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Det finns en människa vars liv och budskap 
har satt djupare spår här i världen än nå-
gon annan som levt före eller efter honom. 
Naturligtvis tänker vi på Jesus. Majoriteten 
av världen utgår i sin tideräkning från hans 
födelse. Han är huvudperson för världens 
största rörelse, den världsvida kristna kyrkan. 
Långt utanför kyrkan diskuteras hans bud-
skap och person idag, 2 000 år senare.
Oavsett vad man tycker om Jesus är det ställt 
utom allt tvivel att han är en av världens mest 
inflytelserika personer någonsin. Det finns 
av bara den anledningen skäl att intressera 
sig närmare för honom. Om man dessutom 
har upptäckt att han är Gud i mänsklig ge-
stalt, det vi kallar inkarnationen, ja då är ju 
anledningen att lära mer om honom hur stor 
som helst! Därför har vi valt Jesu liv som 
utgångspunkt för årets bibelstudier på våra 
UV-scoutläger 2008. 
Till det fantastiska hör också att Jesus är in-
tresserad av dig och mig. Han kom ju till jor-
den för att återupprätta relationen med oss 
människor. Det syns ju bland annat då Jesus 
kallar lärjungarna till sig med orden; ”Kom, 
följ mig”! När vi talar om Jesus finns också 
ett ”vi” med – en relation mellan dig, mig och 
honom. Därför är temat, som också finns 
med som ett av ämnesområdena i våra UV-
scoutböcker, ”Jesus och vi”! Tillsammans i 

patrullen får vi fundera på ämnen som; ”Var-
för Jesus?”, ”Att göra som Jesus”, ”Stå upp 
för Jesus” och ”Trygg med Jesus”.

Upplägg
Årets bibelstudier är uppbyggda på det sätt 
som de som varit med på UV-scoutläger förr 
känner igen. I en samling som är tänkt för 
hela lägret spelas ett drama upp. Sedan sam-
las man i patrullen och då finns det en del 
material till hjälp för dig som UV-scoutle-
dare. De olika dramatiseringarna finns med 
i ledarhandledningen så du kan läsa på dem 
i förväg. Du finner för varje dag också te-
mat och målsättningen. I ”Ledarfakta” finns 
förklaringar för att förstå bibeltexten bättre. 
Under rubriken ”Bearbetning” finns ett antal 
samtalsfrågor och tips på en eller flera aktivi-
teter. Tänk på vikten av att anpassa samtals-
frågorna utefter patrulldeltagarnas ålder o.s.v. 
Se detta som hjälpmedel, inte något du måste 
följa till punkt och pricka.
OBS! Ju bättre förberedd du är, ju större är 
chansen att få en bra stund i patrullen.

Drama
Varje dag består dramat av två akter där den 
första akten är uppdelad i två olika scener 
(inte dag 1). Den första akten är hämtad ur 
vardagssituationer och den andra är i form av 
en bibelberättelse.

Jesus och vi

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA
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Dramat, akt 1, handlar om Ella, en tjej på 10-
12 år, som funderar mycket på livet.
Det startar varje dag i den miljö som för de 
flesta på UV-scoutlägret är vardagens arbets-
miljö, skolan. I klassrummet eller på skolgår-
den händer något som gör att Ellas tankar 
sätter igång.
Efter skolan brukar därför Ella gå hem till 
morfar. Morfar är en pigg pensionär med 
mycket på gång. Men som samtidigt alltid har 
tid att avbryta det han gör för att sätta sig i 
soffan och prata med sitt älskade barnbarn. 
Morfar brukar alltid ha en bra berättelse från 
bibeln som passar in på det Ella grubblar på. 
När morfar ”läser” berättelsen utspelar den 
sig som ett bibeldrama, akt 2. När bibeldra-
mat är slut återvänder vi till Ella och morfar 
som skickar med några tankar till samtalet 
som sker i patrullen.

Gud välsigne dig!
Så vill vi i arbetsgruppen önska dig Guds 
rika välsignelse i din uppgift som samtalsle-
dare i en patrull. Vår bön är att det blir många 
”guldstunder” i dessa samtal och att vi alla 
lär känna Jesus lite bättre och att vår tro på 
honom växer till!
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DAG 1

Varför Jesus
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BIBELTEXT
Nikodemus, Joh. 3:1-21
Joh. 3:16, Joh. 14:6

MÅLSÄTTNING
- Vad är frälsning?
- Visa på att Jesus är enda vägen till Gud.
- Beslutet att följa Jesus är ett eget beslut.

LEDARFAKTA
Det är viktigt att du som ledare läser igenom 
de bibelställen som här hänvisas till, för att 
förstå vad det handlar om. I Joh. 3 har vi ett 
av de möten med en person som Jesus förde 
ett samtal med under sin jordevandring.
Fariséer – skriftlärda
Fariséer, detta var en sträng judisk religiös 
sekt och politiskt parti. Mest bestod det av 
vanliga judiska män som höll hårt på den ju-
diska lagen. Deras tillämpning av lagen blev 
oftast svår att hålla. Många fariséer var trots 
det lagiska, fromma judar. De trodde att 
deras egna regler byggde ett skydd runt de 
tio budorden (lagen). Jesus fördömde deras 
självrättfärdighet och att de kallade de som 
inte kunde hålla reglerna för syndare. 
Skriftlärd, detta var ingen sekt eller politiskt 
parti. De var experter på lagen och kallades 
också för laglärda. De uttolkade lagen och 
dess tillämpningar på det dagliga livet. Den 
mest kända av dessa var Gamaliel. *  
*Ur Bibelfakta i färg.
Rådet, stora rådet
Stora rådet var judarnas högsta inhemska 
styrande och dömande myndighet på Jesu 
tid. Det utgjordes av 1; ”översteprästerna” 2; 
”de skriftlärda” och 3; ”de äldsta”. Tillsam-
mans var de ett antal av 71 personer med 
den tjänstgörande översteprästen som ord-
förande.
För att rådets beslut skulle vara bindande 
måste minst 23 av de 71 medlemmarna vara 
närvarande. Rådet hade befogenhet att under 
vissa omständigheter avkunna dödsdomar. 

Men det finns inget bevis på att det också 
hade rätt att verkställa dödsdomar. Den rät-
ten var förbehållen den romerske landshöv-
dingen. 
Vem var Nikodemus?
Nikodemus var farisé och medlem av stora 
rådet (Sanhedrin). Av hans samtal med Jesus 
förstår vi att han var en lärd man. Han sä-
ger; ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har 
kommit som lärare. Ingen kan göra sådana 
tecken som du utan att Gud är med honom”. 
Han erkänner redan från början att han tror 
att Jesus är sänd av Gud.
Varför kom han till Jesus om natten?
Det kan finnas två orsaker till detta. Vanligt-
vis höll man djupa samtal på natten. Detta 
för att kunna tänka klarare än på dagen. Men 
det kan också vara så att Nikodemus kom till 
Jesus på natten för han var rädd att någon 
skulle se att han gick till Jesus.
Förklaringar till de bilder Jesus använder. 
Född på nytt – är den som sagt JA till Jesus 
av hela sitt hjärta, den som är frälst. Genom 
att tro på Jesus av hela sitt hjärta, bekänna sin 
synd och bekänna Jesus som Herre, är man 
född på nytt.
Vatten och ande – det här handlar om fräls-
ningen. Att ta emot Jesus är att bli född på 
nytt. I frälsningsögonblicket flyttar den heli-
ge Ande in i den som vill tro på Jesus. Vattnet 
är en bild av dopet. När jag blir frälst är det 
också naturligt att döpas. Jesus förklarar den 
helige Ande för oss. Den är som vinden. Vi 
kan inte se den eller ta på den, men vi kan se 
dess konsekvenser. Träden rör sig. Segelbå-
ten seglar av vindens kraft. Den helige Ande 
som fött oss på nytt, bor i oss som är Guds 
barn.
Kopparormen
Jesus talar i Joh. 3:14 om en händelse som 
händer i 4 Mos. 21:4-10; ”Liksom Mose 
hängde upp ormen i öknen, så måste Män-
niskosonen upphöjas”. Hela den händelsen 
är en förebild på det Jesus gör när han dör på 
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Golgata kors. De som blev ormbitna skulle 
bara titta på ormen så blev de friska. Genom 
att tro på Mose ord, såg man på ormen och 
ormgiftet försvann ur kroppen. Genom att 
tro på Jesus så blir vi frälsta, räddade. 
Mer om Nikodemus i bibeln.
Vi möter Nikodemus i två andra texter i Jo-
hannes evangeliet. Man brukar använda Ni-
kodemus som ex. på att man växer som kris-
ten, och att det inte går att vara ensam som 
kristen. Man måste till sist bekänna sin tro.
I Joh. 3:1-20 lär Nikodemus känna Jesus.
I Joh. 7:45-52 tar Nikodemus Jesus indirekt 
i försvar. I Joh. 19:38-42 är Nikodemus med 
om att ta ner Jesu kropp från korset.
Han var en sökare som blev en bekännare, en 
helt naturlig utveckling i det kristna livet.
Varför är Jesus enda vägen till Gud?  
(Joh. 14:6)
Den avgörande skillnaden mellan kristen tro 
och andra religioner och läror är synen på 
Jesus. Kristendomen lär att Gud älskar män-
niskan. Gud har skapat oss med möjlighet till 
gemenskap med honom. Genom Jesus Kris-
tus kan vi få den gemenskapen med Gud. I 
kristen tro är det Gud som tar initiativet och 
ger oss tron som en gåva. Vi behöver inte 
själva kämpa för att nå till Gud, Joh. 3:16. I 
andra religioner hänger frälsningen på dina 
egna ansträngningar. På olika sätt ska man 
då ”muta” den stränge guden; fromma öv-
ningar, goda gärningar, allmosor m.m. för att 
i bästa fall kunna nå fram till frälsningen så 
småningom, om det behagar gud. Det är bara 
den kristna tron som bekänner Jesus som 
Guds Son. Citat från Trosbekännelsen del 2:
”Vi tro ock på Jesus Kristus, hans enfödde 
Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige 
Ande, född av jungfrun Maria, pinad under 
Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, 
nederstigen till dödsriket, på tredje dagen 
uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till 
himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders 
högra sida, därifrån igenkommande till att 

döma levande och döda”.
Kort om några andra religioner.
Islam – Jesus har en särställning bland profe-
terna. Han var liksom profeten Muhammed 
bara en människa.
Hinduismen – Jesus ses inte som en frälsare.
Buddhism – Jesu död på korset visar att Jesus 
inte klarade av att lösa lidandets problem.
Jehovas Vittne – Instämmer i att Jesus är Guds 
son men inte att Fadern och Sonen är ett, 
förnekar treenigheten.
Mormonerna – Jesus var också verksam i 
Amerika. Jesus hade tre hustrur. Jesus var gu-
domlig och det kan vi också bli.
Hare Krishna – Jesus är Kristus, men förne-
kar att Jesus dog på korset.

DRAMA
Akt 1, drama om Ella
Roller:
Berättare
Ella 
Morfar
Rekvisita:
Dator, morfars soffa, bibel och läsglasögon, 
bord, stol.

Akt 2, bibeldrama
Roller: 
Berättare (samma som i akt 1)
Lärjungen Taddaios
Lärjungen Filippos
Jesus
Nikodemus
Rekvisita:
Kläder, t.ex. lakan som mantlar, liggunderlag 
eller liknande till sängar. Något till en tänkt 
dörr.

Akt 1: 
(Scenen börjar med att Ella är på väg till mor-
far.)
Berättare – Idag så ska vi få träffa Ella, hon är 
en sprallig tjej som ofta har många olika fun-
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deringar. När det är något hon funderar på 
så brukar hon ofta gå hem till mormor och 
morfar. Morfar har alltid tid med Ella. Idag 
så har Ellas fröken berättat att det ska börja 
en ny tjej i deras klass. Hon kommer från ett 
annat land. Sen berättade fröken också att 
hon har en sjal runt huvudet för det har man 
i hennes religion. Därefter började alla disku-
tera olika religioner. Fröken sa att det finns 
många saker man kan tro på och man kan 
inte säga att något är fel. Alla blir salig på sin 
tro sa hon. Ella undrade vad salig betydde?! 
Hade det med ett stort rum att göra, en sal 
eller var det typ att man blev snäll kanske? 
Klurigt!
Nu var i alla fall dagen slut och Ella var på 
väg till morfar. 

(Ella kommer gående, fundersam.)
Ella – Hallå! 
Morfar – Hallå ja, jag sitter vid datorn… 
Ella – Vad gör du?
Morfar – Jag kollar om det finns någon resa 
för mig och mormor. Här är en till Griis, 
det är Grekand på engelska, det kanske vore 
nåt?
Ella – Kanske det… (Tittar ner i golvet.)
Morfar – Är det något du funderar på idag 
Ella? 
Ella – Jo det är en sak…
Morfar – Kom så sätter vi oss i soffan och 
pratar lite.
(Morfar ställer undan datorn och de sätter sig 
i soffan.)
Ella – Alltså mamma och pappa går ju inte 
till kyrkan så ofta. Det händer ibland men of-
tast så släpper de ju mest bara av mig där. 
Morfar – Ja, jag vet ju det. 
Ella – Men du och mormor ni går alltid till 
kyrkan och du säger ju att du tror på Jesus 
och så... 
Morfar – Ja, är det nåt du undrar om det?
Ella – Alltså min lärare berättade idag att det 
ska börja en ny tjej i klassen och hon tror på 
Alla och jag förstår inte riktigt. Vilka är Alla 

om Jesus är den som du tror på? Och kan 
man tro på vem som helst?
Morfar – (Ler lite.) Du menar att hon tror på 
Allah, det finns det många som gör. 
Ella – Men morfar hur funkar det liksom? 
Varför tror inte du på Allah? 
Morfar – Oj vilka funderingar och vilka frå-
gor du har vännen. Jo, du förstår det finns 
många olika religioner i världen men bara 
en där Gud blivit människa för att dö i vårt 
ställe. 
Ella – Vadå dö i vårt ställe?
Morfar – Jo, det var nämligen så att från bör-
jan var Gud och människa jättenära varandra. 
Men p.g.a. en del dumma val då människan 
svek Gud så var vägen till Gud svår att ta sig 
fram på, faktiskt t.o.m. omöjlig för oss män-
niskor. 
Ella – Oj, så det blev som när man stänger 
en dörr eller? 
Morfar – Precis! Men Gud ville ju att det 
skulle vara som innan så han skickade Jesus 
som en nyckel. Jesus han kom till jorden och 
tog allt det jobbiga på sig så att vi människor 
inte skulle behöva ta det. 
Ella – Så han öppnade dörren till Gud?! 
Morfar – Ja, och nu handlar det bara om att 
vi ska ta emot den gåvan. När man gör det 
alltså, säger till Jesus att man vill tillhöra ho-
nom så kallas det att bli frälst eller räddad. 
Ella – Men blev Jesus dömd för nåt han inte 
gjort då?
Morfar – Ja han var oskyldig men valde att ta 
straffet för vår skull. Han var den ende som 
kunde göra det.
Ella – Men är det okej att man undrar varför 
man ska tro på Jesus då? 
Morfar – Självklart är det okej att du funde-
rar. Om du hämtar min bibel så ska jag läsa 
för dig om en annan som också funderade.
(Ella hämtar bibeln och morfar tar på sig läs-
glasögonen.)
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Akt 2:
Berättare – Det var natt i Jerusalem. Jesus 
och lärjungarna hade haft en lång dag och 
var nu på väg för att lägga sig.
(Två lärjungar, Taddaios och Filippos och Jesus 
kommer in.)
Taddaios – Oj vad jag är trött ska bli gott att 
få sova nu.
Filippos – Ja verkligen! God natt Jesus…
Jesus – God natt mina vänner.
(Lärjungarna lägger sig ner bredvid varandra 
och Jesus lägger sig en bit bort. Man börjar höra 
lite snarkaningar.)
Filippos – Tadaios har du somnat?
Taddaios– (Irriterat!) Jag hade somnat men 
inte nu längre. Vad är det?
Filippos – Jag hörde nåt utanför huset.
Taddaios – Kom igen det är väl bara någon 
get som sprungit vilse, sov nu.
(De försöker sova igen.)
Filippos – Där var det igen, hörde du inte?
Taddaios – Joo, jag tror faktiskt att jag hörde 
nåt också.
Filippos – Det är någon utanför huset. 
Taddaios – Men vem kan det vara nu vid den 
här tiden?
Filippos – Va läskigt, jag börjar bli rädd.
Taddaios – Ja med… Det är ju alldeles mörkt 
ute ju.
Filippos – Jesus verkar inte va rädd eller tror 
du inte han har hört nåt?
Taddaios – Alltså Jesus brukar ju alltid ha koll 
på läget. Han har säkert hört och om han inte 
är rädd kanske inte vi behöver vara det hel-
ler?
(Det knackar på dörren.)
Filippos – Oj, nu knackar någon på dörren 
också… Jag tänker inte öppna det får du 
göra.
Taddaios – Jag? Varför ska jag öppna tänk 
om det är något otäckt utanför?
(Dörren öppnas sakta, lärjungarna ser rädda ut 
och in kommer en man.)
Filippos – Ser du vem det är?

Taddaios – Nä! Men det var det värsta, nu ser 
jag, det är en av fariséerna. De som brukar 
vara mot oss hela tiden. De försöker alltid att 
sätta dit Jesus med massa krångliga frågor.
Filippos – Ja, nu ser jag också, det är ju han 
som heter Nikodemus men vad gör han här 
och så här sent?
Jesus – Kom in Nikodemus, sätt dig.
(Nikodemus sätter sig vid Jesus för att samtala, 
lärjungarna sitter kvar en bit bort.)
Nikodemus – Tack för att du tar emot mig 
så här sent. 
Jesus – Självklart, berätta nu ditt ärende.
Nikodemus – Som du vet så är jag med i ju-
darnas råd och det har varit mycket diskus-
sioner runt dig och allt det du gör. Jag har 
funderat mycket och jag kan inte förneka 
att du måste vara sänd från Gud. Ingen gör 
sådana tecken utan att Gud är med honom. 
Men jag har en del frågor.
(Lärjungarna tjuvlyssnar lite och pratar med 
varandra samtidigt som Jesus och Nikodemus 
fortsätter sitt samtal.)
Taddaios – Va! Har han frågor till Jesus, fari-
séerna som alltid brukar veta bäst. Han kan 
ju hela lagen utantill. Vad kan han undra?
Filippos – Tyst, jag hör inte om du sitter och 
babblar hela tiden. 
Jesus – Nikodemus för att komma in i Guds 
rike måste man födas på nytt.
Nikodemus – Födas på nytt? Hur ska det gå 
till? En vuxen man som jag kan ju inte födas 
av min mamma en gång till, det händer ju 
bara en gång.
Jesus – Jag pratar om att födas på nytt på 
ett annat sätt nämligen genom Guds heliga 
Ande och vatten.
Nikodemus – Vad menar du?
Jesus – Du ska vara en av de kloka lärarna i 
Israel och du förstår inte detta?!
Taddaios – Vad menar Jesus med att födas på 
nytt tror du?
Filippos – Jag är inte säker men om man tän-
ker en nyfödd bebis så kommer den ju till 
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världen oskyldig alltså den har inte gjort nåt 
dumt än. Kanske handlar det om att vi kan få 
en nystart på det sättet när vi bestämmer oss 
för att gå med Jesus.
Taddaios – Ja, så kanske det vara. Vi lämnar 
allt det dumma som vi gjort och Jesus hjälper 
oss att bli rena. Som när man varit ute och 
fiskat och kläderna är smutsiga och sen tvät-
tar man dem och de blir helt rena, som nya.
Jesus – Gud älskade världen så mycket att 
han sände sin son för att alla människor 
skulle kunna bli räddade och födda på nytt 
genom honom. 
Nikodemus – Ja, jag tror jag förstår lite mer 
nu men jag ska fortsätta fundera på det som 
du sagt mig. Tack så mycket Jesus!
(Nikodemus går iväg.)

Akt 1
(Tillbaka till morfar och Ella.)
Morfar – Ja du Ella, där ser du att även i bi-
beln står det om människor som funderade 
om Jesus var den rätta vägen eller inte. 
Ella – Undrar vad Nikodemus kom fram till?
Morfar – Ja, lite längre fram står det att han 
var med när Jesus hade dött och lades i sin 
grav så jag tror nog att han hade bestämt sig 
för att följa Jesus. 
Ella – Va bra! Jag undrar om den nya tjejen 
vet vem Jesus är?
Morfar – Ja du Ella, du får väl hälsa på henne 
imorgon när hon kommer som ny till klas-
sen. Och sen får du väl fråga? 
Berättaren – Den kvällen innan Ella somna-
de så knäppte hon sina händer som hon sett 
morfar göra så många gånger och sen bad 
hon; ”Jesus jag vill tro på dig, hjälp mig med 
det är du snäll. Ta också hand om den nya 
tjejen. Amen”! 

BEARBETNING
Läs bibeltexten, Joh.3:1-21. Låt UV-scouten 
ta fram sitt nya testamente och läs tillsam-
mans.

Bro illustrationen. (Se nästa sida.)
Från början levde Gud och människan nära 
varandra. Men människan valde ganska snart 
att lämna Gud och det blev ett glapp dem 
emellan, synden. Men Gud kunde trots detta 
inte sluta älska människan så han kom till oss 
som just människa genom Jesus. Han blev 
som en bro över till Gud igen. Det som vi 
människor ”bara” behöver göra är att tro på 
Jesus.
E-kuben 
Detta är ett annat hjälpmedel att förklara 
frälsningen med. Den kommer att delas ut till 
lägercheferna i början av april som sedan vi-
darebefordrar den ut till sina respektive UV-
scoutkårer. Tanken är att varje patrull ska ha 
var sin. Här medföljer en förklaring till hur 
den används. Det som är viktigt är att man 
har kollat på den innan lägret och på det sät-
tet satt sig in i hur den fungerar.
Samtalsfrågor
1. Utgå från dramat. Fråga UV-scouterna och 
kolla vad de tyckte.
2. Var dagens drama svårt att förstå?
3. Finns det någon i din klass som du tror, 
eller vet, tror på Jesus?
4. Har du någon gång haft samma fundering-
ar som Ella? (Vem Jesus är, varför inte alla 
tror på samma sak o.s.v.)
5. Finns det någon i din klass som du tror, 
eller vet, tror på någon/något annat?
I så fall vad? (Förklara gärna kort vad som 
skiljer kristen tro och andra religioner åt.)
6. Förklara kärnan i den kristna tron med 
hjälp av broillustrationen och/eller E-kuben.
7. Har du varit med om att någon frågat dig 
om den kristna tron någon gång?
8. Kan det vara svårt att prata med någon om 
den kristna tron?
9. Vad menas med att födas på nytt, frågan 
som Nikodemus ställde till Jesus?
10. Hur blir man frälst/räddad/en kristen?
11. Som UV-scoutledare berätta gärna om 
hur du blev frälst, kom till tro.



29 

12.Tror du det finns någon i din klass som 
skulle vilja få reda mer på vem Jesus är men 
som inte, likt Nikodemus, vågar fråga det så 
där öppet?
13. Vad skulle du göra, eller säga, om det var 
någon som frågade dig om vem Jesus är eller 
om vem du tror att Jesus är?
14. Om du som UV-scoutledare tycker det är 
läge, fråga om det är någon vill ta emot Jesus, 
bekräfta sin tro på honom. Be då den före-
slagna bönen. Låt UV-scouterna be efter dig.
(I de flesta av UV-scouternas nya testamen-
ten finns längst bak en sida där man skriva att 
ni bett tillsammans o.s.v.)
    
Minnesvers
Joh. 3:16 ”Så älskade Gud världen att han gav 
den sin ende son, för att de som tror på ho-

nom inte skall gå under utan ha evigt liv”.
- Tips på att lära sig minnesversen, memorera 
versen, eller rappa versen tillsammans.

Några bibelställen om frälsning
Rom.10:9, Joh.1:12, Joh. 5:24 och 2 Kor 5:17. 
(Lämpliga att läsa tillsammans om det är nå-
gon som vill börja tro, bli frälst.)

Bön att be tillsammans
Jag vet att jag gjort dumma saker och jag vet 
att Jesus dog och uppstod för allt detta. Jag 
ber att du Jesus förlåter mig och hjälp mig 
att följa dig.

Aktivitet
E-Kuben, låt gärna fler få testa på den.



30 

DAG 2

Göra som Jesus
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BIBELTEXT
Äktenskapsbryterskan, Joh. 8:2-11
Luk. 10:27 ”Älska din nästa som dig själv”.

MÅLSÄTTNING
- Att ställa upp för andra människor.
- Att inte bara tänka på sig själv.
- Det vi gör för någon annan, det gör vi för  
 Jesus.

LEDARFAKTA
Det är viktigt att du som ledare läser igenom 
de bibelställen som här hänvisas till, för att 
förstå vad det handlar om.
Medlem av stora rådet. 
Se ledarfakta dag 1.
Äktenskapsbrott
En kvinna blir tagen på bar gärning med äk-
tenskapsbrott. Utifrån Mose lag skulle kvin-
nan stenas till döds. 3 Mos. 20:10, 5 Mos. 
22:22.
Det finns flera infallsvinklar på detta med äk-
tenskapsbrott:
- Att man som gift är otrogen. Söker sig till 
en annan man eller kvinna för sexuell gemen-
skap utanför äktenskapet.
- Det kan var någon som inte är gift som be-
går äktenskapsbrott genom att förföra en gift 
person.
Andra ord som kan förklara ordet äkten-
skapsbrott: otrohet, snedsprång, vänsterpras-
sel, otukt, kärleksaffär, romans.
I vårt samhälle idag är det vanligt med äkten-
skapsbrott, men vi talar inte så ofta om det. 
Många av våra UV-scouter lever i och med 
det här i sina familjer. Texten talar tydligt om 
förlåtelse. Jesus dömer hennes handling, men 
ger henne full förlåtelse. Det är detta ”tän-
ket” vi måste ha med in i olika moraliska 
frågor som vi ställs inför idag. Det är en sak 
att säga att handlingen är synd, men med det 
så dömer vi inte personen, Joh. 8:11. Jesus 
dömer inte, men ger henne en direkt uppma-
ning att lämna det hon gjort bakom sig och 

börja ett nytt liv. Är vi beredda att förlåta och 
upprätta människor på samma sätt idag? Hur 
gör du som UV-scoutledare? Hur tror du att 
UV-scouten tänker i detta?
Det är så lätt att vi blir passiva åskådare till 
det som händer eller dras med fast Vi inte 
vill. Ingen är felfri, så ingen kan döma någon 
annan. Men vi får inte gömma oss bakom 
detta och bli passiva i vårt ställningstagande.

DRAMA
Akt 1, drama om Ella
Roller:
Berättare
Ella 
Morfar
Simon – klasskamrat
Henke – klasskamrat
Lovisa – klasskamrat
Sara – klasskamrat med glasögon.
Rekvisita:
Ett mycket enkelt ”klassrum” med några sto-
lar och några skolböcker.
En basketboll.
En ”Kingruta” (Se regelförklaring i Bearbet-
ningsdelen.)
En räfsa, morfars soffa, bibel och läsglasö-
gon.

Akt 2, bibeldrama
Roller:
Jesus
Farisé – gärna spelad av ”Simon”.
Skriftlärd – gärna spelad av ”Henke”.
Äktenskapsbryterskan – gärna spelad av 
”Sara”.
Några människor som följer efter med stenar 
i sina händer.
Rekvisita:
Lakan till alla aktörer som ”mantlar”. Stenar

Akt 1 (Scen 1)
(Scenen börjar i ett klassrum där det just ringer 
ut till rast.)
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Berättare – Idag möter vi Ella och hennes 
skolkamrater i klassrummet när dagens sista 
lektion alldeles strax ska ta slut. Efter skolan 
brukar Ella och några till ofta spela ”King” 
tillsammans en stund innan de går hem. 
Ella och de andra fyra eleverna slår ihop 
sina böcker och rusar ut till skolgården där 
man ska spela ”King”. I klassen finns en tjej 
som heter Sara som ofta blir retad av Simon. 
Han är den som retas mest och alltid vill be-
stämma. Med och spelar är också Lovisa och 
Henke. 
(Simon har med sig basketbollen man ska spela 
med. Lovisa kommer lite efter de andra.)
Simon – Okej, e ni med nu då? Nu gör vi så 
att jag börjar som King för att jag har bollen. 
Henke, du får ta drottningrutan och Ella tar 
knekten. Jaha, sen e de visst bara Sara kvar så 
du kan väl va i bonderutan då, du luktar ju 
ändå lite gris, ha ha.
(Henke flinar med lite åt kommentaren till 
Sara.)
Ella – Usch, va´ säger du så för!?
Simon – Äh, strunt i det, nu kör vi! Nej, för-
resten här kommer ju Lovisa också, vill du 
va med?
Lovisa – Mmm, det vill jag gärna, jag ställer 
mej i kön.
Simon – Nej, det kan Sara göra så kan du 
hoppa in på bonderutan. Sara flytta på dig 
till kön istället så Lovisa kan va med direkt. 
Du missar ju ändå med detsamma och åker 
ut i alla fall.
Sara – Men… (Hon försöker protestera, men 
vågar inte riktigt.)
Simon – Inga men, nu gör vi som jag säger 
annars tar jag med min boll och går hem.
(Lovisa tar självsäkert över Saras plats med en 
liten lätt knuff. Mer behövs inte för att Sara ska 
inse det hopplösa läget och flytta sig till kön.)
Simon – Okej, är ni med? Nu servar jag!
(De spelar lite och det blir Henke som missar 
först.)
Ella – Henke missade och är ute så nu flyttar 

jag och Lovisa upp då. Din tur att komma 
in Sara.
Henke – Gjorde jag ju inte, den tog på mitt-
linjen, den måste gå om!
Ella – Det gjorde den väl inte, den va ju tyd-
ligt inne på din sida!
Henke – Va den ju inte!
Ella – Sara, du stod ju precis där, var den på 
linjen eller tog den i Henkes ruta?
Sara – Den var nog i Henkes ruta, tror jag.
(Lite osäker och ängslig.)
Simon – Jag tyckte i alla fall den va inne 
och Sara kan man ju inte lita på. Med såna 
glasögon får man va försiktig innan man sä-
ger något till och med på djurparken. Man 
vet ju inte om det är aporna i buren eller sin 
egen spegelbild man ser. (Skrattar åt sitt eget 
”skämt”.) Vi kör om helt enkelt!
(Henke och Lovisa flinar åt ”skämtet”, Ella 
blänger argt mot Simon men säger inget, Sara 
böjer på huvudet och ser ledsen ut.)
Simon – Här kommer serven!
(Ella missar denna gången.)
Ella – Det var min miss, jag går ut.
(Lovisa flyttar till knektplatsen Ella har haft 
och Sara går in på ”bonderutan” och Lovisa går 
till kön.)
Simon – Öh, Henke, känner du vad det plöts-
ligt luktar konstigt, det är väl bonden som 
släppt in en riktig ”koskit” på åkern. Jasså, 
det va du Sara.
(Än en gång skrattar Simon åt sitt skämt. Hen-
ke flinar med som alltid, men nu tvekar Lovisa 
lite. Ella blänger ännu argare på Simon, men 
vågar inte säga något. Sara ser naturligtvis led-
sen ut.)
Simon – Ta´t lugnt Lovisa. Jag ska bara serva 
till Sara sen e du snart med igen! Här kom-
mer den!
(Sara är naturligtvis osäker nu så hon missar.)
Simon – Det va ju det jag sa, ut med kossan 
och in med bonden. 
(Simon skrattar.  Henke flinar som alltid. Sara 
vänder sig om och springer därifrån samtidigt 
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som hon försöker dölja att hon gråter.)
Lovisa – (Ser sig osäkert om så man anar att 
hon tyckte det var obehagligt.) Nej, jag måste 
hem nu. (Säger hon och går.)
(Ella blänger mot Simon och Henke. Man ser 
att hon vill men inte riktigt vågar säga ifrån.)
- Jag vill inte va med mer, jag måste till mor-
far. (Hon går sin väg.)
(Scen 2)
(Morfar går i trädgården och räfsar löv när en 
upprörd, arg och ledsen Ella kommer rusan-
de...)
Ella – Åh, denna dumma, dumma Simon! Åh, 
vad jag stör mig på honom! Och så denna  
Henke som aldrig säger nåt själv utan bara 
flinar åt alla taskiga saker Simon säger. Åh!
Morfar – Hej Ella! Men vad är det med dig, 
har det hänt nåt särskilt?
Ella – Nej, inget särskilt för det är likadant 
nästan varenda dag, men det är dumt, störan-
de, jobbigt, kasst, hemskt, värdelöst, skrut-
tigt, askasst, sjukt… ååhhhhh
Morfar – Oj då, det här låter inte bra. Jag tror 
jag får lägga undan räfsan så tar vi och sätter 
oss i soffan och pratar en stund Ella. Löven 
ligger nog kvar i morgon också, de lär inte 
flytta på sig. Det ordnar sig som afrikanen sa, 
det kommer ny tid hela tiden.
(Morfar och Ella går in och slår sig ner i sof-
fan.)
Morfar – Berätta nu var skon klämmer nå-
gonstans. 
Ella – Jo, men alltså, du vet Simon va, han 
bara ska ju hålla på och typ retas hela tiden 
och säga massa taskiga saker till andra. Sär-
skilt håller han hela tiden på och hackar på 
Sara. 
Morfar – Jasså, varför Sara?
Ella – Vet inte! Det är ju inget fel på Sara. 
Alltså hon e ju typ som vilken tjej som helst. 
Men man ser ju att hon blir typ jätteledsen. 
Ja, typ som idag va när vi spela ”King” ef-
ter skolan.  Då måsta han hålla på, ”Sara kan 
vänta, hon missar i alla fall, åh vad är det som 

luktar så konstigt, en koskit kanske, jasså va 
det du Sara”. Hela tiden sa han massa taskiga 
saker, typ. 
Morfar – Vad gjorde Sara då?
Ella – Hon blev ju bara så jätteledsen och 
sprang därifrån. Åh så står den där dumme 
Henke och bara flinar hela tiden, typ. 
Morfar – Henke, vem är det??
Ella – Simons kompis som typ inte gör nån-
ting själv, han bara flinar åt Simons grejer 
hela tiden.. Åh Lovisa gör ju inget, å vet du 
vad det värsta är morfar?
Morfar – Nej, berätta vad som är värst.
Ella – Jag gör ju ingenting jag heller, jag typ 
bara står ju där och glor. Jag vill ju säga ifrån, 
men jag vågar inte! Tänk om Simon blir så´n 
mot mig då!? Varför gör han så morfar? Var-
för måste han retas jämt?
Morfar – Ja, det är inte så enkelt att veta. Men 
ofta bor det en liten ensam och osäker män-
niska i den som mobbas och retas. Ofta är 
det så att dom som mobbas också behöver 
hjälp. Många av dem skulle t.ex. behöva kän-
na sig älskade och värdefulla.
Ella – Men morfar, varför står så många av 
oss och bara tittar på?
Morfar – Ja, du Ella, vilka frågor du har. Kan-
ske ofta för att man inte vågar, precis som du 
sa själv nyss. Tänk om han gör så mot mig. 
Men det är ju inte bra att vi så lätt bara blir 
åskådare som inte säger ifrån.
Ella – Men morfar, hur ska man göra?
Morfar – Ja du, Ella, det är en bra fråga. Jag 
önskar att jag hade några enkla svar på det. 
Men det är svårt detta med mobbing och 
sånt. Tyvärr var det så när jag gick i skolan 
också. Vet du, det var så redan på den tiden 
Jesus levde.
Ella – Va, redan på hans tid?! Men morfar, 
hur gjorde han då? Han brukar ju göra och 
säga bra saker, typ. Läs nåt som berättar om 
hur Jesus gjorde när nå´n blev mobbad.
Morfar – Hmm, jo, det ska jag göra, vänta 
bara.
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(Morfar slår upp sin stora bibel och sätter på sig 
läsglasögonen.)
Morfar – Jo, du förstår Ella så här var det. 
Det jag ska läsa nu hände en gång då Jesus 
satt i templet och undervisade, en massa 
människor hade satt sig ned för att lyssna….

Akt 2
(In kommer en skriftlärd (S) en farisé (F), en 
kvinna (helst spelade av samma personer som 
spelat Simon, Henke o Sara, det stärker kopp-
lingen mellan nu och då) samt några som har 
stenar i händerna. Jesus sitter vänd mot publi-
ken som automatiskt blir folkmassan.)
F – Nu du lilla fröken, nu har du allt satt dig i 
klistret va, din lösaktiga lilla typ. Ha ihop det 
med en man du inte är gift med, va! Att du 
inte skäms!
S – Ja, skämmas räcker inte. Hur kunde du 
göra så här när du vet att lagens strängaste 
straff  gäller för den som begår äktenskaps-
brott.  Enligt lagen måste du nu dömas till 
döden genom att stenas. Det finns inga un-
dantag i lagtexterna och här finns inga för-
mildrande omständigheter. Du ligger verkli-
gen illa till. Jag ser ingenting och ingen som 
kan rädda dig från en dödsdom.
F – Just det! Men det kan du gott ha efter 
vad du gjort. En synderska är du minsann, 
ingen rejäl människa som jag och min kloka, 
präktiga, goda och laglärda vän här. Vad tror 
du folk tycker om såna som dig va? Vad ska 
vi tycka om såna som dig? Usch och fy, det 
är det enda man kan säga! Till domstolen ska 
du, sen är du snart dömd till döden.
S – Men du käre bror, ser du vad jag ser?
F – Ja, det beror på vad du ser, vad ser du?
S – Är det inte den där märkliga snickarso-
nen uppifrån Nasaret som sitter där borta. 
Han som går omkring och predikar en massa 
och som fler och fler verkar springa efter och 
lyssna på. Titta så många som lyssnar till ho-
nom, det är ju hundratals.
F – Vad säger du!? Är Jesus här?

S – Ja just det, det är ju så han heter, Jesus 
från Nasaret. Visst! Han sitter där framme på 
tempelgården.
F – Åh, den mannen är ett riktigt bekym-
mer. Om du visste vad vi medlemmar i stora 
rådet har diskuterat med honom. Han säger 
de mest märkliga saker. Han talar  t.ex. om 
Gud som sin kärleksfulle fader i himlen som 
älskar alla människor, också såna människor 
som kvinnan här.
S – Nej, det var det värsta!
F – Ja, han har till och med sagt att en del av 
dessa typer, såna som tullindrivare och syn-
dare av alla möjliga slag, skulle vara närmare 
Guds rike än såna förträffliga, välutbildade, 
kunniga och goda män som du och jag.
S – Är det sant!?
F – Ja, han talar om en Gud som älskar de 
värsta syndare, som vill förlåta allt möjligt. 
Men han är samtidigt så smart så man kan 
aldrig vinna en diskussion med honom. Han 
säger alltid något lurigt, eller kommer med 
en fråga som är omöjlig att svara rätt på. Han 
kan skrifterna fram och tillbaks och upp och 
ner så man blir tokig. Hur man än försöker så 
står man där svarslös till sist.
S – Men du, nu har vi honom i alla fall!
F – Hur menar du?
S – Här har vi ju en av hans älskade ”syn-
dare”. Jag menar, lagen är ju glasklar, hon ska 
stenas till döds för sitt brott. Vi släpar fram 
henne till honom bara och säger som det är. 
Om han då säger nåt i stil med; ”Kvinna, det 
du gjort gör ingenting Gud älskar dig ändå”. 
Då fattar ju alla som lyssnar att han inte bryr 
sig om lagen. De överger honom och vi kan 
anklaga honom och sätta honom i fängelse 
för att han inte bryr sig om lagen och så är 
vi av med honom. Annars säger han; ”Hon 
måste dö efter lagen”. Då fattar alla att det är 
inget särskilt med den där Jesus, han snackar 
lite annat ibland men när det gäller är han 
som andra. Då kommer folk att lyssna på oss 
igen som säger och gör samma sak som vi 
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alltid har sagt. Vi kan anklaga honom för att 
ha ljugit.
F – Smart du är, hur han än gör åker han 
liksom dit! Äntligen har vi honom, äntligen 
ska jag få fast honom för något.
S – Vi, inte du, utan vi ska få fast honom!
F – Visst, naturligtvis, inte vi utan jag!
S – Inte jag, vi!
F – Ja, va det inte det jag sa kanske?
S – Åh, vi gör så här. Visserligen kan du lagen 
utmärkt min förträfflige bror men som skrift-
lärd kan jag kanske den ändå något lite bättre. 
Ja skillnaden är väl hårfin, men du är ju ändå 
politiker, medan jag är mer av en opolitisk 
expert på lagen, ju. Så, jag för talan!
F – Okej, så gör vi käre förträfflige bror. 
Kom med här nu lilla fröken.
(De drar med sig kvinnan fram till Jesus där 
den skriftlärde tar fram sitt inställsammaste le-
ende.)
S – Mästare, den här kvinnan togs på bar gär-
ning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen 
föreskriver Mose att sådana kvinnor ska ste-
nas. Vad säger du?
(Jesus säger inget utan böjer sig ner och ritar lite 
på marken.)
S – Jo, jag ställde en fråga , vad säger du?
F – Jo, jag, nej,  jag menar vi, vi i det fariseiska 
partiet undrar också vad du tycker?
(Jesus ser upp mot männen.)
Jesus – Den av er som är utan synd, den som 
aldrig gjort något fel, han ska kasta den första 
stenen på henne.
(Jesus böjer sig åter ner mot marken. Ett besvä-
rat mummel sprider sig bland de som bär ste-
nar i händerna. En efter en släpper sin sten och 
går, till sist går även den skriftlärde och farisén. 
När de är ensamma kvar tittar Jesus upp på 
kvinnan och säger med en röst av kärlek och 
vänlighet.)
Jesus – Kvinna, vart tog de vägen? Var det 
ingen som dömde dig?
(Kvinnan ser sig förvånat omkring.)
Kvinnan – Nej, Herre!

Jesus – Inte heller jag dömer dig. Gå nu, men 
fortsätt inte leva på detta sättet mer.
(Kvinnan går iväg och vi går tillbaka till mor-
far och Ella.)
Akt 1 (Scen 2)
Ella – Men morfar, va modig Jesus var! Så 
smart han svarade!
Morfar – Ja, han ville inte slå ner ännu mer på 
en kvinna som redan var knäckt. Hon visste 
nog redan om att allt blivit fel. Hon behövde 
någon som såg henne och hjälpte henne. Nå-
gonstans tror jag att det är vad både Sara och 
Simon behöver. Vad tror du?

BEARBETNING
Läs bibeltexten, Joh.8:2-11. Låt UV-scou-
ten ta fram sitt nya testamente och läs till-
sammans.
Samtalsfrågor 
1. Utgå från dramat. Fråga UV-scouterna och 
kolla vad de tyckte.
2. Var dagens drama svårt att förstå?
3. Har du varit med om något liknade i din 
klass?
4. Varför tror du att de som mobbar gör det?
5. Har du varit med och mobbat någon?
6. Varför gjorde du det och hur kändes det?
7. Har du blivit mobbad någon gång?
8. Hur kändes det?
9. Har du precis som Henke ”bara flinat 
med” när någon blivit mobbad?
10. Hur kändes det?
11. Har du känt det precis som Ella att du 
skulle vilja säga ifrån men inte vågat?
12. Varför är det så svårt?
13. Som UV-scoutledare berätta gärna om 
någon gång du blivit mobbad och hur det 
kändes. Och/eller om du varit med och mob-
bat och varför du gjorde det.
14. Hur kan man hjälpa den som blir mob-
bad?
15. Hur kan vi som patrull hjälpa och stötta 
varandra så att ingen blir utanför eller blir 
mobbad?
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16. Om Jesus gick i din klass och det var nå-
gon som blev mobbad, vad tror du han skulle 
ha gjort?
17. Är det svårt att göra som Jesus?
18. Tror du Jesus kan hjälpa dig att våga, att 
få mod att säga ifrån?
19. Kan man be till Jesus om att bli mer mo-
dig?

Vid dagens samtal så ligger det ju nära till 
hands att komma in på detta med förlåtelse. 
Det kommer upp imorgon på det bibelstu-
diet. Men tveka inte att redan i dag nämna 
om det om det är läge och känns rätt.

Minnesvers 
Matt. 25:40 ”Sannerligen, vad ni har gjort för 
någon av dessa minsta som är mina bröder, 
det har ni gjort för mig”.
- Tips på att lära sig minnesversen, memorera 
versen, eller rappa versen tillsammans.

Bön att be tillsammans
Jesus förlåt mig att jag ofta glömmer bort 
mina kompisar, och bara tänker på mig själv.
Jesus förlåt mig att jag inte ställer upp för den 
som mobbas.
Jesus hjälp mig att se den som inte få vara 
med och att hjälpa den som behöver hjälp.
Tack Jesus för att du älskar mig trots alla 
mina fel.
Amen!

Aktivitet
Låt alla få skriva ner på en lapp en person 
som är lite ”jobbig” i sin klass och som blir 
mobbad. Be sedan för personerna på lap-
parna. (Dessa kastas sedan/bränns upp.) Be 
gärna också om att få mod.

Spela ”King”
Regler till ”King”.
”King” eller ”King out” spelas i lika många 
regelversioner som det finns skolor minst.
Här är Ellas regler som dom följer på hen-
nes skola.

Spelplanen består av en fyrkant indelad i fyra 
lika stora rutor. 
I mitten finns en mindre rund ring.
Varje ruta har ett bestämt namn: kungens 
ruta, drottningens ruta, knektens ruta och 
bondens ruta. Utöver spelplanen behövs en 
basketboll. (Man kan välja att spela med föt-
terna och en fotboll som alternativ.)
Spelet:
Den som är ”King/kung” servar alltid. Ser-
ven innebär att man kastar bollen så den 
studsar i mittcirkeln. (Man har två chanser på 
serven på samma sätt som i tennis.)
Den som då får bollen in i sin ruta spelar 
den med hjälp av händerna direkt vidare till 
en annan ruta etc. Enligt Ellas regler tillåts 
inga s.k. upplägg och man får aldrig hålla fast 
bollen med händerna utan slår den vidare di-
rekt. Bollen ska skickas vidare efter en studs 
i den egna rutan annars är man ute. Man 
åker också ut om bollen man skickar vidare 
går utanför spelplanen eller träffar cirkeln i 
mitten. En boll som träffar linjen mellan två 
rutor så man är osäker vem som skulle tagit 
emot den spelas alltid om. Då någon missat 
är denna ”ute”. Det innebär att man lämnar 
sin ruta och ger plats för en ny spelare från 
kön. Den som just åkt ut ställer sig sist i kön. 
Eftersom kungens ruta är ”finaste” platsen, 
drottningen näst bäst, sedan knekten och sist 
bonden flyttar den nya spelaren in från kön, 
till bondens ruta.
(T.ex. om spelaren i drottningens ruta missar 
och åker ur. Kungen står då kvar på sin plats, 
knekten flyttar till drottningens plats, bonden 
till knektens och ny spelare in på bonderu-
tan.)



37 

DAG 3

Stå upp för Jesus
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BIBELTEXT
Petrus förnekelse, Mark. 14:54, 66-72 
Petrus upprättelse, Joh. 21:1-23
Matt 5:13 ”salt”, 5:14-16 ”ljus”. 

MÅLSÄTTNING
- När det gått snett kan du alltid börja om.
- Jesus förlåter dina felsteg.
- Våga stå för din tro.

LEDARFAKTA
Det är viktigt att du som ledare läser igenom 
de bibelställen som här hänvisas till, för att 
förstå vad det handlar om.
Dagens studium tar sin utgångspunkt i Pet-
rus förnekelse av Jesus och hur Jesus upprät-
tar honom efter uppståndelsen. Petrus var en 
av Jesu tolv lärjungar. Tillsammans med sin 
bror Andreas blev han kallad att följa Jesus 
i Matt 4:18-20. Han jobbade som fiskare när 
Jesus kallade honom. Han lämnade allt för 
att följa Jesus.
När Jesus kallade honom till att bli lärjunge 
ändrades hans namn från Simon till Petrus, 
som betyder klippa. När Jesus ställde frågan 
till sina lärjungar om vad folket säger om ho-
nom, sa Petrus; ”Du är Messias, den levande 
Gudens Son”. Jesus svarade; ”Du är Petrus, 
och på denna klippa skall jag bygga min för-
samling”.
Petrus var en i inre kretsen av lärjungar runt 
Jesus. Tillsammans med Johannes, Jakob var 
han med Jesus på ”förklaringsberget”. De 
var också med längre in i Getsemane under 
Jesu bönekamp. Petrus lovade Jesus och sa; 
”Även om alla andra överger dig, så skall jag 
inte göra det”, Matt 26:33. Han t.o.m. lovade 
att inte förneka Jesus; ”Om jag än måste dö 
med dig, skall jag aldrig förneka dig”, Matt 
26:35.
Tre gånger förnekade Petrus att han kände 
igen Jesus eller hade något med honom att 
göra, Mark. 14:54, 66-72.
Efter uppståndelsen mötte Jesus Petrus vid 

Gennesarets sjö och där fick Petrus tala om 
för Jesus hur mycket han älskade honom, 
Joh. 21:15-19.
På pingstdagen var det Petrus som förde lär-
jungarnas talan och det var han som predi-
kade för alla som lyssnade den dagen.
Kännetecken på Petrus som vi kan känna 
igen oss i: 
- Han var ivrig i att följa Jesus, lämnade allt.
- Han var ivrig i sin tro, men misslyckades.
- Han var villig att bekänna sitt misslyckande 
och börja om på nytt.
- Han blev en stöttepelare i den första för-
samlingen.
Petrus är författare till två brev i nya testa-
mentet, Petrusbreven. Man tror också att 
Markus har haft Petrus som källa för sitt 
evangelium. Troligtvis dog Petrus under för-
följelsen under kejsare Neros tid. Han blev 
korsfäst som Jesus, men upp och ned.
Av Petrus erfarenhet så ser vi att vi kan miss-
lyckas. Men trots det kan vi få förlåtelse och 
fortsätta leva tillsammans med Jesus.
När det kommer in synd i våra liv är det vik-
tigt att vi är villiga att bekänna, för att få för-
låtelse. Bli upprättade som Petrus.
Släta inte över när ni talar om förlåtelsen. Det 
finns en trestegs tanke i detta; vi får bekänna 
– vi får förlåtelse – vi blir upprättade.

DRAMA
Akt 1, drama om Ella
Roller:
Berättare
Ella
Henke
Simon
Jasmine
Morfar
Rekvisita:
Några kastruller, ett paket med makaroner, 
sjal till Jasmine, någon sorts skolklocka,
Morfars soffa, bibel och läsglasögon. 
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Akt 2
Roller:
Petrus
Vakt
Tjänsteflicka
Person 1
Person 2
Tupp (Kanske bara ljud.)
(Vakt och tjänsteflicka kan också vara person 
1 och 2 om det är ont om folk och de hinner 
göra snabbt ombyte mellan.)
Rekvisita
Eld, kläder, tuppljud 

Akt 1 (Scen 1)
Berättare – Idag så har Ellas klass gruppar-
bete på schemat. De ska samla fakta om ett 
landskap och senare ska det redovisas för 
klassen. Fröken har precis delat upp grup-
perna och uppgifterna och man börjar jobba 
lite innan dagen är slut. Simon, Henke, Ella 
och den nya tjejen som heter Jasmine har 
hamnat i samma grupp.   
Ella – Okej vi har alltså fått Ångermanland. 
Någon som vet något om vad det är för land-
skap? 
Henke – Ett ställe där män som ångrar sig 
bor.
Simon – Ja dit åker man om man inte orkar 
med fåniga tjejer. (Skrattar åt sitt skämt, Hen-
ke skrattar också.) 
Jasmine – Alltså ja greppar inte, är inte 
Sverige ett land vad är dessa landskap? 
Ella – Ja, men Sverige är indelat i landskap. 
Egentligen så tror jag inte de betyder så 
mycket men man pratar olika beroende vilket 
landskap man kommer ifrån.
Simon – Ja man brukar ju höra vart folk kom-
mer ifrån fast med dig Jasmine så är det ju 
kört. (Han lägger på samma sorts brytning som 
Jasmine har.) Du prata ju alldeles för mycket 
utländsk dialekt…
Ella – Va fånig du är Simon! Jag tycker du 
pratar bra svenska Jasmine!

Henke – Alltså kan vi inte använda nätet 
bara, där står ju allt?
Simon – Men hallå det är ju ändå så kort tid kvar. 
Jag tycker vi slappar lite tills det ringer ut.
Henke – Ja det är ju helrätt.
Ella – Men vi skulle ju behöva komma igång 
i alla fall.  
Simon – Ähh vi tar det i morgon. Vet ni vad 
jag ska göra ikväll?!
Henke – Nä vad? 
Simon – Ikväll så ska jag och pappa på is-
hockey i Jönköping.
Henke – Ska du! Va kul, vilka är det som spe-
lar?
Simon – HV71 så klart! (Fyll i lag efter 
smak.)
Henke – (Flinar) Ja, men vilka spelar dem 
mot?
Simon – Djurgården, det kommer bli värsta 
grymma matchen liksom. 
Henke – Fett! Jag ska se om den går på TV.
Simon – Ella vad ska du göra ikväll?
Ella – Jag ska bara hitta på lite annat.
Simon – Vadå lite annat? 
Ella – Mmm jag ska typ på UV-scout.
Simon – UV-scout! I kyrkan då eller? Ska ni 
läsa den där bibeln och be då eller?
(Skrattar lite hånfullt åt sitt skämt.)
Henke – Ja just det, och sjunger psalmer till 
orgel.
Ella – Nä, vi gör faktiskt inte så mycket 
sånt…
Henke – Vad gör ni då?
Ella – Alltså vi gör olika roliga grejer typ vi 
lär oss att elda och använda kniv och yxa. 
Simon – Men är du inte med för att du tror 
på Gud eller?
Ella – Alltså man är ju med för att träffa mas-
sa kompisar och så åker man en hel vecka på 
läger sen på sommaren. 
Jasmine – E, bråka inte på henne. I vår re-
ligion vi går till kyrkan varje vecka. Det är 
värsta bra ju. Du tro du är så häftig bara för 
du vandra på ishockey. 
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Simon – (Inte beredd på att Jasmine skulle säga 
emot.) Alltså jag bara skojade ju… Du behö-
ver inte bli arg.
Jasmine – Ja e inte arg. Du skulle se mig arg, 
då skulle du inte säga jag arg. Bara lägg ner 
va… 
(Ringer ut, alla reser sig, Simon och Henke 
går.)
Ella – Du Jasmine, tack för att du sa emot 
Simon.
Jasmine – Inga problem, du sa ju emot innan 
åt mig. Ja tycker han verkar löjlig va. Ingen 
koll…
Ella – Jo jag vet… Tack i alla fall!
(Jasmine och Ella säger hej då och går iväg.)
Ella – Nu ska jag gå hem till morfar. 
(Scen 2)
(Ella kommer in hos morfar som står och lagar 
mat.)
Morfar – Nä men hejsan Ella, va bra att du 
kom nu. Jag håller på med lite mat du kan väl 
hjälpa till?
Ella – Visst! (Lite nedstämd.)
Morfar – Kan du räcka mig makaronerna?
Ella – Visst…
(Morfar ser bekymrat på Ella.)
Morfar – Men Ella hur är det med dig?
Ella – Ähh det är inget…
Morfar – Jo, men det märker jag ju att det är 
nåt. Kom så sätter vi oss en stund makaro-
nerna kan vänta.
(De går och sätter sig i soffan.)
Morfar – Så Ella berätta nu vad det är som 
gör dig så nedstämd och tyst.
Ella – Alltså det hände en sak i skolan idag.
Morfar – Ja, vadå?
Ella – Jo, du vet Simon han frågade vad jag 
skulle göra ikväll och jag visste inte riktigt 
vad jag skulle säga.
Morfar – Men du ska ju på UV-scout ikväll, 
sa du inte det?
Ella – Joo…fast jag ville helst inte säga det.
Morfar –Varför inte då Ella?
Ella – Jag vet inte riktigt men när jag hade 

sagt att jag skulle på UV-scout så började 
han och Henke att fråga om jag skulle be och 
sjunga psalmer. Jag vet ju att det inte är nåt 
dåligt men jag skämdes.
Morfar – Vad sa du då?
Ella – Jag sa att vi inte alls håller på med nåt 
sådant utan att jag gick bara för att träffa 
kompisar och få åka på läger.
Morfar – Och det var inte hela sanningen då 
eller?
Ella – Nja, alltså vi ber ju faktiskt och vi pra-
tar ju om Jesus och jag vill ju faktiskt lära mig 
mer om Jesus också. 
Morfar – Ja du ibland är det svårt att stå upp 
för vad man tror och tycker.
Ella – Men om jag skäms för att jag tror på 
Jesus tror du han blir arg då? Han kanske 
skäms för mig? 
Morfar – Ella, du är inte den första som inte 
riktigt vågat stå upp för vad du tror på.
Ella – Inte? 
Morfar – Nej då, räck mig min bibel så ska 
jag läsa om en annan kille som också hade 
svårt med att säga att han kände Jesus.
(Ella räcker bibeln till morfar som sätter på sig 
läsglasögonen.)
Ella – Vem är det du ska berätta om?
Morfar – Han hette Petrus och han var en 
av Jesu närmaste vänner. Han hade gått runt 
tillsammans med Jesus och sett allt som han 
hade gjort. 
Ella – Men om han verkligen hade sett och 
hört då måste han ju ha varit jättesäker på 
vem Jesus var, eller?
Morfar – Jo, det tror jag att han var och han 
sa till och med till Jesus att om alla andra svek 
så skulle aldrig han svika i alla fall. 
Ella – Men va konstigt, vad hände?
Morfar – Jo, du förstår Jesus hade blivit 
fängslad och satt i förhör fast han aldrig hade 
gjort något ont. Och Petrus han var utanför 
på gården och värmde sig vid en eld.
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Akt 2
(Petrus kommer in och ställer sig vid en eld till-
sammans med en vakt.) 
Vakt – Kall kväll ikväll.
Petrus – Jo, det kan man säga.
Vakt – Konstigt det här med denne Jesus.
Petrus – Ja, hur menar du då?
Vakt – Jo, men du vet man har ju hört en del 
vad han har gjort. Och sen när vi hämtade 
honom så gick han med som ingenting. Inte 
nåt motstånd, inte ifrån honom i alla fall.
Petrus – Jaha ja, om du säger det så.
Vakt – Ja, du vet några av hans lärjungar vart 
ju lite irriterade men han lugnade dem. 
Petrus – Jasså…
Vakt – Ja, du vet en av mina män fick örat 
avskuret men den där Jesus han satte tillbaka 
det igen utan problem.
Petrus – Jasså… 
(Tjänsteflickan kommer gående och studerar 
Petrus noga.)
Tjänsteflickan – Men den där mannen var 
också med bland de där lärjungarna som 
följde med Jesus!
Petrus – Jag!? Nej nu tar du allt miste jag bara 
står här och värmer mig lite.
Tjänsteflickan – Men jag är säker på…
Vakt – Kom nu Sara sluta att störa den här 
trevlige mannen.
(Vakten och tjänsteflickan går ut. En annan 
person, 1, kommer in och studerar Petrus.) 
Person 1 – Men du hör ju också till dem 
där?
Petrus – Jag? Nej då inte jag inte, inte alls. 
(Person 1 går ut och person 2 kommer in.)
Person 2 – Men du var minsann med Jesus. 
Det hörs ju på din dialekt att du är från Ga-
liléen.
Petrus – Nej jag försäkrar dig jag är inte en 
av dem!
Tupp/tuppljud – Kuckilikuuuu!!! Kuckili-
kuuu!!!
Petrus – Nej vad har jag gjort?! (Han går för-
tvivlande och gråtande ut.)

Akt 1 (Scen 2)
Ella – Men morfar varför blev han ledsen när 
tuppen gal för?
Morfar – Jo, du förstår Jesus hade sagt till 
honom att han skulle säga att han inte kände 
Jesus tre gånger innan tuppen gal. Och det 
var ju precis vad han gjorde.
Ella – Oj, men vad hände med honom sen då?
Morfar – Jo, han var jätteledsen kan jag tänka 
mig. Men senare när Jesus hade blivit kors-
fäst, dött och sen uppstått från det döda så 
träffade han Petrus.
Ella – Oj! Var han arg på Petrus då?
Morfar – Nej, det var han inte. Han visste 
att Petrus mådde dåligt över vad som hänt 
och han förlät faktiskt Petrus innan han for 
tillbaka till sin far.
Ella – Va bra! Då kanske han förlåter mig 
också för att jag inte vågade säga att jag fak-
tiskt tror på honom.
Morfar – Tro jag det lilla gumman! Men nu 
är det dags att koka makaroner. Kom här och 
hjälp mig. 

BEARBETNING
Läs bibeltexten, Mark. 14:54, 66-72, Joh. 
21:1-23. Låt UV-scouten ta fram sitt nya tes-
tamente och läs tillsammans.
Samtalsfrågor 
1. Utgå från dramat. Fråga UV-scouterna och 
kolla vad de tyckte.
2. Var dagens drama svårt att förstå?
3. Hur tror du det kändes för Ella när hon 
inte vågade säga att hon gick på UV-scout 
och att hon trodde på Jesus?
4. Har du varit i någon liknande situation nå-
gon gång?
5. Hur kändes det?
6. Hur tror du Petrus kände det när han sa att 
han inte kände Jesus?
7. Har du varit tyst och inte sagt någonting 
fast du egentligen borde gjort det?
8. Är det svårt att säga till sina klasskompisar 
att man går på UV-scout?
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9. Är det svårt att säga att man tror på Jesus?
10. Varför kan det vara så svårt att säga så-
dana här saker?
11. Vad kan hända om jag säger att jag tror 
på Jesus?
12. Hur tror du Ella kände sig när Jasmine 
ställde upp för henne?
13. Hur tror du Petrus kände sig när han fick 
förlåtelse av Jesus, blev upprättad?
14. Har du fått förlåtelse någon gång?
15. Hur kändes det?
16. Har du varit med och förlåtit någon nå-
got någon gång?
17. Hur kändes det?
18. Tror du Jesus förlåter dig om du miss-
lyckas? Kan du få fler chanser?
19. Som UV-scoutledare berätta gärna om 
någon gång du fått förlåtelse och hur det 
kändes.
20. Som UV-scoutledare berätta gärna om 
någon gång när du misslyckats med att ”stå 
upp för Jesus”. Men att du har fått fortsätta, 
fått förlåtelse. 

Be gärna sedan för var och en att de ska våga 
stå för sin tro. Be för dem som misslyckats. 
Man får misslyckas, man får fler chanser.

Minnesvers
Matt 5:14 ”Ni är världens ljus. En stad uppe 
på ett berg kan inte döljas”.
- Tips på att lära sig minnesversen, memorera 
versen, eller rappa versen tillsammans.
Bön att be tillsammans
Jesus jag vill gärna kunna tro på dig, även om 
jag blir ensam med min tro.
Förlåt mig för att jag misslyckas så ofta.
Hjälp mig så att jag alltid kan tro på dig.
Amen!

Aktivitet
Skriv positiva saker om varandra. Fäst ett pap-
per på var och ens rygg. Låt sedan alla skriva 
var sin positiv sak om just den personen. När 
alla skrivit så får man ta sin lapp och kolla på 
den. Ett sätt att uppmuntra varandra.
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DAG 4

Trygg med Jesus
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BIBELTEXT
Jesus går på vattnet, Mark 6:45 – 52
Joh. 14:1
   
MÅLSÄTTNING
- Jesus har varit med om allt, därför kan han 
hjälpa oss.
- Att veta att Jesus alltid är med.

LEDARFAKTA
Det är viktigt att du som ledare läser igenom 
de bibelställen som här hänvisas till, för att 
förstå vad det handlar om.
I dag lyfter vi fram ett under som Jesus gjor-
de. Jesus gjorde och gör under på olika sätt.
Det vi oftast talar om är helande av sjuka. En 
blind ser, en lam går o.s.v.
Det Jesus gör i den här texten är det vi kall-
lar för ”naturunder”. Skapelsen lyder sin ska-
pare.
Jesus griper in i det naturliga skeendet i natu-
ren. I den här texten går Jesus på vattnet. 
Sen står det att Jesus steg i båten och ”vinden 
lade sig”.
När Jesus går på vattnet så visar han att han 
också är Herre över naturens olika element.
För juden är ”vattnet” och ”havet” bilden av 
kaos, en bild av det ondas makt. Jesus visar 
att han är Herre också över det. Jesus sänder 
iväg lärjungarna, för att åka före honom över 
till andra sidan sjön. När folket har gått, går 
Jesus upp på berget för att be. När lärjungar-
na befinner sig i båten ute på Gennesarets sjö 
så blåser det upp till storm. Då kommer Jesus 
gående till dem på sjön. Först tror de att det 
är ett spöke, en vålnad. När de ser att det är 
Jesus, säger Petrus; ”Herre, om det är du, så 
säg åt mig att komma till dig på vattnet”.
Så får Petrus göra en ny upplevelse med Je-
sus. Så länge han ser på Jesus går det bra. 
Men när han ser hur det blåser blir han rädd 
och sjunker. Jesus sträcker ut sin hand och 
hjälper honom upp i båten. Det som är vik-
tigt att lyfta fram i den här texten är trygghe-

ten nära Jesus.
Vi vill också att UV-scouten från den här 
dagen ska bära med sig tryggheten att Jesus 
är med dem när de kommer hem från UV-
scoutlägret.
Läger upplevelsen (frälsningen) kan vara som 
att gå de första stegen på vattnet. När man 
kommer hem känns det som man sjunker. 
Då är det viktigt att UV-scouten vet att Jesus 
också är med.
I Hebr. 4:15 står det om Jesus som vår övers-
tepräst, som vet vad det är att vara människa 
och därför också kan hjälpa oss i allt. ”Vi har 
inte en överstepräst som är oförmögen att 
känna med oss i våra svagheter, utan en som 
har prövats på alla sätt och varit som vi men 
utan synd”.
Hur svårt livet blir, hur jobbigt det är, så finns 
Jesus med oss. Han har lovat att aldrig lämna 
oss om vi vill följa honom.

DRAMA
Akt 1, drama om Ella
Roller:
Berättare
Ella
Morfar
Fröken
Några klasskamrater
Rekvisita:
Ett mycket enkelt klassrum med stolar, några 
skolböcker.
Morfars soffa, bibel och läsglasögon.

Akt 2, bibeldrama 
Roller:
Jesus
Petrus
Matteus
Lärjunge (med en replik)
En eller ett par lärjungar till.
Rekvisita:
Lakan som mantlar till alla agerande. En båt, 
riktig eller kuliss. Ett par blå presenningar.
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Tips! Då båten lägger ut från land och ger sig 
ut på sjön dras två blå presenningar snabbt 
ut runt ”båten”. Några personer, varför inte 
ledarscouter, ser till att samtidigt lägga sig 
under presenningarna och kan då med hän-
der och fötter skapa vågor som ökar i styrka. 
Då Petrus och Jesus kliver i båten ”lägger 
sig” vågorna och lugnet infinner sig.

Akt 1 (Scen 1)
Berättaren – Idag möter vi som vanligt Ella 
i skolan. Skoldagen närmar sig slutet, det är 
bara minuter kvar av sista lektionen då frö-
ken kallas till expeditionen.
Fröken – Jag måste bara gå till expeditionen 
för ett viktigt telefonsamtal. Ni tar och job-
bar vidare i matteböckerna så länge, jag är 
strax tillbaka.
(Fröken lämnar klassrummet där det jobbas lite 
och smågnabbas en del också, så som det ofta gör 
när läraren lämnar klassrummet.
Fröken återvänder efter någon minut.)
Fröken – Jaha, då så är det dags att plocka 
ihop för dagen. Ni är snälla och ställer sto-
larna ordentligt eftersom det är städdag idag. 
Glöm inte att ni har engelska läxa tills imor-
gon, alla glosor till kapitel 10. Ella kan du 
vara snäll och stanna kvar, jag behöver prata 
lite med dig.
(Övriga elever lommar iväg så bara fröken och 
Ella blir kvar.)
Fröken – Du Ella, det där telefonsamtalet jag 
var tvungen att ta nyss var från din morfar.
Du skulle ju gå hem till honom och mormor 
efter skolan och han ville berätta att dom inte 
är hemma när du kommer dit.
Ella – Har det hänt nåt?
Fröken – Ja, du förstår, din mormor har bli-
vit sjuk så morfar fick följa med henne in till 
sjukhuset. 
Ella – Men va är det som har hänt, är hon 
jättedålig eller…?
Fröken – Ella, jag vet faktiskt inte, vi hann 
inte prata om det. Morfar skulle berätta mer 

för dig när han kom hem sa han.
Ella – När kommer han då?
Fröken – När han ringde skulle han precis 
hoppa på bussen utanför sjukhuset. Men han 
hinner inte hem tills du kommer, det var där-
för han ringde. Han sa att du kunde gå till 
deras hus och vänta så kommer han om en 
liten stund. Känns det okej för dig?
Ella – Va, ja, jo, visst…, det klarar jag.
Fröken – Du ska se att det löser sig bra Ella. 
Din morfar lät så lugn och trygg så det är nog 
inte så farligt.
Ella – Va, nej, jo, det löser sig säkert, det blir 
nog bra, kanske…
(Ella vandrar iväg med tunga steg och sätter sig 
utan morfars hus och väntar tills morfar dyker 
upp. Morfar kommer efter en liten stund.)
(Scen 2)
Morfar – Hej Ella!
Ella – Morfar! (Ropar hon och kramar om ho-
nom.) Hur är det med mormor?
Morfar – Kom så sätter vi oss i soffan och 
pratar i lugn och ro.
Ella – Men hur kan du prata om lugn och ro 
nu när mormor är sjuk och allt?
(De sätter sig i soffan.)
Morfar – Ja, det tar vi sen, först ska jag be-
rätta om mormor. Så här är det förstår du. 
Inatt vaknade mormor av att hon hade ont i 
bröstet och tyckte det var svårt att andas. När 
det inte blev bättre på en stund så ringde jag 
efter ambulansen. Då fick hon genast medi-
cin så hon inte behövde ha ont. De tog med 
sig mormor in till sjukhuset och så fick jag 
följa med så hon inte behövde vara ensam.
Ella – De va bra gjort av dig. Va ensam när 
man är sjuk är inte roligt.
Morfar – Det har du rätt i Ella. När vi kom 
till sjukhuset fick vi träffa en doktor ganska 
fort. De kunde inte hitta något fel direkt men 
bestämde att mormor skulle stanna på sjuk-
huset för observation, och så ska dom göra 
lite fler undersökningar.
Ella – Men va kan de vara för fel?
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Morfar – Jag måste säga som det är Ella, jag 
vet inte. Det skulle kunna vara en liten hjärt-
infarkt, eller kärlkramp, eller kanske lungin-
flammation eller kanske bara något virus sa 
doktorn.
Ella – Du morfar, jag är jätteorolig, är inte du 
det, det är så läskigt när man inte vet?
Morfar – Jo, det är klart att jag är orolig, det 
vore ju konstigt annars. Det känns ju lite som 
om det stormar i livet när sådant här händer. 
Men samtidigt vet jag ju att Jesus är med både 
mig och mormor, det gör mig trygg ändå, 
mitt i oron. Jag litar på att Jesus är med vad 
som än händer. Vet du, nu kom jag att tänka 
på en berättelse i bibeln, lyssna här ska du 
få höra.
(Morfar tar fram sin bibel, sätter på sig läsglas-
ögonen och börjar läsa.)

Akt 2
(Jesus vänder sig mot lärjungarna.)
Jesus – Petrus! Ta med dig de andra lärjung-
arna och ta båten till andra sidan sjön. Där är 
det lite lugnare och ni kan få vila er lite.
Petrus – Javisst, men ska inte du följa med?
Jesus – Nej, jag behöver vara ensam ett tag för 
att be och vara med min far i himlen. Vänta 
på mig där, jag kommer till er lite senare.
Petrus – Men hur då, vi har ju bara en båt?
Jesus – Det ordnar sig Petrus. Va bara lugn, 
jag kommer.
(Jesus vänder sig mot en tänkt folkskara, lär-
jungarna gestaltas av verkliga människor.)
Jesus – Det börjar ju bli sent och snart kom-
mer mörkret att falla. Det är nog bäst att ni 
alla går hem var och en till sitt, Gud välsigne 
er alla. 
(Jesus vandrar iväg för att vara ensam, kvar på 
scenen är lärjungarna och båten.)
Petrus – Ja grabbar, ni hörde vad Jesus be-
fallde. Då åker vi över till andra sidan sjön.
Matteus – Men ska vi verkligen åka över nu, 
det blir snart mörkt och det har ju faktiskt 
börjat blåsa lite?

Petrus – Hördu din landkrabba, är du rädd 
va? Blåste det för lite vid tullstationen i Ka-
farnaum? Du, jag har mer eller mindre växt 
upp på den här sjön, här hittar jag lika bra 
som i min egen ficka. När du är med mig kan 
du va trygg.
Matteus – Hopp, då åker vi väl då.
Petrus: - Okej grabbarr, då sätter vi fart!
(De ror och sliter en stund och ser allt oroligare 
ut efter hand, även Petrus. När de börjar prata 
liksom ropar de för att överrösta stormen.)
Matteus – Petrus, var är vi nånstans egentli-
gen, hur långt har vi kommit?
Petrus – Det är långt kvar, jag tror vi är mitt 
på sjön ungefär.
Matteus – Inte längre, vi har ju kämpat hela 
natten!?
Petrus – Motvinden gör det svårt, det går 
väldigt sakta!
Matteus – Du,  jag är faktiskt rädd!
Petrus – Ärligt talat Matteus så börjar jag 
också bli rädd. Det här var mycket värre än 
jag trodde det skulle bli. Det här kan rent av 
gå illa. Jag önskar att Jesus vore här!
Matteus – Jag också, honom kan man i alla 
fall lita på!
(Plötsligt skriker en av lärjungarna i båten rakt 
ut.)
Lärjungen – Woooaaaa, ett spöke, jag ser ett 
spöke på vattnet!
Matteus – Fattas bara det!
Petrus – Lugn, det finns inga spööööööööö, 
ahhh, det är ju nåt som går på vattnet!
Matteus – Det kommer ju rakt emot oss!
Jesus – Lugn, det är jag, var inte rädda!
Petrus – Om det är du, så säg åt mig att kom-
ma till dig på vattnet.
Jesus – Kom!
(Petrus tar ett kliv över relingen och går någ-
ra steg framåt med blicken fäst på Jesus. Han 
börjar sedan titta omkring sig och börjar då 
sjunka.)
Petrus – Herre, hjälp mig!
(Jesus går fram, räcker Petrus handen och hjäl-
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per honom upp ur vattnet.)
Jesus – Du trossvage. Varför tvivlade du?
(Jesus hjälper Petrus ner i båten. När de kli-
ver ner i båten lägger sig vindarna och allt blir 
lugnt.)
Matteus – Va skönt!
(Lärjungarna i båten faller ner på knä.) 
Lärjungarna säger – Du, måste vara Guds 
son.
(När de rest sig igen…)
Matteus – Petrus, såg du vad som hände, vin-
den bara la sig, allt blev lugnt.
Petrus – Du, han är ingen vanlig människa.
Matteus – Nej, då man har honom med sig 
kan man verkligen känna sig trygg.
(Tillbaka till Ella och morfar.)

Akt1 (Scen 1)
Morfar – Nu när mormor är sjuk känns det 
verkligen som min lilla båt gungar i stormen. 
Men jag vet att Jesus är med och jag litar på 
honom, vad som än händer.
Ella – Men du, tänk om mormor dör!? Hur 
blir det då, med dig, och mig, och mamma, 
och huset, och katterna och…?
Morfar – Nu tror jag inte att mormor kom-
mer att dö, jag tror säkert hon blir bra och 
kommer hem igen. Fast det är klart. Förr el-
ler senare kommer ju den dagen då någon 
av oss dör och den andre blir ensam. Det 
måste man ju räkna med fast man inte vill. 
Men ”den dagen den sorgen” som mormor 
brukar säga. 
Ella – Ja, så säger hon alltid.
Morfar – Ibland tänker jag som så, om Petrus 
med Jesu hjälp kunde gå på vattnet fast det är 
omöjligt så ska nog jag med Jesu hjälp klara 
mig om jag blir ensam en dag. När den dagen 
kommer då vi dör så tror jag att vi får komma 
till himlen där Jesus är. Då träffas vi där mor-
mor och jag och Jesus, det blir bra det!
Ella – Glöm inte mig morfar, jag kommer 
också..!
Morfar – Visst, du också, tror jag det. Vet du 
vad vi ska göra då?

Ella – Spela harpa kanske, som änglarna på 
mormors julduk?!
Morfar – Nej bevare mig väl, jag gillar inte 
harpa! Jag ska äta massor med polkagrisar, 
det kan man för i himlen får man aldrig hål 
i tänderna!
Ella – Vet du morfar, jag önskar att jag hade 
en tro på Jesus som är lika trygg, stark och 
full av hopp som din. 
Morfar – Det hoppas jag att du får för det har 
verkligen hjälpt mig många gånger i livet, vi 
kan ju be att Jesus hjälper dig att få en sån tro.
Ella – Ja, det gör vi! Och för mormor, att 
hon blir frisk.
Berättare – Då har ni sett det sista dramat om 
Ella. Nu får ni gå till era patruller och samtala 
om det ni varit med om.

BEARBETNING
- Läs bibeltexten, Mark 6:45-52. 
Låt UV-scouten ta fram sitt nya testamente 
och läs tillsammans.

Samtalsfrågor 
1. Utgå från dramat. Fråga UV-scouterna och 
kolla vad de tyckte.
2. Var dagens drama svårt att förstå?
3. Hur tror du Ella kände sig när hon fick 
veta att mormor hade blivit sjuk?
4. Har du varit med om något liknande?
5. Hur kändes det?
6. Vad gjorde du då?
7. Hur tror du morfar kände sig där på natten 
när mormor vaknade och hade ont i bröstet?
8. Morfar verkade ju ganska lugn men hur 
tror du han kände sig?
9. Hur tror du Petrus kände sig när han kun-
de gå på vattnet precis som Jesus?
10. Hur tror du Petrus kände sig när han bör-
jade sjunka?
11. Hur tror du Petrus kände sig när Jesus 
drog upp honom ur vattnet, räddade ho-
nom?
12. Har du varit med om någon gång att få 
hjälpa någon?
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13. Hur kändes det?
14. Har du varit med om någon gång att fått 
hjälp av någon annan?
15. Hur kändes det?
16. Hur tror du lärjungarna kände sig när 
”sjön lade sig”, stormen tystnade?
17. Vad kan vi vara med om för andra svåra 
saker/”stormar”?
(Sjukdomar, skilsmässa, mobbing, ekono-
misk kris, något djur som dött m.m.)
18. Vad kan man göra när något jobbigt hän-
der?
19. Hur kan vi i patrullen hjälpa varandra?
20. Som UV-scoutledare berätta gärna om 
något jobbigt som du varit med om men som 
du fått hjälp med eller haft en trygghet av att 
veta att Jesus varit med.

Avsluta gärna med att be för var och en över 
något jobbigt de har varit med om eller är 
med om kanske just nu.

Minnesvers
Joh. 14:1 ”Känn ingen oro. Tro på Gud, och 
tro på mig”.
- Tips på att lära sig minnesversen, memorera 
versen, eller rappa versen tillsammans.

Bön att be tillsammans
Tack Jesus för allt som vi lärt oss den här 
veckan.
Tack för att du är med oss, nu när vi åker 
hem från UV-scoutlägret.
Tack för att du är med när vi kommer hem 
och därför behöver vi inte känna oro.
Amen!

Aktivitet
Trygghetsövning – Ställ er alla i en ring där en 
får stå i mitten. Den som står i mitten blun-
dar och faller sedan åt något håll. Det gäller 
alltså för de andra att ta emot honom eller 
henne. Låt alla i patrullen få testa på detta.


