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När vi tänkt, kring bibelstudierna, har vi tänkt 
att vi vill nå alla åldrar, även ledare. Be gärna 
därför dina ledarkompisar att läsa igenom det 
här, och inledningen till bibelstudierna, även 
om de inte ska hålla något bibelstudium.

Bibelstudierna handlar om att våga ta ett steg 
till med Jesus i vårt kristna liv. Vi vill lämna 
de livsstilsfrågor som ofta blir i fokus när man 
pratar om att leva ett kristet liv, t.ex. alkohol, 
tobak, dans, sex med mera. Många av oss 
kristna håller en hög moralisk standard och 
tycker en hel del i dessa frågor om hur man 
själv, och inte minst andra, skall leva. Samti-
digt som man tycker en hel del i livsstilsfrågor, 
så lever man kanske i konflikt med någon, har 
fattiga i sin församling eller runt hörnet, pra-
tar illa om andra, har små interna grupper i 
sin församling där alla inte platsar utan någon 
blir utanför, med mera. Livsstilsfrågor är inte 
oviktiga! Men för mycket fokus på dem leder 
bort från det som är viktigare, tron på Jesus. 
Och möjligheten att ta ett steg till med ho-
nom i, bland annat, tro, tjänande, leva sant 
och rätt samt att älska!

– Ja, men jag är ju bara människa, jag kan ju 
inte älska alla! Eller, – Jag är ju bara människa, 
jag kan ju inte leva sant och rätt alla gånger! 
Har du hört de stroferna? Har du sagt dem 
själv?  När det gäller att leva det kristna livet, 
är sådana som dessa rätt så vanliga. Och visst 
är det så, vi är bara människor. Men det finns 
många som har visat prov på en enorm kärlek 
och tjänande, eller levt sant och rätt, som säger 

att de inte trott på Jesus. Säkert vet du någon i 
din närhet. Människan har tillräckligt mycket 
gott i sig för att klara det. Men som kristen är 
det inte tänkt att stanna där och göra det som 
de flesta människor fixar i egen kraft.  
                    
Jesus uppmanar oss att inte ge upp! Jesus, 
vår stora förebild, honom som vi är kallade 
att följa, går hela tiden ett steg till än alla an-
dra i sin omgivning. Och faktum är att han 
uppmanar oss att också gå ett steg till. Han 
uppmanar oss att tro som honom, tjäna som 
honom, älska som honom och leva sant och 
rätt som honom. Varför gör han det? Ja, inte 
för att han då kommer att älska oss mer. Han 
kan bara älska, och han älskar bara fullt ut. 
Hans kärlek har ingen skala. Oavsett hur vi 
är! Inte heller är det för att vi ska bli frälsta 
genom att vi gör bra saker. Han tar tydligt ett 
steg till och visar att allt handlar om att tro 
på honom. 

Inte heller är det så att han, och bibelns för-
fattare, lägger så stor vikt vid hur vi lever som 
kristna, för att vi ska förstå hur omöjligt det är 
att leva så. Tvärtom! Vi är kallade att försöka! 
Vi är kallade att tro det är möjligt! Vi kristna 
är kallade att förhärliga Gud genom våra liv! 
Kallade att bli lika honom. Tro, tjäna, älska, 
leva sant och rätt som honom. Jesus erbjuder 
oss helt enkelt att gå ett steg till i hela vårt 
kristna liv! 
Men i det erbjudandet lämnas vi inte ensam-
ma! När vår egen förmåga att tro, älska, tjäna 
och leva sant och rätt, inte räcker till längre, 

INLEDNING
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då tar den helige Ande vid! Vågar vi det, ja det 
är då det fantastiska händer! Jesus ger Med-
vind, till ett steg till! Allt genom Medvinden, 
helig Ande! Den helig Andes personlighet, gå-
vor, frukter och kraft är Jesu gåva till oss krist-
na för att gå ett steg till! Men vi behöver våga 
be om hjälp från Anden! Våga be om att helig 
Ande tar tag i oss. Våga gå ut i Medvinden 
och släppa taget och låta den föra oss vidare, 
ett steg till! Tänk vilken fantastisk möjlighet. 
Vilken resa vi kan göra! Vilket liv vi kan få!  

Ja, detta sammanfattar lite hur vi resonerat 
när vi förberett årets bibelstudier. Vi hoppas 
du ser den röda tråden genom de ämnen som 
kommer att tas upp. Vår förhoppning är också 
att du känner dig inspirerad! 
Känns det som en jobbig uppgift att förmedla 
detta i bearbetning och andakter? Var bara 
lugn, lita på att Gud är med dig. Han ger 
Medvind att våga!

Lycka till, till ett steg till!

FAKTARUTA TILL DIG SOM LEDARE

Helig Ande

Det grekiska ordet pneuma ”blåsa”, och det hebreiska ordet 
ruach kommer från en rot som har samma betydelse. Grund-
betydelsen av både ruach och pneuma är ”andedräkt”, ”fläkt” 
(luftdrag, vind.)  
Helig Ande = Vind ”omvandlat” till Medvind.
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Upplägget för studierna liknar de närmast fö-
regående åren. Det hela inleds med ett drama 
för hela lägret. Dramats huvudpersoner är i år 
Simon och Marie.
Simon och Marie går i samma klass i skolan 
och bor grannar med varandra. De har känt 
varandra sedan de var bebisar och har varit 
bästa kompisar så länge de kan minnas. Näs-
tan varje dag är de tillsammans efter skolan, 
utom när Simon ska på fotbollsträningen eller 
Marie på jazzdansen. De brukar ta sällskap till 
skolan också. Men i skolan är de faktiskt inte 
tillsammans så ofta. Det var de i början, men 
sen började några klasskompisar retas med 
dem och prata om kärlek, pussar och andra 
löjliga saker, som om det skull vá nå’t konstigt 
med att en kille och tjej är bästa vänner? Ma-
rie brukar gå till kyrkan, för hennes föräldrar 
är med där och hon tycker oftast om att vara 
där också. I kyrkan finns det en scoutgrupp 
där Marie är med. Simon hänger också med 
när han kan, men ofta krockar scoutkvällarna 
med hans fotbollsträningar och matcher. Si-
mon funderar en hel del på det där med Gud, 
Jesus och kyrkan, men vet inte riktigt vad han 
ska tro. För Marie är det liksom mer självklart 
på något sätt och hon är säker och trygg i sin 
tro, för det mesta, och när Simon inte fattar är 
det Marie han frågar.
I klassen finns många fler sköna människor:
•	 Sigge - en lite udda kille som är klurig och  
 duktig på roliga lekar.
•	 Adrian - klassens clown som är full av galna
 upptåg.
•	 Majken - en sträng men också busig fröken.
•	 Krillan - en sjätteklassare som är skolans  
 värsta buse.
Dessutom får du möta Ebba, världens snäll-

laste kyrktant som är lika god som bullarna 
hon bakar.
Tillsammans kommer Simon, Marie och de 
andra att fundera på vad tro är. Om bönesvar 
kan se ut hur som helst? Och om hur man ska 
kunna göra det som är rätt och inte bara det 
som är lätt och en massa andra kluriga och 
spännande frågor.

Efter dramat samlas vi i patrullen för att sam-
tala om det vi sett och hur det hänger ihop 
med oss, våra liv och naturligtvis med Jesus. 
Jesus sa till sina lärjungar, och säger till dig 
också, ”Kom och följ mig...”. Hur gör man 
det?

Till varje dag finns: 
– Frågor för samtal och bearbetning. An- 
 vänd de frågor du vill och som passar din  
 patrull. Lägg den mesta tiden här.
– En kort minnesvers från bibeln. Varför  
 inte sätta upp den, med lite större text,  
 på byns anslagstavla.
– En bön att be tillsammans i patrullen.
– En aktivitet.

För dig som har ledarscout-/elitpatrull finns 
en särskild bearbetning för torsdag och lör-
dag. Onsdag och fredag sker en gemensam 
bearbetning, kallad ”Extreme”. Då blir det 
besök av Pär Alfredsson respektive Andreas 
Samuelsson. Platsen är ledarscouttältet.

Varje dag innehåller också förslag till en 
kvällsandakt att använda i patrullen eller byn. 
Detta är bara små tankar som du som ledare 
får utveckla själv. Andakterna går på samma 
tema som dagens bibelstudium.

UPPLÄGG
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KVÄLLSANDAKT, TISDAG

Tänk va härligt. Äntligen är vi på Medvind 
2012! Kanske har du som jag längtat hit gan-
ska länge. En hel lägervecka ligger framför oss 
då en massa härliga och roliga saker kommer 
att hända. Jag tror och hoppas på en kanon-
vecka! Jag hoppas att vi ska skratta mycket 
ihop. Att jag ska få lära mig nya saker på pro-
jekten, bada i Bjädesjösjön, äta god mat, se 
roliga lägerbål, känna mycket gemenskap med 
er som är här i vårt gäng och med alla andra 
som är här på lägret. Och så har jag en stor 
förhoppning till, jag hoppas att jag själv och vi 
tillsammans ska få lära oss mer om Gud. Lära 
känna Jesus bättre för han är väldigt viktig för 
mig och betyder mycket i mitt liv. 

Jag har många förebilder i mitt liv, en jag tän-
ker på är……
(Berätta som ledare om någon person, förälder, 
släkting, ungdomsledare, UV-scoutledare, lärare 
eller… som betytt mycket för dig genom något 
den varit och/eller gjort för dig, en förebild..)

Så är det med oss människor. Vi ser på varan-
dra och lär oss av varandra. Utan andra män-
niskor som t.ex. ….. som jag just berättat om  
hade jag aldrig lärt mej något. Här på lägret 
finns t.ex. många ledare. Kanske kan någon 
av dessa få lära dig något viktigt, betyda något 
viktigt för just dig under den här veckan. Med 
oss här på lägret, osynlig kanske men ändå 
verklig, är också Jesus. Han är en superviktig 
förebild för flera hundratals miljoner männis-
kor i hela världen. Så här berättar en av de 
unga män som blev hans lärjungar om sitt för-
sta möte med Jesus, själv hette han Matteus.

Läs Matteus 9:9-10.

Matteus var tullindrivare, de var inte om-
tyckta av folket. Man kallade dem ofta för 
”syndare” och ingen vanlig människa vill 

hälsa på dem, äta tillsammans med dem o.s.v. 
De mötte ofta hat och ett slags utmobbning. 
Men Jesus visade Matteus kärlek, hälsade på 
hemma hos honom, var med honom och bjöd 
till och med in honom som en av de närmaste 
vännerna, de 12 vi kallar lärjungarna eller 
apostlarna. Till Matteus och andra sa Jesus: 
”Kom och följ mig…” Vitsen var att Matteus 
och de andra lärjungarna skulle följa med Je-
sus, lyssna till vad han berättade och undervi-
sade, kolla hur han gjorde, hur han var mot 
människor de mötte, hur han umgicks med 
kompisar och vänner. Så skulle de lära sig av 
honom och  försöka bli och göra som han. 
Det hörs ju på namnet LÄR-jungar eller hur? 
Redan Matteus första möte med Jesus, när Je-
sus hälsade på hemma hos honom, lärde sig 
Matteus mycket om Guds kärlek och om hur 
vi ska vara mot varandra.  Den här veckan på 
Medvind är vi också lärjungar. Vi kommer att 
prata om Jesus, kolla på draman med Simon 
och Marie, ha andakter och mycket mer. Vi 
kommer att lära oss mer om hur han var och 
försöka att följa hans exempel och va som han.

Nu ber vi.(Be fritt som ni vill i patrullen eller 
med bönen här nedan.)

Tack Gud för att vi nu äntligen får vara på 
Medvind. Tack för att du ser oss och bryr dig 
om oss var och en fast vi är så många.  Nu ber 
vi om en toppenvecka tillsammans. Vi ber att 
ingen ska behöva känna sig utanför utan att 
alla känner gemenskap, att man får vara med. 
Vi ber om dagar då vi får ha riktigt kul till-
sammans, får lära oss nya saker, skratta myck-
et, leka, bada och allt. Vi ber om ditt beskydd 
över oss så vi inte råkar ut för olyckor och ska-
dor. Så ber vi Jesus att vi den här veckan verk-
ligen ska får lära känna dig bättre och hjälp oss 
att följa dig. Amen
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DAG 1
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Målsättning
UV-scouterna ska få med sig att:
– Jesus visar att Gud vill hänga med alla! Inte 
bara med dem som klarar av att göra bra saker. 
Men för att vara med Gud behöver man tro 
på Jesus.
– Jesus visar oss att vi får tro som honom. Gud 
vill att vi som hänger med honom tar ett steg 
till när saker ser omöjliga ut. Det fantastiska 
är att han ger Medvind genom helig Ande!

Bibeltext: Luk 17: 3-5, Joh 14: 1-14

TILL LEDAREN
Det är en rejäl utmaning att prata om tro. 
Inte minst på ett UV-scoutläger där åldrarna 
på UV-scouterna, och mognaden, är så olika. 
Men det är även en utmaning, för som ledare 
behöver vi tänka igenom vad det betyder att 
vi får tro som Jesus trodde. Och hur vi själva 
tänker kring att det bara är tron på Jesus som 
leder till Gud och inte vad du gör eller någon 
annan religion. 
Att tro på Jesus, för att kunna hänga med 
Gud, är grunden för hela det kristna livet. Je-
sus tar det ett steg till när han säger att han är 
”vägen sanningen och livet”, ”uppståndelsen och 
livet”, ”den som tror på mig ska leva om han än 
dör”, ”tro på fadern och tro på mig” med flera 
citat. Den grunden vill vi lägga för resten av 
veckan. Vi kan inget göra, prestera för att Je-
sus ska gilla oss mer. Jesus kan inte älska mer 
eller mindre! Han kan bara älska hur mycket 
som helst! Detta är viktigt eftersom årets bi-
belstudier handlar om att göra tron synlig ge-
nom att våga gå ett steg till med Jesus!

Hur förhåller du dig till Jesu egna ord ”San-
nerligen, jag säger er: den som tror på mig, han 
skall utföra gärningar som jag, och ännu större.” 
Joh 14:12

”Om ni hade tro så stor som ett senapskorn, skul-
le ni kunna säga till mullbärsfikonträdet där: 
Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig 
i havet! Och det skulle lyda er.”  Luk 17:6

Det största tipset du kan få, inför det här bi-
belstudiet, är att reflektera över hur det här 
påverkar ditt liv om du själv vågar ta ett steg 
till med Jesus och tro som honom!  Du får 
även förslag till formuleringar under bearbet-
ningen. Använd dem, om du vill, låt bli dem 
om du vill det. 
Känns det som en jobbig uppgift? Var bara 
lugn, lita på att Gud är med dig. Han ger 
Medvind att våga tro! 

BEARBETNING
Samtala om:
•		 Vad	hände	på	dramat?
•		 Vad	var	det	som	gjorde	att	Marie	inte		
 vågade tro att Gud kunde hjälpa?
•		 Vad	hände	när	Marie	vågade	tro	att	Gud		
 kunde hjälpa?
•		 Tror	du	Jesus	kan	ge	Medvind	så	det	blir		
 lättare att tro?
•		 Tror	du	Jesus	bara	vill	hänga	med	(vara		
 med) dem som verkar duktiga?
•		 Berätta	om	någon	gång	då	du	som	ledare		
 vågade tro. Eller använd förslaget på nästa  
 sida.

Ett steg till – Jag får tro som Jesus trodde!
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När Jesus levde, och gick omkring på jorden, 
blev många väldigt sura på honom. De blev 
sura för att han sa att han kände Gud på ett 
speciellt sätt. Ja, han sa faktiskt att han själv 
var precis som Gud. Men han sa också att 
vill man lära känna Gud så är han den ende 
som kan göra så att man kunde få träffa Gud. 
Många blev arga för att man trodde istället att 
man var tvungen att vara snäll, göra bra saker, 
hjälpa andra, inte ljuga, ge pengar och sånt 
för att få träffa Gud och hänga med honom. 
Levde man på det sättet så trodde de att Gud 
liksom älskade dem mer. I bibeln kan vi läsa 
att Jesus blev arg på sånt prat.  
Ingen kommer till Gud på något annat sätt, 
än genom att tro på Jesus. Det viktiga är att 
tro på Jesus och inte tänka att man ska bli så 
duktig på massa saker så att man då får hänga 
med Gud. Vi får slappna av, Jesus ger Med-
vind, och inte bekymra oss så mycket utan tro. 
Han är mest tydlig när han säger: ”Jag är vä-
gen och sanningen och livet. Ingen kommer 
till Fadern utom genom mig.” eller ”Låt inte 
era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.”  
Men Jesus vill inte att vi slappnar av så mycket 
så vi struntar i hur vi lever och är mot varan-
dra. Han vill att vi försöker göra saker som 
han gjorde! Vi får också tro att vi fixar det för 
Jesus ger Medvind till ett jättespännande liv.                                                  
Ett exempel är när hans kompisar var rädda 
och oroliga för att de inte skulle kunna förlåta 
andra som är dumma mot dem. De trodde 
inte att de skulle klara av det. Att förlåta andra 
är ju jätteviktigt för Jesus. Till och med så vik-
tigt att man skulle förlåta även om de fortsatte 
att vara dumma mot dem. Så då bad de Jesus 
om större tro så att de skulle kunna förlåta. 
Lite senare berättar Jesus för dem om Medvin-
den (hjälparen), den helige Ande. Där finns 
också hjälp att ta ett steg till och förlåta, även 
om det känns svårt och vi tror att vi inte kom-
mer att klara av det. Att våga tro är lite som 
att släppa taget om den kontroll man har över 
vad man vågar och inte. Spännande va!

Minnesvers 
Joh.14:1
”Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig.”

(Melodi från Djungelboken)
Jesus är kung över alla här under himlens blåa höjd
Jag vill ju att på honom tro men ändå är jag ej nöjd
Jag vill ju bli mer lik Jesus,  och kunna allt han kan
Jag vill ej längre apa mig jag vill bara bli som han

Oh, oopi-doo jag vill ju tro på di-i-ig
jag vill tro som du, gå som du, du-u-u
det vill jag nu-u-u en UV som ja-a-ag
jag lär mig bra, för jag får me-edvind

Bön
Jesus, ge oss Medvind att våga slappna av och 
tro på dig. Tack för att du hjälper oss att hänga 
med Gud. Ge oss Medvind att bli lika modig 
som du att gå ett steg till när vi försöker, tro 
som du, leva som du och härma dig. Amen.

Utmaning
Försök, från nu till i morgon, att be till Jesus 
varje gång du ska göra något som är svårt eller 
känns omöjligt. T.ex. hämta vatten, be någon 
om förlåt, gå på bajamajjan, börja prata med 
någon du är nyfiken på och skulle vilja vara 
med, att våga be. Ja, det finns massor! Kan du 
komma på fler?

Aktivitet
För att våga tro behöver man släppa taget och 
lita på Jesus. Övningen blir lite att våga lita 
på, våga tro. 
Använd scarfen som ögonbindel. Låt alla få 
prova hur det är att falla bakåt och lita på att 
den/de bakom fångar upp. Låt även UV-scou-
terna få bli ledda av en kompis, med bindel 
för ögonen, runt där ni samlats. Men bara 
med hjälp av att kompisen går bakom och sä-
ger höger, vänster, bakåt, framåt, ducka och 
såna ord.
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Den här andakten hänger mycket på dig som 
håller den. Uppmaningen är att du lämnar ett 
vittnesbörd om någon gång där du upplevt att 
du ”gått i tro.” 

Joh 14:12
”Den som tror på mig han skall utföra gärningar 
som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern.” 

Eller att du återberättar om någon du känner, 
vet om någon som vågat. 

Alternativt att du berättar varför du tror på Je-
sus och ingen annan religiös figur. Men det är 
det personliga vittnesbördet som gäller i kväll. 
Alla ”innantilläsningar” ur andaktsböcker är 
inte att föredra denna kväll!

KVÄLLSANDAKT
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DAG 2
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Målsättning
UV-scouterna ska få med sig att: 
– Jesus älskade alla människor, även de som 
ingen annan brydde sig om. 
– Jesus vill att vi ska älska Gud, och att vi ska 
älska varandra, precis som han gjorde.

Bibeltext: Luk 15:1-7, Matt 22:36-39

TILL LEDAREN
Någon har sagt att människan har två grund-
behov i livet. Det ena är att bli älskad för sin 
egen skull och det andra är att få älska någon. 
Att få betyda något för någon annan än sig 
själv. Detta är behov vi alla föds med, och nå-
got vi helt enkelt behöver för att kunna över-
leva. Att bli älskad och få älska andra män-
niskor. 

I dagens samhälle är behovet av att hela tiden 
bli bekräftad så stort att det många gånger 
stannar där. Vi fastnar ibland vid att försöka 
bli sedda, att få uppmärksamhet och att få 
känna kärlek och glömmer bort att visa kärlek 
till folk runt omkring oss. Men Jesus utma-
nar oss att hela tiden ta ett steg till i kärlek. 
Att våga älska andra än sig själv, och han lär 
oss att det måste börja i kärleken till Gud.  
I Matt 22:36 får Jesus frågan om vilket bud 
som är det viktigaste och han svarar: ”Du skall 
älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och 
med hela din själ och med hela ditt förstånd. 
Detta är det största och första budet. Sedan kom-
mer ett av samma slag: Du skall älska din nästa 
som dig själv.” 

Om vi lär oss att först älska Gud, så kommer 
vi få känna kärleken han ger till oss, och den 
kan vi sedan ge vidare till andra. Vi som ledare 
har fått en enormt viktig uppgift och det är att 
visa kärlek. En del av våra UV-scouter kräver 
mer uppmärksamhet än andra och vissa har 
vi lättare att visa kärlek till än andra. Men ge-
nom att vi själva som ledare tar oss tid till att 
lära känna Gud så får vi känna hans kärlek 
och lära oss att älska honom. Därför kan även 
vi anta utmaningen att ta ett steg till i kärlek 
och att älska andra. Även de som ibland kan 
kännas svåra att älska!
Känns det som en jobbig uppgift? Var bara 
lugn, lita på att Gud alltid är med dig. Han 
ger Medvind till att våga älska! 

BEARBETNING
Samtala om:
Efter frågorna finns en text som är till för att 
hjälpa dig som ledare om du tycker det känns 
svårt att hålla bibelstudium i din patrull. Om 
du väljer att läsa den rakt av, eller att använda 
den som inspiration, eller om du helt enkelt 
struntar i den totalt spelar absolut ingen roll. 
Det viktiga är att du känner dig bekväm i din 
uppgift som ledare. 
Berätta gärna om något som har hänt i ditt liv 
och som har med temat att göra. Kanske har 
du någon gång känt dig ensam eller vilsen? El-
ler hamnat i en situation där du fått vara ”den 
gode herden” för någon annan.
•		Vad	tyckte	du	om	dagens	drama?
•		Hur	tycker	du	att	klassen	var	mot	Sigge?

Ett steg till - Jag får älska som Jesus älskade!
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•		Varför	tror	du	att	Marie	sa	en	massa	dum-	
 ma saker om Sigge?
•		Varför	tror	du	att	ingen	ville	vara	med	Sig-	
 ge?
•		Hur	tror	du	det	kändes	för	Sigge	att	vara		
 ensam?
•		Adrian	var	ju	den	enda	som	var	schysst	mot	 
 Sigge. Har du någon gång gjort som Adri- 
 an?
•		Läs	Luk	15:1-7.	
•		Varför	lämnade	herden	alla	99	fåren	själva?
•		Vad	skulle	du	gjort?
•		Tror	du	herden	blev	glad	när	han	hittade		
 fåret som kommit bort?
•		Majken	lämnade	ju	klassen	för	att	leta	efter	 
 Sigge, kan man säga att hon var som herden  
 i bibeln?
•		Har	du	någon	gång	gått	vilse?
•		Hur	kändes	det	då?

Ibland kan det vara lätt för oss människor att 
försvinna. Man kan, precis som Sigge gjorde, 
gå vilse i skogen. Men man kan också gå vilse 
i livet och det kan ibland kännas som att man 
är helt ensam. Men så är det inte. I Luk 15 
kan vi läsa om hur herden lämnar sina 99 får i 
trygghet för att gå ut och leta efter det stackars 
fåret som har gått vilse. Gud gör precis samma 
sak mot oss. Den dagen vi gått vilse och kän-
ner oss rädda och ensamma kommer han och 
letar efter oss. Det kan man kalla kärlek! 

Gud älskar var och en av oss så otroligt 
mycket att han till och med offrade sin son 
för oss. Det enda han vill ha tillbaka av oss 
är att vi älskar honom. I Matt 22:37 (dagens 
minnesvers) säger Jesus att det viktigaste av 
allt är att vi älskar Gud med hela hjärtat, med 
hela själen och med hela vårt förstånd. Och 
den dagen då vi har lärt oss att älska Gud, ger 
Gud oss en utmaning och säger åt oss att älska 
människor runt omkring oss. Det kan handla 
om att visa kärlek till mamma, pappa eller till 
en kompis. Kärlek handlar också om att bry 
sig om dem som vi kanske inte hänger med 

annars och som kanske kan kännas svåra att 
tycka om. Precis som när Adrian blev kompis 
med Sigge. Känns det svårt? Glöm inte, Jesus 
har lovat att han ska ge oss Medvind! 

Du ser att en av dina klasskompisar ofta leker 
ensam på rasten, vad gör du då? Jesus brydde 
sig om alla människor, även de som var lite 
annorlunda. I dag vill Jesus dela med sig av sin 
kärlek och sin förmåga till dig så att du också 
kan visa kärlek mot dina kompisar.  

Minnesvers
Matt 22:37,39 
”Du skall älska Herren, din Gud, med hela 
ditt hjärta och med hela din själ och med hela 
ditt förstånd… Du skall älska din nästa som 
dig själv.”

Bön
Tack Gud för att du älskar mig. Tack för att 
du har skapat mig och att jag får vara ett av 
dina barn. Hjälp mig att vara en bra kompis 
och att älska dig och att älska andra männis-
kor. Amen.

Utmaning
Tänk så glad Sigge måste ha blivit när Adrian 
ville bli kompis med honom! Gör någon an-
nan glad genom att vara extra snäll mot ho-
nom eller henne idag!

Aktivitet
Att visa kärlek går att göra på så många olika 
sätt, och ett sätt är att ge varandra uppmunt-
rande kommentarer. 
Du behöver: Ett papper och en penna till var-
je UV-scout, samt lite tejp.
Varje UV-scout får ett papper, som de ska sät-
ta på ryggen. När alla har fått varsitt papper 
går ni runt och skriver positiva kommentarer 
på varandras papper, exempelvis Du är en bra 
kompis! Du är bäst på att surra! Eller något an-
nat uppmuntrande! 
Fortsätt så här tills alla har skrivit på allas pap-
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per och läs sedan upp för varandra vad som 
står på lapparna. 

BERARBETNING LEDARSCOUTER
När du som ledare har bibelstudium tillsam-
mans med ledarscoutspatrullen är det viktigt 
att lämna mycket plats för ett öppet samtal. 
Utgå gärna från vad som står i texten ”till 
ledaren” men även från samtalsfrågorna och 
texten nedan.

Samtala om:
•		Läs	Matt	22:34-39	(det	dubbla	kärleksbu-	
 det) tillsammans. Är det alltid lätt att älska  
 Gud?
•		Vi	 har	 alla	 olika	 människor	 i	 vår	 närhet.	 
 En del känner vi väl, och andra känner vi  
 inte alls. Jesus säger att vi ska älska vår nästa  
 som oss själva, men hur kan vi visa kärlek  
 till människor vi inte känner? 
•		Prata	och	samtala	om	hur	Jesus	levde,	hur	 
 han visade kärlek och vad han gjorde för  
 andra människor. 
•		När	Jesus	gick	på	jorden	hängde	han	till-
 sammans med de utstötta, de som ingen  
 annan brydde sig om. Har du någon män- 
 niska i din närhet om ingen annan bryr sig  
 om? 

 
 Hur kan du ge kärlek till honom/henne?
•		Ta	gärna	tid	till	att	som	ledare	berätta	egna		
 berättelser från ditt liv! 

Gud älskar var och en av oss så otroligt 
mycket att han till och med offrade sin son 
för oss. Det enda han vill ha tillbaka av oss 
är att vi älskar honom. I Matt 22:37 (dagens 
minnesvers) säger Jesus att det viktigaste av 
allt är att vi älskar Gud med hela hjärtat, med 
hela själen och med hela vårt förstånd. Och 
den dagen då vi har lärt oss att älska Gud, ger 
Gud oss en utmaning och säger åt oss att älska 
människor runt omkring oss. Det kan handla 
om att visa kärlek till mamma, pappa eller till 
en kompis. Kärlek handlar också om att bry 
sig om dem som vi kanske inte hänger med 
annars och som kanske kan kännas svåra att 
tycka om. Precis som när Adrian blev kompis 
med Sigge. Känns det svårt? Glöm inte, Jesus 
har lovat att han ska ge oss Medvind!

1. Vad heter årets UV-scoutläger?
2. Vilket djur handlar det om i Luk 15:1-7?
3. Vad hette killen som var ny i Simons och   
 Maries klass?
4. Vem ville bli kompis med den nya killen?
5. Vad kallas den kroppsdel som pumpar ut   
 blod i kroppen?
6. Vad bjöd fröken klassen på i slutet av dramat?
7. Vilket är det sista ordet i Matt 22:37?
8. Vad heter Simon och Maries fröken?
9. Vad lägger herden sitt får på? (Läs Luk 15:5.)

Vilka två ord finns i de grå rutorna?
Jesus utmanar oss att: Våga älska

Ordfläta
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I dag har vi fått lära oss att vi ska vara kompi-
sar och vara schyssta mot varandra. Att Jesus 
ger oss Medvind och hjälp att visa kärlek även 
när det känns svårt. I bibeln finns det många 
berättelser om Jesus och hans vänner. Men vi 
kan också läsa om att han vill vara polare med 
oss! Och vad kan vara bättre än att ha Jesus 
som kompis? Han som är killen med koll, 
som kan precis allt och som har lovat att alltid 
vara med oss. Han vill hänga med oss varje 
dag. Hur coolt är inte det? 

Läs Matt 14:25-33.

Här kommer Jesus gående på vattnet till lär-
jungarna när de är mitt ute i en storm. De blir 
så klart jätterädda och Petrus kan inte riktigt 
tro på att det är Jesus så han säger: ”Herre, om 
det verkligen är du, så säg åt mig att komma 
till dig på vattnet!” ”Kom”, svarar Jesus. Pet-

rus tar ett kliv ur båten. Till en början går det 
bra men sedan ser han hur det blåser och han 
upptäcker alla stora vågor runt omkring ho-
nom. Petrus börjar tvivla på att det här kom-
mer funka och när han tappar fokus på Jesus 
börjar han sjunka. Nu kan han inte göra annat 
än att ropa på hjälp från Jesus! Jesus hjälper 
honom upp och frågar varför Petrus tvivlade 
på honom.

Även om Jesus är världens bästa och häftigaste 
kompis så känns det tyvärr inte alltid roligt 
och lätt att vara polare med honom. Det kan 
kännas tufft och jobbigt ibland. Men när det 
stormar och blåser starka vindar omkring oss 
så är Jesus alltid med oss. Det enda vi behöver 
göra är att be om hans hjälp, så lyfter han upp 
oss igen. Jesus vill inget hellre än att vi ska lita 
på honom och vara polare med honom. 

KVÄLLSANDAKT
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DAG 3
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Målsättning
UV-scouterna ska få med sig att:
– Jesus vill att vi ska förstå vikten av tjänande, 
utan att få något tillbaka.
– Jesus vill att vi ska få känna glädje i att hjäl-
pa andra människor.

Bibeltext: Joh. 13:12-17

TILL LEDAREN
Varför är det så tråkigt att hjälpa till ibland? 
Det är nog en fråga som alla har ställt till sig 
själv någon gång. Samtidigt som man i många 
lägen får mycket tillbaka, även om man inte 
räknat med det från början. Att se glädjen i en 
annan människa när man lägger tid och en-
ergi på att hjälpa henne, är obeskrivlig. Tack-
samheten som lyser i ögonen gör att man bara 
vill hjälpa till ännu mer. Tyvärr är det ju inte 
alltid så här när vi hjälper till. Det är inte varje 
dag man jublar över att dammsuga, klippa 
gräset eller bjuda någon på middag. Men ib-
land kommer de där glimtarna, och när de väl 
kommer är de värda allt.
I Filipperbrevet 2:2b-5 står det; 
”Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 
Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på 
andras. Låt det sinnelag råda hos er som också 
fanns hos Kristus Jesus.” 
Jesus var världsmästare på att hjälpa andra 
när han gick här på jorden. Han hade tid för 
människorna och lyssnade på dem, han till 
och med betjänade dem. Jesus utmanar oss 
idag att prioritera andra människor och inte 
bara tänka på oss själva. Han vill att vi ska ha 

samma sinnelag som honom. Detta är en stor 
utmaning men har vi samma sinnelag som Je-
sus så kommer allt det andra så att säga på 
köpet. Vi tänker, agerar och behandlar andra 
människor som Jesus gjorde. 
När Jesus tvättar lärjungarnas fötter så visar 
han hur en god tjänare gör. Detta var oerhört 
radikalt på Jesu tid. Att tvätta besökarnas föt-
ter var en uppgift för slavarna och tjänarna, 
det gjorde ingen annan. Men här är det Jesus 
som gör det och han förklarar också att varje 
efterföljare ska följa mästarens exempel. Alltså 
ska vi människor tjäna varandra som Jesus tjä-
nade oss. Vår roll som ledare är att tjäna andra.
Visar du glädje när du hjälper andra eller vad 
har du för attityd? Det är inte alltid lätt men 
gör ditt bästa. Ibland finns inte orken där och 
då får du komma till Gud och be honom om 
Medvind. Du ska inte tjäna andra människor 
i din egen kraft utan i Guds kraft. Som ledare 
är du en stor förebild för dina UV-scouter, de 
ser upp till dig och gör som du.

BEARBETNING
En liten utmaning till dig som är ledare, be-
rätta gärna något ur ditt eget liv. Våga dela 
med dig av dina erfarenheter om hur du fått 
tjäna andra, hjälpt till och känt glädje.

Samtala om:
•		Klarade	ni	av	gårdagens	utmaning?	Hur		
 gick det?
•		Vad	hände	i	dagens	drama?
•		Varför	tyckte	Simon	att	det	var	så	tråkigt	att	 
 hjälpa till i början?

Ett steg till – Jag får tjäna som Jesus tjänade!
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•		Hur	kunde	Roland	tycka	att	det	var	så	kul		
 att hjälpa till?
•		Varför	tyckte	Simon	att	det	var	roligt	att		
 hjälpa till i slutet?
•		Läs	tillsammans	Joh	13:12-17.	(För	att	får		
 ett sammanhang, återberätta Joh 13:1-11.)
•		Vad	handlar	det	om?
•		Vad	har	det	för	innebörd?	(Se	”till	leda-	
 ren.”)
•		Vad	betyder	att	man	ska	tjäna	andra?
•		Tror	du	att	det	är	lättare	att	hjälpa	till	om		
 du har med Jesus?
•		Har	du	något	exempel	på	när	Jesus	hjälpte		
 till?
•		Varför	är	det	så	tråkigt	att	hjälpa	till	ibland?
•		Varför	är	det	roligare	att	städa	t.ex.	kompi-	
 sens rum men inte sitt eget?
•		Vad	kan	vi	hjälpa	varandra	med?

Minnesvers
Ef 6:7
”Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren 
och inte människor.”

Bön
Gud, tack för att du alltid är med mig. Hjälp 
mig så att jag kan hjälpa andra och finnas där 
för dem. Hjälp mig tycka att det är roligt. 
Amen.

Utmaning
Våga hjälpa till! Gör något för någon annan! 
Ta någons diskpass, pumpa upp en luftma-
drass eller hjälp din ledare/kompis som behö-
ver hjälp. Glöm inte att känna glädje i det du 
gör!

Aktivitet
Material: En påse med kolor och en tärning.
Hela patrullen sitter i en ring. Slår man 1, 2 
eller 3 får man en kola. Slår man 4, 5 eller 6 
får man fyra kolor, men två av de fyra kolorna 
man fått ska delas ut, en till den som sitter till 
höger och en till den som sitter till vänster.
Den som har flest kolor vinner. (Det har man 

då gjort p.g.a. att andra har delat med sig.)
Det ligger en glädje i att få och att vinna. Men 
också i att dela med sig, för ingen kan vinna 
utan att få hjälp av andra. Se till att ingen äter 
upp sina kolor förrän det är slut.

Pyssel
Nu kommer det en liten kluring. Försök att 
lista ut meningen genom att kasta om bok-
stäverna.
TED RÄ TGILOR TTA APLÄJH 
LLIT

Rätt lösning: 
DET ÄR ROLIGT ATT HJÄLPA TILL.
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Idag har vi pratat om tjänande, om vad det 
innebär att hjälpa till och hjälpa andra män-
niskor. Men det är ju inte alltid lätt att tjäna 
andra människor, orken och kraften finns inte 
alltid där. Vad gör man då? Jo, när man inte 
har ork får man komma till Jesus och han får 
ge mig kraft! Jag får medvind genom den he-
lige Ande. 

Läs 1 Pet 4:10-11.

Alla människor har fått olika gåvor av Gud. 
Du kan vara bra på att skriva, prata, matte, 
spela piano m.m. Känner du att du inte vet 
vad du är bra på så testa, ta reda på vad du är 

bra på och gör det. Men gör det inte främst 
för dig själv utan för andra människors bästa. 
Bara för att du är bättre på att skriva än din 
kompis så betyder inte det att du ska vara elak 
mot henne utan då kan du få möjligheten att 
hjälpa henne att skriva. Gud ger dig möjlighe-
ter att hjälpa andra människor men du själv 
måste ta sista steget och göra det. Ibland kan 
man känna att man inte vågar eller orkar, då få 
du påminna dig om att Gud är med dig, hela 
tiden, och han ger dig den kraft du behöver.

KVÄLLSANDAKT
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DAG 4
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Målsättning
UV-scouterna ska få med sig att:
– Jesus gjorde inte det som var lätt, utan det 
som var rätt. 
– Jesus vill ge oss mod så att vi kan stå upp för 
det som vi vet är sant och rätt.

Bibeltext: Mark 14:60-65

TILL LEDAREN
I dagens drama kämpar Marie och Simon för 
det som de egentligen vet är sant och rätt. 
Och det är minsann inte så lätt. Grupptryck 
och andras förväntningar har förmågan att 
styra in oss i det vi inte vill.
Det spelar ingen roll om jag är ung eller gam-
mal. Jag hamnar i situationer där det kostar på 
att stå för min tro och för det jag i mitt inre 
tror är sant och rätt. Ibland blir det för mig 
som för Simon, jag känner att ”detta är fel” 
och att ”jag borde säga ifrån.” Andra gånger 
är det för mig som för Marie, jag tror att jag 
behöver ”göra om mig” och jag tappar bort 
det där med att vara mig själv och äkta.
Hur ska jag våga och orka stå emot trycket? 
Hur ska jag få mod att göra det som är sant 
och rätt? Det är dessa frågor som dagens bi-
belstudium snurrar kring. Tala med UV-scou-
terna om din och deras kamp, misslyckande 
och segrar. 
Samtala också om hur det var för Jesus. Hur 
skildras Jesu liv i evangelierna? Var det lätt? 
Var det utan grupptryck? Var det utan lockel-
ser om att få gå en enklare väg? Var det utan 
ifrågasättanden och motstånd? 
I början på evangelierna får vi läsa om hur 

Jesus frestas av Satan i öknen (t.ex. Luk 4:1-
13) till att bli någon annan än den han var. 
Vi läser vidare om hur människor med sina 
förväntningar och bilder vill få honom att gå 
en annan väg (t.ex. Luk 4:28-30, Mark 8:32-
33 och Joh 7:3-6). Så börjar och fortsätter det. 
Men Jesus är orubblig, han vet vem han är och 
varför han kommit.                                    
Jesus hjälper människor att hitta sig själva 
(t.ex. Joh 4), han kommer med sanning, rätt-
visa och fred. Men det är en frihetskamp som 
kommer kosta honom livet.

Motståndet ökar och till slut står Jesus inför 
översteprästerna med handbojor kring hand-
lederna och med en enda fråga hängande över 
sig: ”Vem tror du att du är?” Jesus bekänner 
och säger att han är Guds son (t.ex. Mark 
14:61-62). Rättegången bryter samman. 
Makthavarna har fått nog, folket har fått nog. 
Sanningen är outhärdlig. Jesus vandrar ensam 
mot Golgata med en enda bön: ”Låt din vilja 
ske, inte min”. In i det sista visar Jesus sin ena-
stående karaktär. På korset ber Jesus: ”Fader, 
förlåt dem, ty de vet inte vad de gör”.
Jesus har verkligen gått ett steg till. (Läs Fil 
2:6-8.) Han hade modet, viljan och förmågan 
att leva sitt liv helt i Guds vilja. Kan du se hur 
radikal Jesus var? 
Samtala vidare och påminn varandra om att 
vi inte är kallade att göra det som är lätt utan 
det som är rätt. Att gå ett steg till med Jesus 
kan kosta på. 
Berätta gärna om hur kärleken från Jesus ger 
dig mod att ”vara den du är i Kristus” och om 
hur Jesu liv ger dig mod att våga stå upp för 

Ett steg till - Jag får leva sant och rätt som Jesus gjorde!
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det som är sant och rätt. Påminn varandra om 
att Anden är vår Hjälpare, (Joh 16:13), och 
Medvind. Gud vill ge oss ”vind i våra segel” så 
att vi får den där extraskjutsen att ta ett steg 
till med Jesus och våga leva sant och rätt.

BEARBETNING
Samtala om:
•		Vad	hände	i	dagens	drama?
•		Vad	kämpade	Marie	med?
•		Vad	kämpade	Simon	med?
•		Har	du	upplevt	något	liknande?	
•		Varför	vågar	man	ibland	inte	dra	sig	ur	eller	 
 säga ifrån när någon kompis gör något som  
 man vet är fel?
•		Hamnade	Jesus	någon	gång	i	situationer,		
 liknande Maries och Simons? Kommer du  
 på någon händelse där Jesus var pressad av  
 ”grupptrycket”? 
•		Hur	gjorde	Jesus	då?	Valde	han	den	lätta		
 vägen eller den rätta vägen?
•		Har	du	upplevt	att	det	är	
 svårt att stå för din tro 
 ibland?
•		Hur	kan	du	bli	modigare,	
 så att du vågar vara dig  
 själv, göra det som är rätt  
 och stå för din tro?
•		Har	du	upplevt	att	du	
 fått ”Medvind” och  
 hjälp från Gud i någon 
 knivig situation?

Minnesvers
Gal 6:9
”Låt oss inte tröttna på att 
göra det som är rätt.”

Bön
Tack Jesus för att du är så 
modig. Tack för att du gav 
ditt liv för mig. Hjälp mig 
att våga leva sant och rätt! 
Amen.

Utmaning
Lägret närmar sig sitt slut. Vi börjar bli trötta 
och då är det lätt hänt att man säger något 
eller gör något som gör någon annan ledsen. 
I dag behöver vi tänka lite extra på hur vi är 
mot varandra. Utmaningen är att le extra 
mycket mot varandra i dag!

Aktivitet
Har du hört talas om Parkour/Free running? 
Det går ut på att röra sig på ett smidigt, kon-
trollerat och snabbt genom alla sorters miljöer 
utan att skada sig. Här får du springa omkring, 
hoppa på stenar med stil, klättra över, genom 
eller under hinder av olika slag, gör kullerbyt-
tor i gräset… Detta är en lek där man inte ska 
välja den enklaste vägen utan den roligaste.   

Pyssel
Ta dig igenom denna labyrint.
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BEARBETNING LEDARSCOUTER
När du som ledare har bibelstudium tillsam-
mans med ledarscoutspatrullen är det viktigt 
att lämna mycket plats för ett öppet samtal. 
Utgå gärna från vad som står i texten ”till 
ledaren” men även från samtalsfrågorna och 
texten nedan.

Samtala om:
•	 Grupptryck	 och	 andras	 krav	 och	 förvänt-
ningar vill ibland styra oss i fel riktning. Vad 
brottas du med när du är med andra? Att vara 
dig själv, att inte ljuga, att säga ifrån när det 
behövs, att stå för din tro? 
•	Samtala	om	Jesu	liv.	Hur	var	det	för	honom?	
Kände han av grupptryck, andras förvänt-
ningar och lusten att gå den lätta vägen istället 
för den rätta?
•	Jesus	kallar	oss	att	följa	honom.	Är	den	rätta	
vägen alltid den lätta vägen? Vad händer med 
dig och din tro om det ”kostar på” att följa 
Jesus?

•	Var	och	hur	finner	du	kraft	och	mod	för	att	
bli mer lik Jesus och leva sant och rätt? 
•	Berätta	gärna	om	det	är	så	att	du	har	någon	
händelse där du fått ”Medvind” och hjälp från 
Gud.

Läs Hebr 4:14-16.
Jesus är lik oss eftersom han upplevt all den 
kamp som vi upplever i dag. Skillnaden är att 
Jesus aldrig syndade. Han föll inte för grupp-
tryck, han lät sig inte styras av andras förvänt-
ningar. Han höll ihop sitt liv så att det stämde 
överens med det liv Gud kallat honom till.
Jesus lyckades där vi ofta misslyckas. Ja, Jesus 
gick ett steg till, han gav sitt liv för oss. Allt 
detta betyder att Jesus har makten och viljan 
att förlåta och hjälpa oss alla de gånger som vi 
behöver det.
Jesus Frälser oss, Förstår oss och Förlåter oss. 
(Alla orden börjar på bokstaven F.)
Dela ditt liv med Jesus, både det som går lätt 
och det som kanske inte blev så rätt.

Facit 
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Läs Hebr 4:14-16.
Jesus är lik oss eftersom han upplevt all den 
kamp som vi upplever i dag. Skillnaden är att 
Jesus aldrig syndade. Han föll inte för grupp-
tryck, han lät sig inte styras av andras förvänt-
ningar. Han höll ihop sitt liv så att det stämde 
överens med det liv Gud kallat honom till.
Jesus lyckades där vi ofta misslyckas. Ja, Jesus 
gick ett steg till, han gav sitt liv för oss. Allt 

detta betyder att Jesus har makten och viljan 
att förlåta och hjälpa oss alla de gånger som vi 
behöver det.
Jesus Frälser oss, Förstår oss och Förlåter oss. 
(Alla orden börjar på bokstaven F.)
Dela ditt liv med Jesus, både det som går lätt 
och det som kanske inte blev så rätt.

KVÄLLSANDAKT
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Detta material är framställt  av Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU)
inför Medvind 2012 som arrangeras vecka 26.

Adress:  SAU, Västra Storgatan 14, 553 18 Jönköping
Telefon:  036-30 61 73
E-post:  bengt.klaesson@sau.nu
Hemsida:  www.sau.nu och www.medvind2012.se


