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INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

Detta år har vi valt ”Gud överraskar” som 
tema. Vi kommer att se närmre på lärjungen 
Petrus och hans möten med Jesus och hur 
han gång på gång blev överraskad. I deras 
sällskap får vi också bekanta oss med barnen 
Zigge och Bettan.

Fakta om Petrus
Petrus var en fiskare som blev utmanad att 
följa Jesus på nära håll. Han var impulsiv och 
sa därför gärna något när de andra lärjung-
arna var tysta. Tillsammans med Jakob och 
Johannes var han en av de tre lärjungarna 
som följde Jesus närmast och han utsågs som 
ledare bland de tolv.
I berättelserna förstår vi att Petrus älskade 
Jesus och ville att han skulle ha det bra. Han 
fanns alltid vid Jesus sida. Mest uppenbart 
blev detta när Jesus berättade om det lidande 
som väntade honom. Petrus försöker försva-
ra honom och menar att detta inte kommer 
att hända. Jesus tillrättavisar honom skarpt, 
Matt. 16:21-23. Vid ett annat tillfälle då Jesus 
på ett underligt sätt mötte Mose och Elia ut-
brister Petrus att det är väl att han är där så 
han kan bygga tre tält åt dem, Matt 17. 
Det blir uppenbart genom evangelierna att 
Petrus är en sprudlande och entusiastisk man 
som inte alltid stod ut med tystnaden. Han 
gjorde hellre misstag än att inte försöka. Man 
kan säga att han föredrog att vara en lärjunge 
som misslyckas än att misslyckas med att bli 
lärjunge.
Jesus ger Petrus ett stort förtroende och även 
om Petrus inte lever upp till alla sina åtagan-
den räknar Jesus med honom, Matt. 16:18, 
Joh. 21:15-18.

Det är uppenbart att Jesus inte valde tolv 
perfekta lärjungar. Petrus och de andra var 
vanliga människor som kunde förvandlas av 
Jesus kärlek och sändas ut i världen för att 
berätta att vem som helst dög till lärjunge, 
även den som emellanåt misslyckades. 
Texten, under rubriken, ”Till ledaren” är för 
att du som ledare ska få den bästa förbere-
delsen inför bibelstudiet. Om det är något i 
dessa stycken som på ett extra sätt talar till 
dig, uppmuntrar vi dig att tänka vidare på det. 
Kanske samtala med någon och om du kän-
ner dig redo, dela detta med dina UV-scouter 
på ett sätt så de kan förstå.

Upplägg av dramatiseringarna
Dramatiseringarna handlar om Zigge och 
Bettan som råkar få tag på en tidsmaskin. 
Med hjälp av denna så reser de tillbaka i ti-
den och stöter på Petrus och Jesus och några 
övriga lärjungar. Dramat kommer både vara 
i nu- och dåtid och ”real-life”, alltså att man 
agerar direkt med egna repliker. Men då och 
då tar berättaren över och läser en bit och 
då försvinner antingen de andra rollerna från 
scenen. Alternativt agerar de till det som be-
rättaren läser, men då utan att ha några re-
pliker.
Raketklappen: 
Denna klapp är alltså det som får tidsma-
skinen att starta. Man början då att klappa 
långsamt från höger till vänster i en ständigt 
ökande takt. När man kommit upp i fart bör-
jar man klappa snabbt på låren istället och 
tjuta som en raket. Det låter kanske märkligt, 
men skulle du inte ha någon som helst aning 
vad raketklappen är så föreslår vi att du frå-
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gar någon som vet, så är det lättare att han/
hon visar istället.
Den hemliga klappen: 
Detta är ju en sort avancerad form av ”high-
five-klappen”. En egenkomponerad häls-
ningsklapp som bara Bettan och Zigge kan, 
men som de lär ut till både Jesus och Petrus. 
Kom på en egen kombination av klappar, 
ju mer komplicerad och rolig den är, desto 
bättre.
Obs!
Observera att det i år även finns med ett dra-
ma för presentation som lämpligen framförs 
vid lägerinvigningen eller vid första kvällens 
lägerbål. Dessutom finns det en avslutande 
dramatisering att framföra i samband med 
lägeravslutningen.

Bearbetning
När det gäller bearbet-
ningen så gäller, som 
alltid, att ta de frågor 
som känns mest ange-
lägna och lägg den mes-
ta tiden där. Detsamma 
gäller med aktivitetsför-
slagen. 
Nytt för i år är det även 
finns med en utmaning, 
en konkret uppgift för 
patrullen eller patrull-
medlemmarna att göra.
I år finns det även med 
en kompletterande be-
arbetningsdel som med 
fördel kan användas 
till ledarscouterna. Det 
är ett tillägg till bear-
betningen som är mer 
anpassat för deras del. 
Men det är viktigt att 
du som ledare gör det 
till ditt och inte läser 
innantill. Texten är inte 
skriven i syfte att bara 

läsa upp. Det är en fördel om ni kan dela upp 
ledarscouterna i mindre grupper så att de kan 
samtala om och be över det som presente-
ras.

Dessutom finns det ett förslag till kvällsan-
dakter att använda sig utav. Detta är bara små 
tankar som du som ledare får utveckla själv. 
De går på samma tema allt för att det ska bli 
något av en ”röd tråd” genom hela dagen.

Lycka till och Guds välsignelse i din viktiga 
uppgift som UV-scoutledare!

Arbetsgruppen: Martin Klemetz, Erik Wick-
strand och Anna-Klara Gustafsson
Illustrationer: Simon Jannerland
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Roller: 
Zigge, Bettan, Berättaren, Försäljare

Berättaren:
Zigge och Bettan, eller Sigvard och Elisabeth 
som de heter egentligen, är bästa kompisar. 
De går båda i 5:an på Skogstokskolan och 
har känt varandra sen deras föräldrar träffade 
varandra på BB 1998 när de båda föddes på 
samma dag. De går även på UV-scout och 
finns med i patrull Räven.
Det kanske inte är så vanligt att en kille och 
en tjej är bästa kompisar, men Zigge och Bet-
tan är ”tok-bästa-kompisar”! Även om de är 
ganska olika varandra så har de jätteroligt 
ihop och det blir ofta så att det som Zigge 
är dålig på, kan Bettan bättre och tvärtom. 
Till exempel så tycker båda två om att gå på 
Loppis och Secondhand. Då kan Bettan hitta 
jättefina grejer, som den här stolen…och då 
kan Zigge kolla om det är kvalité på grejerna. 
(Visa gärna exempel på en trasig stol som 
Zigge sätter sig på, för att pröva.)
Och likadant så hittar Zigge lite dåligt inne i 
affärerna, ibland går han vilse och blir rädd. 
Men då brukar alltid Bettan hitta honom och 
visa vägen ut! (Visa exempel hur Zigge en-
sam sätter sig på en stol och är ledsen, tills 
Bettan kommer och ger honom en kram och 
visar vägen därifrån.)
En dag när Zigge och Bettan var och gjorde 
affärerna osäkra, fann Zigge nåt som de ald-
rig sett förr. En sorts maskin såg det ut som, 
och man kunde gå in den. Försäljaren i af-
fären hade ingen aning om vad det var för 
nåt, så han hade satt en lapp med 20:- på den. 
Zigge plockade snabbt upp en tjuga ur sin 
ficka och ger den till försäljaren. Det var hela 
hans veckopeng, men han hade en bra känsla 
i kroppen...
Z – Bettan! Kom o kolla på detta!!
B – Ja…den var ju, ehh…fin… (Tveksamt)
Men vad är det för nåt?

Z – Jag har köpt den!!
B – Zigge, din tok. (Skrattar) Har du köpt en 
grej utan att veta vad det är!?
Z – Ja, ehh, de är ju en ehh…ja men alltså 
ehh… Man kan gå in i den!! (Nickar)
B – Va!? Nähä, jag får se! (De går in i ma-
kapären och pratar beundrande om hur fin 
den är.)
B – Zigge, kolla här! (Läser: ”OBS tillhör 
Kurt & Roland används med försiktighet!”)
Z – Försiktig vadå för nåt? (Kliar sig i hu-
vudet.)
B – Jag tror jag vet vad det är för något nu! 
(Ögonen lyser upp.)
Z – Va!? Vadå, berätta berätta berätta!!! (Hop-
par av nyfikenhet.)
B – Nä! (Ler) För det kommer jag berätta för 
dig imorgon! Det blir äventyr vill jag lova, om 
den bara funkar...
Z – Vadå!? Har du blivit någon expert på 
såna här grejer nu eller?
B – Zigge! Lugna ner dig nu, jag ska visa 
dig…imorgon. Dessutom så är tålamod en 
dygd, det har mamma sagt!
Z – (Upprepar frågande och lite irriterat.) 
Dygd!? Vad har det tagit åt dig kvinna! Vadå 
dygd?
B – (Skrattar) Så så, vi har inte mer tid ikväll, 
vi tar det imorgon! Jag ska hem och elda med 
farsan i trädgården. Sugen på lite eld kanske?
Z – Eld! (Skiner upp) Jag ääääälskar eld! 
B – Då sticker vi!
B och Z – Hejdå allihopa, vi ses imorgon! 
(Bettan och Zigge går iväg.)
Berättaren:
Jaha allihop, det ska bli spännande att träffa 
Bettan och Zigge imorgon igen, och se vad 
det är för märklig maskin som de har fått tag 
på!? Vi ses imorgon igen då, hej så länge!

LÄGERINVIGNINGEN/FÖRSTA KVÄLLENS LÄGERBÅL

Rekvisita: 
Secondhandgrejer, 20:- sedel, två stolar, tids-
maskinen
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DAG 1

JESUS VILL att jag ska följa honom!
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TILL LEDAREN
Jesus valde att samla lärjungar omkring sig, 
detta för att han skulle tala till dem och att 
de i sin tur skulle berätta vidare. Jesus rullade 
igång en boll som rullar än i dag. Du som 
ledare har i uppgift att rulla bollen vidare till 
dina UV-scouter. Bollen är Guds kärleksbud-
skap till varje människa. Varje individ, ledare, 
ledarscout och UV-scout är unikt skapad och 
älskad av Gud. Gud vill att alla ska få ta del 
av den kärleken. 

Att följa Jesus, och att lära dina UV-scouter 
att följa honom, på det sättet du kan det är 
det bästa du kan ge. Kanske du har hört ut-
trycket: ”Ge som gåva det du fått som gåva”. 
Den största gåvan är frälsningen och den har 
du som ledare fått av nåd, helt gratis. Du har 
valt att ta emot den och då är det din uppgift 
att ge den vidare. Som kristen har du gjort en 
fantastisk upptäckt. Du har upptäckt att den 
levande, sanne Guden älskar dig och dött för 
dig och alla dina fel och brister.

Det är modigt och bra att du är ledare! Du 
behöver inte tvivla på dig själv. Om du följer 
Jesus är det ingen fara för dig att dina UV-

scouter följer dig. Du visar dem på Jesus och 
en dag kommer de att ”gå om” dig och själva 
helt och fullt följa Jesus. Dina UV-scouter är 
fantastiska! Läs gärna Johannes 1:35-42. Lär-
jungen Andreas visar i denna text sin bror 
Simon till Jesus. Simon får sedan namnet 
Petrus. Jesus väljer ut honom till den första 
församlingsledaren. På samma sätt kan det 
vara för dig och dina UV-scouter. Du är en 
Andreas och dina UV-scouter är som ”Pet-
rusar” som du kan få visa till Jesus. Kanske 
nästa kårchef, stadsminister, nobelpristagare, 
tonårsledare m.m. finns i just din patrull?
 
Som kristna har vi ett uppdrag, Matteus 
28:18-20. Dessa verser kallas för ”Missions-
befallningen” och den gäller även dig. Jesus 
vill att du ska vara nära honom och han vill 
att alla andra människor också ska vara det. 
När du lever med Jesus visar du andra, dina 
UV-scouter till honom. 

Ett förslag:
Du som ledare kan gärna ha med en penna 
och något att anteckna på under dramat. 
Väcker det någon tanke hos dig, anteckna det 
och samtala vidare om det i patrullen.

BIBELTEXT
Lukas 5:1-11

MÅLSÄTTNING
UV-scouterna ska få med sig att: 
- Jesus vill att jag ska följa honom!
- Jesus valde ut lärjungar och han gör det än 
i dag för att de ska visa på honom och göra 
samma saker som han gjorde. 

DRAMA 
Roller: 
Zigge, Bettan, Berättaren, Petrus, 3 st. andra 
fiskare utan repliker.

Rekvisita: 
Tidsmaskinen, bruksanvisning, nät, kläder till 
fiskarna typ regnkläder m.m. 
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Berättaren:
Hallå, hallå! 3-2-1 Nu börjar det!
Hela morgonen hade Zigge velat gå hem till 
Bettan. För igår kväll hade Bettan berättat 
för Zigge att maskinen som han hade köpt, i 
själva verket var en….tidsmaskin!!
Så Zigge vill till Bettan. MEN först hade 
mamma tvingat honom att diska, och sen att 
torka disken också. Hemma hos Zigge har de 
nämligen ingen diskmaskin som kan göra allt 
det där för en. Och alltid när Zigge föreslår 
diskmaskinsinköp, säger alltid mamma: 
”Men du Sigvard-gubben, vi har ju brödrost!” 
(Det tycker hon e skitroligt…!)
Ja, men det där med ironi eller vad det kallas, 
är INTE Zigges starka sida. ”En brödrost 
kan ju inte diska heller”, brukar han säga och 
undra om mamma druckit lite för mycket 
”kokekaffe”!
Hur som haver, så var nu disken både diskad, 
torkad och insatt i skåpen och Zigge fick änt-
ligen ge sig iväg till sin bästa vän, Bettan!
Z – Hallå Bettan! ”Wazzaa?” (Whats up?) (Så 
taggad att han typ rycker.)
B – Tjena Zigge! (Rynkar ögonbrynen.) Ehh? 
Vad sa´ru för nåt?
Z – Wazzaaaa!?! Hur e läget? Vad händer? 
Laddad eller?! Är du nere eller, nåt fel?
B – Ähh, inget! ”Never mind” liksom. Värst 
vad du verkar vara igång!?
Z – Igång!?! Vad menar du? (Han är VERK-
LIGEN gasad!)
B – Zigge, har du druckit ”kokekaffe” nu 
igen? Du verkar helt speedad ju!
Z – Va, nej eller vadå!? (Pratar snabbt.) Bet-
tan! Idag ska vi ju prova…tidsmaskinen!!
B – (Kolugn) Jag vet, Zigge, och du, jag tror 
att den är färdig att användas direkt. Jag har 
kollat lite och jag tror jag vet hur man gör nu! 
(Bettan och Zigge går bort till tidsmaskinen.)
Z – Fy va ball Bettan! Men du hur gör man 
nu då?
B – (Tar fram några papper.) Jag hittade de 
här papperna i maskinen!
Z – Hm, är det vad jag tror att det är Bettan?

B – Ehh, kanske men vad tror du att det är?
Z – Ehh, en skattkarta? (Tittar stort.)
B – (Fniss) Nej, det är ju bruksanvisningen. 
Den gamla ägaren hade lämnat kvar den i 
maskinen!
Z – Aha! Men jaha…hu, hur gör man nu då? 
Ska vi inte sätta igång den?
B – Jo, men…ehh, alltså, vi ska ju vara i ma-
skinen och då måste vi ha hjälp utifrån lik-
som.
Z – Vadå, hur menar du?
B – Jo, man startar maskinen genom att klap-
pa faktiskt.
Z – Vadå? Inget kärnbränsle eller fräcka nu-
clearstavar? Inte ens bensin?
B – Den är miljöanpassad! Det räcker att 
man klappar, men i takt, det är lite svårt att 
göra själv.
Z – Men du, kanske att UV-scouterna här 
kan hjälpa oss? (Frågar UV-scouterna.) Vill 
ni hjälpa oss?
(Alla svara förhoppningsvis JA!)
B – Fy vad bra! Då gör ni så här! (Lär UV-
scouterna raketklappen.)
Z – Och då kommer maskinen starta då el-
ler? Bara så? Det tror jag inte på!
B – Zigge, var inte så trög. Vi måste ju i alla 
fall pröva, eller hur!?
Z – Okej, men då får ni lova att klappa or-
dentligt! (Pratar med UV-scouterna.)
(Zigge och Bettan går in i maskinen och 
ropar ut att man ska göra igång. Alternativ 
kör de igång klappen och sen springer de in i 
maskinen. När klappen når sitt klimax startar 
maskinen, gärna att den snurrar runt eller nåt 
liknande. Även ljudet av tidsmaskinen kom-
mer igång, sen blir allt tyst! För att göra skill-
nad så kan tidsmaskinen stå i mitten av sce-
nen. Nutid är på ena sidan och dåtiden är på 
andra sidan. De går alltså ut på andra sidan av 
maskinen för att markera skillnaden.)
(En bit bort står några fiskare och packar 
ihop nät och grejer, en av dem är Petrus.)
Z – (Host host!) Bettan, vad hände? (Bettan 
går ut först.)
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B – Oj, vad skakigt det var. Vi går ut och kol-
lar var som hände.
(Zigge och Bettan går ut ur maskinen och 
kollar sig omkring.)
Z – Oj, här såg det annorlunda ut. Vart har 
vi kommit?
B – Jag vet inte, vi får fråga någon. Där är 
några! Kom så frågar vi dom!
(Bettan och Zigge går bort till fiskarna.)
B – Ursäkta oss! Men kan ni säga oss vart vi 
är någonstans, och vilka är ni förresten?
P(Petrus) – Jag heter Simon men ni kan kalla 
mig för Petrus! Och det här är Jacob, Andreas 
och Johannes. (De andra vinkar lite.) Vilka är 
ni själva? Vilka konstiga kläder ni har på er!?
(Petrus går fram till Zigge och Bettan medan 
de andra står kvar i bakgrunden.)
Z – Jag heter Zigge och hon är Bettan, vi är 
polare faktiskt! 
B – Och detta är faktiskt senaste modet…i 
ehh…ja, alltså därifrån som vi är!
P – Aha, ja, jag tycker ni har fina kläder, lite 
annorlunda bara. Vad är poolare för nåt?
Z – Öhh, polare, bundis, kumpan, bästis, 
parhäst, kompis, vän!? Är du med!?
P – Aha, polare! Jag trodde vi skulle bada i 
pool eller nåt. (Skratt)
B – Har du nån polare, Petrus? 
P – Polare…hmm… JA!!! Jag har just fått en 
ny...hmm, polare. Han heter Jesus!
Z – (Pratar enskilt med Bettan.) Bettan, tän-
ker du samma som jag!? 
B – Ja, hur många Jesus kan det finnas?
Z – Jag tror jag känner igen det här sen sön-
dagsskolan…
B – Spännande! (Vänder sig till Petrus igen.) 
Men Petrus, berätta, hur träffade du Jesus?
P – I morse när jag och mina andra polare 
stod o gjorde i ordning näten, som vi alltid 
gör, för vi fiskar i soluppgången. Så kom 
han, Jesus alltså. Och han e ju himla grym, 
du vet! Massa folk som lyssnade på honom. 
Han stod här på stranden o snackade ett tag, 
vilken gubbe du vet! Inte som jag, en liten 
ynklig fiskare. När han pratade så lyssnade 

alla, och det kändes som om allt han sa var 
sant. Han verkar veta så mycket och snackar 
liksom rakt in i hjärtat på en. Är ni med?
Z – Mmm, men vad hände sen då?
P – Sen frågade han mig, om inte jag ville 
hänga med honom, bli hans polare liksom. 
Fattar ni!? Jag, Petrus, få hänga med JESUS! 
Värsta grejen ju, jag som knappt ens kan läsa! 
Men han ville använda mig sa han, Petrus Ja-
cobsson, som knappt är bra på nåt. Och det 
är ju klart man hänger på en sån sak! Så nu 
packar vi ihop fiskegrejerna, vi ska sälja dem 
på blocket eller nåt, för NU, ska vi bli män-
niskofiskare!
B – Människo vadå för nåt?
P – Människofiskare! Vi ska fånga människor 
liksom. Eller vi ska berätta för alla vi möter 
att Gud älskar dem och att de ska älska sina 
medmänniskor. Jag vet inte så mycket ännu. 
Men Jesus har lovat att visa mig hur jag ska 
göra. Och jag tänker att så länge han är med 
så går det säkert bra. (Ler) Utan honom skul-
le det nog INTE gå så bra, tror jag! Men med 
Jesus verkar ju allt vara möjligt!
Z – Fy va nice! Låter ju skitkul Petrus. Eller 
vad säger du Bettan!?
B – Ehh, ja, det låter jätte…kul, verkligen! 
(Är lite disträ och orolig.)
Z – Vad är det Bettan, du verkar stressad?
B – Jag lovade mamma att vara hemma till 
lunch Zigge, så vi måste nog åka nu! (Kollar 
på klockan.)
Z – Okej, in i maskinen då! (Hejdar sig.) Jo, 
Petrus!? Vet du hur man gör raketklappen?
P – Jaha då, den gör vi jämt som morgon-
gympa! Ska vi göra den nu?
Z – Ja, för med den startar den här miljö-
anpassade maskinen. Så ta och ropa hit dina 
polare till hjälp också, så hoppas jag att vi ses 
igen hörru! Hej så länge!
(Petrus ropar dit de andra och de startar ra-
ketklappen…och maskinen startar och när 
den stannar kommer Zigge och Bettan ut på 
andra sidan.)
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B – (Ögonen lyser och hon är glad.) Zigge 
detta är ju värsta grejen!
Z – Japp, vi har träffat Petrus! Och varit med 
på Bibelns tid!
B – Tänk att han skulle börja hänga med Je-
sus nu också, det är rätt coolt!
Z – Och Petrus som inte ens kunde läsa. Då 
kanske jag också skulle kunna få hänga med 
Jesus?!
B – Hoppas vi får träffa Petrus fler gånger, 
jag har massor av frågor till honom?!
Z – Ska vi åka igen efter lunch?! (Ivrig)
B – Njaä, vi ska iväg och paddla kanot sen. 
Men imorgon, kan du då!?
Z – Japp, jag är så på imorgon! Samma tid?
B – Mmm! (Ler) Samma plats!?
Z – Lätt, vi ses imorgon då!
B – Och du Zigge?
Z – Ja!
B – Jag tror att ALLA som vill hänga med 
Jesus får det. Men vi får snacka mer om det 
imorgon!
(Zigge och Bettan gör sin hemliga klapp, allt-
så någon sorts handklappskombination, och 
vinkar hejdå till UV-scouterna.)

BEARBETNING
Samt patrullen
 Vad var det bästa med dagens drama?
 Vad är en bra polare?
 Hur ska en bra polare vara? 
 Vad vet du om Jesus?
 Vilka kan bli polare med Jesus?
 Berätta gärna för UV-scouterna när du  
 började följa Jesu, när du blev en polare  
 med honom! 
 Var det något som växte fram? 
 Hade det någon betydelse att du var med  
 UV-scout, om du nu var det? 
 Berätta gärna om någon person som be- 
 tytt något för dig i din tro.
 Vad kan vara det bästa/sämsta med att  
 följa Jesus?
 Vad behöver du göra om du vill bli  
 polare med Jesus?

 Vad vill då Jesus att du ska göra som 
 hans polare? 
 Bettan hittade en brukanvisning till tids- 
 maskinen. På vilket sätt kan Bibeln 
 vara som en brukanvisning för ditt liv?	
 Poängtera att Jesus vill att vi var och en  
 ska bli polare med/följa honom! 

Minnesvers
Matt. 4:19 ”Kom och följ mig.” 

Bön
Tack Jesus att du kom till jorden. Tack för 
alla som har hört om dig och berättat det vi-
dare så att jag kan få höra och förstå mer om 
dig idag. Jag vill också följa dig och berätta 
om dig för andra. Amen

Utmaning
Petrus blev överraskad av att han blev utvald 
av Jesus! Välj ut en patrull i en annan by och 
överraska dem med något positivt idag. 

Aktiviteter 
För att åskådliggöra för UV-scouterna att vi 
både behöver höra, se och känna för att ta 
till oss tron och förstå Gud lite mer kan ni 
göra en labyrint/hinderbana. En i taget får 
var och en försöka på egen hand ta sig ige-
nom labyrinten med förbundna ögon. Sedan 
kan någon guida dem igenom banan genom 
att berätta hur de ska gå. Till sist får de gå la-
byrinten/hinderbanan själva utan förbundna 
ögon.

Ordfläta
Vågrätt: 
1. Vad behövde man göra för att starta tids-
maskinen? 
2. En av Petrus vänner hette? 
3. Vilket är det sjunde ordet i Matt 4:19
4. Vad var det Bettan och Zigge köpte?
5. Vad blev Simon kallad för? 
6. Vem var det Petrus mötte på stranden?

Lodrätt:
1. Jesus vill vara din? 



29 

Facit
      
 

BEARBETNING LEDARSCOUTER
Två tummar upp
Petrus kan inte vetat så mycket av vad som 
skulle hända men han tyckte att det var värt 
att pröva.
Ibland kan vi få för oss att när man bli-
vit kristen så är man liksom färdig på trons 
vandring. Kristen låter liksom färdigt. Men så 
är det inte utan hela livet är en vandring där vi 
lär oss nya saker så även på trons område. Då 
kanske ordet lärjunge passar bättre. På norskt 
teckenspråk så ser lärjunge ut så här: 
Två tummar upp som hålls nära varandra, en 
strax framför den andra, och förs framåt från 
bröstet utåt. De här tummarna kan hjälpa 
oss att förstå vad det handlar om att vara lär-
junge. Vi tar här upp tre olika fokus vad det 
handlar om samt vad en lärjunge behöver. 
Idén presenteras i boken: ”Sökord: Lär-
junge”, Libris förlag.
1: Inåt ”i gänget” 
Den främsta tummen är du och den andra 
tummen är en annan lärjunge. Det är viktigt 
att ha andra att bygga gemenskap med där 
man blir uppmuntrad i tron. Du kan inte vara 
lärjunge själv, du behöver andra. De första 
lärjungarna höll ihop, de hade roligt tillsam-
mans, diskuterade allt möjligt och stöttade 
varandra när det var tufft.
2: Uppåt ”i Kristus” 
Den främsta tummen är Jesus och du är den 

andra tummen som följer honom. Det är 
viktigt att leva nära Jesus genom att umgås 
med honom. Att prata, d.v.s. be, till honom 
och lära sig av hans liv. Det märks i berät-
telserna att Petrus älskade att vara med Jesus 
och följde honom dit han gick.
3: Ut ”i världen” 
Den främsta tummen är din nästa som du 
söker upp för att hjälpa. Det kanske är din 
klasskamrat eller arbetskamrat som behöver 
uppmuntran av dig. Men också om att få 
höra om ditt beslut att leva som kristen och 
vad det betyder för dig.

Samtalsfrågor:
	Petrus kallades av Jesus att följa honom.  
 Vad tror du det var som gjorde att han  
 följde honom? 
	Vad skulle få dig att följa någon? Är det  
 pengar, makt, popularitet, att du kände  
 dig värdefull?
	Vad var det som gjorde att du följde med  
 till UV-scout för första gången? 
	Vad var det som gjorde att du följde med  
 på detta UV-scoutläger?
	Vilka av dessa tre fokus: ”inåt i gänget,  
 uppåt i Kristus, ut i världen” är mest  
 naturligt för dig?

KVÄLLSANDAKT
Frälsning/Räddning
Att leva som kristen är att ha Jesus som 
vän(polare), förebild och frälsare. 
Joh.3:16-17
Frälsning betyder att man räddas från det 
som är ont. Fiskarna vi fick höra om på mor-
gonens bibeldrama upptäckte att Jesus var 
mäktigare än det onda. Det var inte så att de 
aldrig råkade ut för svårigheter men tillsam-
mans med Jesus så förstod de att de fick hjälp 
med dem. 
Jesus var vännen som de kunde lita på och 
därför ville de följa honom och upptäcka mer 
av frälsningens väg.
Sångförslag:”Jag går på livets väg” nr.31.

K L A P P A
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DAG 2

JESUS VILL använda det lilla jag har!
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TILL LEDAREN
Många har kanske hört berättelsen om 
matundret flera gånger tidigare, men för nå-
gon kan det vara första gången. Tänk vilket 
privilegium du som ledare har att kanske få 
berätta om detta under, alla andra spännande 
bibelberättelser och om Jesus för första gång-
en för någon UV-scout! Bibeln är så spän-
nande, och fungerar på det sättet, att vi alltid 
kan hitta, förstå och lära oss något nytt. 

För dig som ledare är det lätt att komma på 
vad du inte kan eller se dina negativa sidor. 
Barn där emot skäms inte att säga vad de kan 
eller vad de är bra på. Men att ”negativisera” 
sig själv kryper lägre och lägre ner i åldrarna. 

Det finns mycket som påverkar oss och hur 
vi ser på oss själva, både i positiv och negativ 
riktning. Som ledare behöver du göra aktiva 
val om vad du låter påverka dig. Vad ser du 
på TV, vilka filmer och serier du tittar på, vil-
ka du umgås med, hur du använder din mun 
och din tid m.m. För barn är detta svårare. 

Vi lär oss tidigt att vi behöver äta nyttigt. 
Denna bild kan vi applicera på livet. Alla in-
tryck du möter varje dag fyller din själ, det 
som gör dig till den du är. 
Välj att fylla den med det du mår bra av och 
de sanningar som Gud säger om dig! Läs gär-
na följande bibelord och låt dem sjunka ner 

i ditt hjärta. 1 Mos. 1:27, Jes. 43:4, Jes. 49:15-
16, Jes. 55:8-9, Jer. 29:11, Sef. 3:17, Luk. 7:48, 
Joh. 8:36, Joh. 15:15-16, 1 Joh. 3:1. 
Alltså mata dig själv och ditt liv med “nyt-
tiga” saker! Hittar du vem du är i Gud, hittar 
du också dig själv. Gud har utrustat dig med 
massor av gåvor och talanger och dessa vill 
han ska komma i funktion! Han vill att du 
ska få känna dig som ”fisken i vattnet” eller 
som ”svampen i skogen” och att du ska veta 
att du är en del i hans kropp. 

Som ledare får du idag ett viktigt uppdrag 
nämligen att hitta bra sidor hos dina UV-
scouter och berätta det! Låt dem få hör vad 
de gjort bra, vilka personliga egenskaper var 
och en av dem har! Håll inte inne med be-
römmet utan överös dem alla med det! Be-
röm även patrullen i sin helhet. Visa med 
både tal och handling att du uppskattar varje 
UV-scout. Offentligt beröm får människor 
att växa medan offentlig kritik kan få en per-
son att tappa självförtroende. 

Gud vill använda dig i din ledarroll, det är jag 
övertygade om!

Ett förslag:
Du som ledare kan gärna ha med en penna 
och något att anteckna på under dramat. 
Väcker det någon tanke hos dig, anteckna det 
och samtala vidare om det i patrullen.

BIBELTEXT
Joh. 6:1-15

MÅLSÄTTNING
UV-scouterna ska får med sig att:
- Jesus vill använda det lilla jag har!
- Alla har fått goda egenskaper av Gud som 
han vill att man ska använda. 

DRAMA 
Roller:
Zigge, Bettan, Berättaren, Petrus, Andreas, 
Jesus

Rekvisita: 
Tidsmaskin, pyjamas, väckarklocka, sovsäck/
säng till Zigge, ryggsäck med 5 barkisar och 
2 burkar med makrill i tomatsås och godis-
fiskar.
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(Gröp ur barkisarna så att de är tomma inuti 
och fyll dem med godisfiskar. Under matut-
delningen får varje byfogde en limpa som 
de få fördela ut på sin kår när de kommit 
tillbaka till byn efter dramat. Det är viktigt 
att informera byfogdarna om detta INNAN 
dramat.)
Berättaren:
Hallå, hallå! 3-2-1 Nu börjar det!
Det här var den längsta natt som Zigge nå-
gonsin varit med om. Hela natten hade han 
legat och grunnat på vad den där maskinen 
var för något. Kurt & Roland hade haft den 
förr, men vad var det för gubbar? Och hur 
kommer det sig att Bettan helt plötsligt har 
järnkoll på okända maskiner? Hur gick det 
egentligen för den där Simon Petrus? Hur 
fiskar man människor? Frågorna rusade ge-
nom Zigges huvud och han hade inte sovit 
en blund.
Så äntligen ringde väckarklockan (Riiiiiiing) 
och Zigge hann inte ens få av sig pyjamasen 
förrän han sprungit ut genom dörren och 
bort till Bettan.
Z – (Bultar stressat på Bettans dörr.) Hallå!?
B – (Öppnar försiktigt och kollar tveksamt 
på sin vän.) Zigge! Vad gör du här så här ti-
digt?
Z – (Andfådd) Vi…vi ska ju kolla, eller åka 
eller alltså, MASKINEN Bettan kom nu!
B – Maskinen? (Grunnar) Ahh, jaa, maskinen 
ja! Men du…
Z – Ja!? (Är speedad.)
B – Ska du verkligen ha på dig pyjamasen? 
Har du inget annat?
Z – Ehh! Ojdå! Mmm, vänta lite så kommer 
jag tillbaka snart!
B – Om du sticker hem och byter kläder så 
fixar jag lite lunch som vi kan ha med idag!
Z – Okej, ses här om en liten stund då!
Berättaren:
Så kilade Sigvard (Zigge ropar: ZIGGE!!) …
förlåt, så kilade Zigge hem och bytte kläder 
medan Elisabeth (Bettan ropar: BETTAN!!!) 
…ehh, ja förlåt, medan Bettan fixade ihop 

lite barkisar och några burkar med makrill 
i tomatsås. Snart stod de vid tidsmaskinen 
med stor förväntan.
B – Okej Zigge, om du sätter igång maskinen 
så packar jag in grejerna så länge!
Z – Japp, är ni med alla UV-scouter!? (Jaaaa!) 
Då klappar vi igång maskinen!
(Raketklappen går och maskinen börjar 
snurra, ljudet kommer och sen blir allt tyst. 
Inifrån maskinen hörs…)
B – Zigge, nog för att det är mysigt att hålla i 
handen men du kan nog släppa nu!
Z – Jag vill bara vara säker på att jag kommer 
ut först den här gången!
B – Vadå ut först?
Z – Ja, men du fick gå ut först förra gången 
så nu är det min tur!
B – Det är faktiskt ingen tävling Zigge! (Små-
irriterad) Släpp mig nu!
Z – Om det inte är en tävling så kanske jag 
kan få gå ut först alla gånger då!?
B – Aldrig i livet, sisten ut är en rutten UV-
scoutledare!
(De börjar gruffas och mer eller mindre ram-
lar de, brottandes, ut ur maskinen.)
Z – Okej nu räcker det! (De borstar av sig 
dammet.)
B – Mmm, ja tack! Typiskt killar… (Rättar 
till kläderna.)
Z – (Ser sig om.) Du, Bettan, var är vi nån-
stans?
B – Jag vet inte, men sisten som tar reda på 
det är en… (Avbryts av Petrus röst.)
P – Zigge och Bettan! Hallå!! Vad gör ni 
här?
Z – Petrus, eller Simon eller vad du nu heter, 
hej! Men vem är det då? (Pekar på Andreas 
som står lite i skymundan, bakom Petrus.)
P – Åh, det här är Andreas, min bror. …ja, 
han är lite blyg.
(Zigge och Bettan vinkar lite åt Andreas som 
vinkar lite tillbaka.)
B – Men Petrus, du ser orolig ut, är det nåt 
som är fel?
P – Ja, eller alltså, ehh, vi är lite i knipa…
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B – Berätta, är det nåt som vi kan hjälpa dig 
med?
Z – Vi är här för dig kompis, sanna polare, 
du vet! Alltid här när nöden infaller! Aldrig 
har jag lämnat en nödställd vän på kanten, 
vi måste hålla ihop, kämpa tillsammans…
(Tjötar på.)
(Petrus och Bettan tittar lite konstigt på Zig-
ge.)
B – Zigge!?
Z – Åhh, förlåt, det blev som en scen ur Bra-
veheart som jag tycker så mycket om...Sorry!
B – Berätta för oss nu Petrus!
P – Jo, alltså, Jesus har just snackat för 
maaaassa människor här på berget. Och nu 
har han sagt till oss lärjungar att skaffa mat 
till dem!!
Z – Vi behöver ingen mat tack, vi har med 
oss eget krubb!
P – Alltså vi snackar typ 5000 pers och ”ICA 
Israel” ligger ju flera mil härifrån, på andra 
sidan sjön!
B – Ni har ingen pizzeria med hemkörning 
eller?
P – Pizza, vadå för nåt?
Z – Ehh, skit i henne! Petrus, jag tror att vi 
får gå tillbaka till Jesus och bara säga att det 
inte går. Och man kan ju inte plocka blåbär 
till allihop direkt!
P – Men, men han litar ju på att jag och An-
dreas ska lösa detta ju!
Z – Det kanske är tvärtom, att det är VI som 
måste lita på att HAN ska lösa det!!
B – Ja, och jag vill träffa han den där Jesus. 
Kan vi inte gå tillbaka Petrus, snälla?
P – Ja, okej då, men ligg lite lågt då!
(Tillsammans går de tillbaka till platsen där 
Jesus och allt folket är. Folket är alla UV-
scouter.)
P – Ehh, hej Jesus!
J (Jesus) – Nä men Petrus och Andreas, re-
dan tillbaka, hur gick det?
P – Jao, jo, kanske inte så värst bra, direkt 
sådär…ehh…det gick nog inte Jesus, jag vet 
inte…

J – Du, det är lugnt! Vi ska nog lösa detta. 
Vilka är det som ni har med dig?
P – Åhh! Ehh, jo Jesus, det här är Bettan och 
Zigge, två vänner från ett annat land.
J – Mmm, jag ser på er att ni inte är här ifrån! 
Tjena, Jesus heter jag! (Hälsar på Zigge som 
står längst fram, Bettan står lite bakom, men 
hinner inte hälsa innan Zigge börjar snacka.)
Z – Jag hörde att ni är lite kort på matfron-
ten?
J – Ja, det drog ut på tiden och många börjar 
bli hungriga. Ni råkar inte ha nån mat med 
er eller?
Z – Nae, inte direkt!
B – Joho! (Hoppar fram.) Tjena Jesus, Bet-
tan! Eller jag heter Elisabeth, men kallas för 
Bettan! Vi har faktiskt visst mat, och du kan 
få smaka om du vill! Vi kan dela!
J – (Ler) Vill ni verkligen det?
B – Ja, vi behöver inte äta allt det, du kan få 
så mycket du vill, om du vill!
Z – Ja, mamma säger ändå alltid att jag äter 
för mycket. (Tittar ner i backen.)
J – Om jag kan få använda den maten som 
ni har, så kan vi nog fixa så att alla här blir 
mätta.
B – Men alltså, vi har bara 5 barkisar och 2 
burkar med makrill i tomatsås, inte så mycket 
alltså…
J – Det som är lite i era ögon, kanske är stort 
i Guds ögon. Får jag?
(Zigge och Bettan nickar och ger Jesus rygg-
säcken med matsäcken i.)
J – Nu ber vi tillsammans Zigge och Bettan! 
Du också Petrus!
”Tack Fader i himmelen för dessa gåvor som 
vi har fått ta emot. Välsigna nu maten och 
alla oss som ska äta av den och vi ber du mät-
tar oss denna dag. Amen! Nu, dela ut åt alla 
här, så ska ni få se att det räcker!
(Jesus ger grejerna till Zigge, Bettan, Andreas 
och Petrus som går och delat ut. Främst då 
en godisfiskfylld barkis var till varje byfogde. 
(Annars kan det skapa upplopp, men gör som 
ni behagar. Deras uppgift är sedan att dela ut 
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till alla i byn när de kommit tillbaka.) 
Berättaren:
Och Jesus gav bröden till Zigge, Andreas, 
Petrus och Bettan och de började dela ut till 
alla som var samlade där. Och när de hade 
gått runt till alla fanns det ändå mycket mat 
kvar! Det började bli kväll men innan Zigge 
och Bettan åkte hem lärde Bettan ut den 
hemliga hälsningsklappen till Jesus, Petrus 
och Andreas. Så hoppade de in i tidsmaski-
nen och Petrus, Andreas och Jesus startade 
den med raketklappen! (De gör raketklappen 
med UV-scouterna. Maskinen startar och när 
den stannar kommer Zigge och Bettan ut på 
andra sidan.)
B – Wow, Zigge, vilken grej!
Z – Ja, jag tänkte att den där Jesus verkar mer 
än lovligt galen alltså, men så tittade han så-
där...
B – Ahh, jag vet, så att man bara känner sig 
såå, ja BRA liksom!
Z – Men du, tänk att våra små bröd kunde 
räcka till så många!?
B – Ja, men precis som Jesus sa, att det som 
är litet i våra ögon kan Gud göra nåt stort 
av.
Z – Undrar om Gud kan använda mig till nåt 
annat stort också då?
B – Säkert, men det då är nog säkrast att be 
först!
Z – Mmm. Nä men du Bettan, jag ska hem o 
baka bröd nu. Sen ska jag gå ut och kolla om 
jag hittar någon som är hungrig!
B – Zigge…vad gör du imorgon? Är du på 
en resa till?
Z – Japp! Du, jag är såå på imorgon! Samma 
tid?
B – Mmm. (Ler) Samma plats!?
Z – Lätt, vi ses imorgon då!
(Zigge och Bettan gör sin hemliga klapp, allt-
så någon sorts handklappskombination, och 
vinkar hejdå till UV-scouterna.)

BEARBETNING
Samtal i patrullen
 Klarade ni av gårdagens utmaning och  
 hur gick det?
 Vad hände i dagens drama?
 Hur kunde så lite mat räcka till så många?
 Vad har du som Jesus kan få använda?  
 (gåvor, saker, kunskap m.m.)
 Du som ledare, berätta gärna om någon  
 gång du skulle göra något och Gud  
 hjälpte dig! 
 Vad kan vi hjälpa varandra med? 
 Är du rädd för att göra något och i så fall  
 för vad?
 Vad vill du att Jesus skall hjälpa dig med?
 Hur känns det att misslyckas?
 Vad tror du Jesus säger om du miss- 
 lyckas?

Minnesvers 
Rom. 12:5b ”Vi är delar (lemmar) som är till 
för varandra”.

Bön
Tack Jesus för att du vill och kan använda 
mig. Hjälp mig med det jag är bra på och det 
som jag är mindre bra på. Du kan använda 
hela mig. Hjälp mig att hjälpa andra.
Amen

Utmaning
Vilken överraskning att maten räckte till så 
många! Du kan överraska någon! Dela idag 
med dig till tre andra, som inte är med i din 
patrull, av något du köper i kiosken! 

Aktiviteter
”Jag är bra på tändstickan!” Du tänder en 
tändsticka, under tiden den brinner säger du 
saker du är bra på, saker och egenskaper du 
gillar hos dig själv. Om du själv inte kommer 
på något mer och tändstickan förfarande 
brinner, ska de andra i patrullen säga saker de 
tycker du är bra på och det de gillar hos dig. 
Är det någon UV-scout som inte vågar hålla 
tändstickan själv gör du som ledare det.
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Ordfläta
Vågrätt:  Lodrätt:
1. Hur många var bröden? 1. Jesus förvand-
lade bröd och, vad då?
2. Vad heter Bettans kompis? 
3. Hur många män blev mätta? 
4. I Joh. 6:2 följer många Jesus för han gjor-
de, vad då?  

Facit
      

 

BEARBETNING LEDARSCOUTER
Ringar på vattnet
I Bibeln kan vi läsa om att Gud lovar att väl-
signa det som vi gör när det ligger i linje med 
vad han skulle gjort. (”Vad ni än ber om i 
mitt namn ska jag ge er”, Joh. 15:16).
Jag tror inte egentligen att Gud är beroende 
av mig men han vill använda mig så att jag får 
vara med och upptäcka det fantastiska som 
han vill göra. Du ska nu få höra om ett expe-
riment som skulle kunna vara till vägledning 
till hur Gud vill att du ska vara och göra.

Experimentet kan med fördel förklaras med 
ett enkelt drama där ledarscouter kan vara 
skådespelarna, som om de inte förberetts på 
det leds genom att du som ledare viskar i de-
ras öra. 
Rekvisita: 
telefon, en person som håller telefonen 
– d.v.s. telefonautomat, en försöksperson, en 
skådespelare, papper och ett mynt. 
Experimentet går ut på att bevisa hur vi blir 
mer hjälpsamma och generösa om vi själva 
bemöts på ett gott sätt.

Ett antal människor ovetande om att det var 
ett experiment ringde från en telefonhytt (så-
dana som fanns överallt innan alla skaffade 
mobiltelefon och som man la mynt i). I tele-
fonautomaterna hade man i hälften av fallen 
lagt mynt i öppningen för myntreturer. När 
personerna gjort sitt samtal och kollat om 
det fanns ett mynt i myntreturen och sedan 
gått ut möttes de av en inhyrd skådespelerska 
som skyndande sig förbi, snubblade, och tap-
pade ut en massa papper på marken. 
Två draman görs alltså; ett utan mynt utpla-
cerat och sedan ett med mynt. Fråga ledar-
scouterna om de tror det var någon skillnad 
i personernas hjälpsamhet om de hittat mynt 
eller inte.
Det visade sig att de som hade funnit ett mynt 
i öppningen i nio fall utav tio hjälpte henne 
att samla in pappren, medan de som inte fått 
några pengar bara hjälpte till i enstaka fall,  
4 % av försökspersonerna.

Detta att hjälpa andra gäller inte bara pengar 
och gåvor. Man har gjort experiment där 
försökspersonerna utfört ett test och sedan, 
oberoende av det verkliga resultatet, anting-
en fått beskedet att de gjort bra eller dåligt 
ifrån sig. Därefter testades försöksperso-
nerna på två sätt. I den första varianten läm-
nade försöksledaren rummet, där det fanns 
en insamlingsbössa för en hjälporganisation, 
typ Rädda Barnen. Det visade sig att de som 
hade fått höra att de gjort bra ifrån sig var 
mer benägna att lägga pengar i bössan.  I 
den andra varianten återkom försöksledaren 
med en trave böcker som han tappade ut på 
golvet. De som hade fått goda omdömen 
var mer benägna att hjälpa till att plocka upp 
böckerna.

Slutsatsen blir att vi behandlar vår omvärld 
väl om vi själva blir väl behandlade. Ju godare 
vi är mot våra medmänniskor desto godare 
blir de mot oss, Matt. 7:12. Men det slutar 
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inte där. De blir också godare mot andra 
människor och dessa blir godare mot andra 
o.s.v. Jämför med Gyllene regeln, Matt.7:12.

Vi kan alltså utifrån dessa enkla experiment 
se att det lilla vi gör kan få större följder. 
Det får s.k. ”ringar på vattnet effekt”. En li-
ten sten som släpps i vattnet bildar en liten 
ring(våg) runt sig. Men det stoppar inte med 
den ringen. Ringen fortplantar sig och blir till 
10 – 20 – 30 ringar på vattnet. Det är alltså 
mycket som berörs av en liten sten. Poängen 
är alltså att med det lilla jag har att bidra med 
så kan många få glädje utav det, inte minst då 
Gud får välsigna det så som han gjorde med 
brödet och fiskarna.

Samtalsfrågor:
	Vad har du som kan få ”ringar på vatten”  
 effekt?
	Har du varit med om att du gjort något  
 litet som fått goda oväntade följder? 
	Kan man säga att det var Gud som  
 välsignade det?
	Varför gör du och jag inte alltid det som  
 vi vet är gott?

KVÄLLSANDAKT
Jesus räknar med dig!
Eftersom Jesus tycker om dig vill han tillsam-
mans med dig skapa det som är gott.
Joh. 2:1-11 (Bröllopet i Kana)
Gud kan skapa utan Zigge eller Bettan och 
utan de som hjälpte till att fylla kärlen med 
vatten som förvandlades till vin. Men efter-
som Jesus vill vara din vän(polare) så vill han 
att du är med och upptäcker hur fantastiskt 
det är att få vara med och skapa det som är 
gott tillsammans med Gud. Gud räknar med 
dig eftersom han vet att du har så många 
goda egenskaper, du behöver inte vara rädd 
för att Gud skulle bli besviken. Besviken blir 
han bara om du inte vill vara med. 
Men kom ihåg att det är Gud som gör undret 
och vi är hans medhjälpare. 
Sångförslag: ”Du är bra”, nr.23
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DAG 3

JESUS VILL att jag ska lita på honom!
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TILL LEDAREN
Det finns ingenting som är så svårt som  
tillit! Ett förtroende tar lång tid att bygga upp 
och kan raseras på två sekunder. Som sagt är 
det tid som krävs för att ett förtroende ska 
byggas, så även i relationen med Gud. Det är 
svårt att på riktigt berätta för någon du inte 
känner hur du egentligen mår. Men med en 
god vän kan du vara ärlig och sann. Därför 
är det viktigt att ofta ta egen tid med Gud, så 
att förtroendet och din tillit till honom byggs 
upp och växer.  

Tänk på en ledare, eller en vuxen du själv 
hade förtroende för när du var barn. Vilka 
egenskaper gjorde att du kände dig trygg 
i honom/hennes närhet? Har du själv de 
egenskaperna? 

I samtalet om tillit och att lita på någon kom-
mer ofta bilden av barn och förälder upp. I 
en sund och rätt familjesituation är föräldrar-
na den bästa liknelsen av Guds ovillkorliga 
kärlek till oss. Men vi får också vara försiktiga 
då vi använder den bilden när det kan fin-
nas UV-scouter som har det struligt hemma. 
Kanske du som ledare också har eller har 
haft sådana erfarenheter? Jämför vi Gud vid 
en pappa (eller en mamma) kan Gud bli en 
ond eller opålitlig gestalt för dessa barn. Var 
därför noga med att poängtera att Gud är 
som en god, positiv och bra förälder!

Det är häligt att se ett litet barn som helt 
handfallen kastar sig ut för att landa i en 
famn. För barnet är det självklart att det är 
älskat och att någon tar emot honom eller 
henne. Gud vill att du ska ha den barnatron! 
Att han ska få vara den famnen du slänger 
dig i och att du litar till fullo på honom. Det 
som kan hindra dig är det kända kontrollbe-
hovet. Att du tror att du klarar dig själv och 
det är en rädsla som är befogad. Vi vet inte 
vad som händer om/när vi släpper kontrol-
len. Vi behöver en större insikt i att Gud vet 
bäst, är allvetande och god! Läs gärna Psalm 
139. Reflektera gärna även över den första 
meningen i Trosbekännelsen ”Vi tror på Gud 
Fader allsmäktig…”. Håll blicken fäst på Je-
sus istället för på omständigheterna. Vi kan 
inte, orkar inte men för Gud är det omöjliga 
möjligt! Och det bästa, Gud vill samarbeta 
med dig, Gud tror på dig!

I din förberedelse ta gärna en stund och kom 
på tre egenskaper som du ser som självklara 
hos Gud. Berätta sedan dessa för UV-scou-
terna. Då kommer de att märka att du är 
personlig och Gud bli mer värklig även för 
dem. 

Ett förslag:
Du som ledare kan gärna ha med en penna 
och något att anteckna på under dramat. 
Väcker det någon tanke hos dig, anteckna 
det och samtala vidare om det i patrullen.

BIBELTEXT
Matt. 14:25-29

MÅLSÄTTNING
UV-scouterna ska få med sig att:
- Jesus vill att jag ska lita på honom!
- Jesus är att lita på, tillsammans med Gud är 
ingenting omöjligt!

DRAMA
Roller: 
Bettan, Zigge, Berättaren, Petrus, Jesus

Rekvisita: 
Tidsmaskinen, en ryggsäck med lite extraklä-
der till Zigge (Petrus får dem sen), en spann 
med vatten, liggunderlag/sovsäck till Bettan,  
stol.
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Berättaren:
3-2-1 Nu börjar det!
Ingen, eller i alla fall nästan ingen, kunde sova 
lika länge som Bettan. (Visa Bettan sovande 
på marken på ett liggunderlag.) Hon kunde 
sova var som helst, och nästan inga ljud i 
världen kunde väcka henne. Och om hon nu 
skulle vakna, till exempel om dörrklockan 
skulle ringa, så kunde hon hur lätt som helst, 
bara vända på sig och somna om på mindre 
än en sekund! Detta visste ju såklart Zigge 
om och därför hade han en deal med Bettans 
föräldrar. Om de inte var hemma på mor-
gonen, så lovade de att lämna dörren olåst 
så han kunde gå upp och väcka Bettan. Den 
här morgonen var en sådan morgon. När 
Zigge kom hem till Bettan, smög han in ge-
nom dörren, väntade tills han hörde Bettans 
snarkningar…(Snarkningar från Bettan.). 
Sen gick han så försiktigt han kunde till städ-
skrubben, fyllde en skurhink med vatten, och 
gick sen bort till Bettans rum. Det här blir 
grejer tänkte han och fnissade för sig själv. 
Han öppnade dörren och höjde spannen 
för att hälla, men precis när han skulle tippa 
över spannen (Han står och håller spannen 
ovanför huvudet.) så hoppar Bettan upp och 
skrämmer honom så han tappar allt vatten 
över sig själv!
B – Haha, trodde du jag skulle gå på den där 
eller!?
Z – Åhh, titta, nu är ju jag helt suttevåt (ge-
nomblöt)!
B – Den som gräver en grop åt andra…
(Fniss) Det brukar alltid mamma säga...
Z – Du och ditt elände till mamma! Nu måste 
jag gå hem o byta kläder…(Suckar)
B – Ja, det gör du bäst i, man vet aldrig vad 
som händer idag!
Z – Men jag får springa hem igen då, vi ses 
om en stund. Fixar du fika Bettan?
B – Ja, jag fixar fikat så kan väl du ta med 
extra ombyte om du skulle blöta ner dig igen. 
(Skratt)

Z – Åhh, du ska nog få…(Muttrar) Jaja, vi 
ses om en stund du! Hej så länge!
B – Haha! Ja, hej hej! (Skrattande)
Berättaren:
Så sprang Zigge hem och bytte om och han 
tog faktiskt med sig ett extra ombyte. Han 
tänkte att det är säkrast, man vet ju aldrig vad 
som händer när Bettan är med?! (Inväntar till 
Zigge blir klar.) Sen bar det av hem till Bettan 
igen och när han kom dit så hade hon redan 
ställt i ordning tidsmaskinen och satt på en 
stol utanför den och väntade.
B – Äntligen kommer du!
Z – Ja, jag hade inte riktigt räknat med att 
behöva springa hem igen, om du förstår?!
B – Nä, jag vet! Och du, jag är ledsen att jag 
skrämde dig…men det var rätt kul också, el-
ler hur?
Z – Hehe, ja det var rätt roligt, om man tän-
ker efter… men ska vi inte åka nu då?
B – Jo! Vi får be våra vänner här om hjälp! 
”Är ni med alla UV-scouter?!”
(De sätter igång klappen och hoppar in i tids-
maskinen. Klappen går och maskinen börjar 
snurra, ljudet kommer och sen blir allt tyst. 
Inifrån maskinen hörs.)
Z – Bettan?
B – Ja, Zigge?
Z – Du kan få gå ut först den här gången. 
Det är roligare att inte bråka om det.
B – Menar du det? Tack! (Bettan går ut, och 
sen kommer Zigge.)
Z – Undrar vilka vi kommer att träffa idag 
Bettan?
B – Hoppas vi får träffa Petrus igen, jag gillar 
honom.
Z – Då tycker jag nog mer om Jesus, han e 
så himla cool!
B – Nämen, titta där borta, är inte det både 
Jesus och Petrus!? (Pekar)
Z – Ehh, jo, men vad är det för fel på Petrus? 
Han ser helt dyngsur ut ju. (Tittar)
B – Mmm, men han ser glad ut, och Jesus 
ser också glad ut. Men Jesus är torr också, 
märkligt!
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Z – Hallå! Jesus! Petrus! Det är vi, Zigge och 
Bettan!
(En genomblöt Petrus och en torr Jesus 
kommer fram till Zigge och Bettan.)
J och P – Hej hej! Läget!? (Hälsar med den 
hemlig hälsningen.)
Z – Jo tack! Men vad har ni hittat på egentli-
gen, Petrus du är ju helt blöt ju?!
P – Jo tack, ehh, nae det är en lång histo-
ria…ehh
B – Berätta! …Snällaaaa…
J – Ja, berätta du! (Nickar och blinkar åt Pet-
rus.)
P – Ja ehh, alltså, okej, det var så här. Efter 
det att vi gjorde er fika till mat till 5000 man 
ni vet. Så skulle vi ta båten över sjön för att 
åka hem.
Z – Så ramlade du i va!? Eller vadå? (Fnis-
sar)
P – Nä, en så van fiskare som jag ramlar inte 
i, jag vet bättre än så! (Blir lite dramatisk.) Nä, 
men mitt ute på sjön började det blåsa upp 
till storm och vi höll nästan på att sjunka! 
Alla vi lärjungar var rädda och så var ju inte 
Jesus med i båten, för han hade stannat kvar 
vid berget.
B – Varför då?
J – Nä, jag städade undan lite, man kan ju 
inte lämna stället hur som helst heller, fort-
sätt Petrus!
P – Stormen pågick för fullt och vi trodde 
nästan hoppet var ute. Men så när jag kikade 
ut bland vågorna, så fick jag se nåt! (De andra 
är helt inne i berättelsen.)
Z – Vvvv…vadå för nåt?
P – Det kom någon gående på vattnet, mot 
vår båt! Alla trodde att det var ett vatten-
spöke!
B – Ett vattenspöke!? Vad är det för nåt, 
finns det?
P – Jag vet inte, tror inte det. Men när vi titta-
de efter mer noggrant så såg det mer ut som 
Jesus, som kom gående på vågorna. (Zigge 
och Bettan är fascinerade med stora ögon 

och öppna munnar.) Ja, så jag ropade ut; ”Je-
sus, om det verkligen är du, så säg att jag får 
komma till, på vattnet!”
J – Och jag svarade att han gärna fick komma 
ut om han ville!
Z – Vadå, ut på vattnet? Men det går ju inte! 
…eller?
B – Klart det inte går, det är ju därför Petrus 
är blöt ju!! (Skratt)
Z – Men Jesus är ju torr?! (Kliar sig i huvu-
det.)
P – Ja, alltså, jag prövade att gå ut på vatt-
net och det gick! Jag kunde gå på vattnet, 
helt sjukt! Aproligt, kan jag säga! (Ler) Och 
jag fick gå på vattnet, på vågorna, hela vägen 
fram till Jesus.
B – Utan att sjunka? Och bli blöt?
P – Japp! Men sen hände det en grej… När 
jag stod där ute på vågorna, så började jag 
titta mig omkring och glömde bort att titta 
på Jesus. Och så började jag tänka: ”Vad hål-
ler jag på med, det går ju inte göra sånt här!” 
Och så började jag sjunka… Iskallt vatten! 
Och jag sjönk djupare och djupare och jag 
kunde bara titta på vågorna!
Z – Drunknade du då? (Häpen)
P – (Kommer av sig.) VA? Nä, jag är ju här. 
Nä, Jesus drog upp mig igen!
J – (Skrattar lite.)  Ja, man kan ju inte låta sina 
polare drunkna heller! Inte så shysst! (Ler)
B – Men sen då, vad hände sen Petrus?
P – Sen gick vi tillbaka till båten, både Jesus 
och jag och så seglade vi iland, och här är vi 
nu!
Z – (Tar av sig ryggsäcken och ger Petrus 
sina extrakläder.) Ta detta Petrus, så slipper 
du frysa!
P – Tack, det var snällt. (Petrus tar på sig de 
torra kläderna.)
Z – Ja, jag vet hur det känns att vara blöt, om 
man säger så… (Blänger på Bettan.)
B – Ehh, men men, alltså, det här med att gå 
på vattnet, det är väl omöjligt, eller? Jesus?!
J – Nae, …eller jo, eller alltså, för Gud är allt 
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möjligt, även det omöjliga, faktiskt!
Z – Men det går inte så länge då eller? För 
Petrus han sjönk ju till slut?
J – Petrus sjönk för att han slutade att titta 
på mig, han glömde bort att göra det ”till-
sammans” med mig. Och ni vet, en människa 
kan inte gå på vattnet, men en människa och 
Gud, kan göra allt!
B – Jag vill också gå på vattnet Jesus, kan vi 
inte gå en sväng, en kort promenad!?! Snäll-
la!? 
Z – Det måste nog vänta till nästa gång är 
jag rädd, för Bettan du ska vara hemma om 
en kvart!
B – Va, är klockan redan så mycket? (Kol-
lar på klockan.) Okej vi måste dra, för annars 
blir morsan arg!
P – Men dina kläder Zigge, hur gör vi med 
dem!?
Z – Ähh, ge dem till någon som behöver 
dem bättre när du är klar med dem!
J – Det är bra, det är rätta takter det Zigge, 
tänk om fler var som du! (Zigge blir stolt.)
B – Okej, kom nu så gör vi vår hemliga kom-
pisklapp. (De gör den.) Kan ni starta raket-
klappen?
P och J – Visst, inga problem, hoppa in ni så 
fixar vi det! (Startar klappen med UV-scou-
terna. Maskinen startar och när den stan-
nar kommer Zigge och Bettan ut på andra 
sidan.)
B – Nu har jag verkligen bråttom Zigge! För 
mig är det omöjligt att hinna i tid ju!
Z – Men du Bettan, kolla, klockan är ju fem i 
bara, du hinner ju!
B – Haha, med Gud är verkligen det omöj-
liga möjligt! (Skrattar)
Z – Kan vi inte åka imorgon igen Bettan!?
B – Klart vi gör Zigge! Samma tid eller?
Z – Lätt, samma plats eller, Bettan?
B – Det blir bara såå nice! Ses imorgon då!
(Zigge och Bettan gör sin hemliga klapp, allt-
så någon sorts handklappskombination, och 
vinkar hejdå till UV-scouterna.)

BEARBETNING
Samtal i patrullen
 Hur gick det med gårdagens utmaning?
 Vad hände i dagens drama?
 Gör dagens aktivitet och tala om hur det  
 kändes.
 Vad tycker du är svårt att göra?
 Berätta om en gång då du varit rädd, hur  
 kändes det?
 Skulle Jesus kunna hjälpa dig när du har  
 det svårt/är rädd? Hur då?
 På vilket sätt tror du att det skulle vara  
 lättare att göra saker tillsammans med  
 Jesus?
 På vilket sätt tror du att det skulle vara  
 svårare att göra saker tillsammans med  
 Jesus?
 Vill Gud bara hjälpa till med ”stora saker”  
 (Petrus gick på vattnet) eller också med  
 ”små saker” (Bettan kom hem i tid)?
 Finns det något som är omöjligt för  
 Gud? Varför/varför inte?
 När kan det vara svårt att tro på Gud?
 Hur kan du veta att Jesus är med dig?
 Berätta gärna om de egenskaper hos Gud  
 som du kommit att tänka på.

Minnesvers 
Matt. 28:20 ”Jag är med er alla dagar till ti-
dens slut”. 

Bön
Tack Jesu att du är att lita på! För dig är ing-
enting omöjligt. Hjälp mig att samarbeta med 
dig. Amen

Utmaning
Vad överraskad Petrus måste ha blivit när 
han kunde gå på vattnet! Överraska dig själv 
och testa om du vågar du berätta något per-
sonligt för någon annan som du inte berättat 
om tidigare.
Aktiviteter
En klassiker: Falla i varandras armar! En per-
son står och blundar och faller baklänges i 
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någons armar. Det finns olika varianter på 
denna. Man behöver inte blunda. För de allra 
minsta kan hela patrullen stå bakom, annars 
rekommenderas att två står bakom. För de 
äldre kan man stå lite högre upp, t.ex. på en 
bänk, då står hela patrullen under och tar 
emot den som faller.  

Ordfläta
10 ord från Matt. 14:25-29 är gömda i bok-
stavsrutan nedan. Hur många kan du hitta?
Orden kan vara på ”alla håll”:

Facit
 

BEARBETNING LEDARSCOUTER
För Gud är allt möjligt
Att lita på Jesus innebär att man litar på att 
det som vi i Bibeln kan läsa att han lovat. 
Matt. 19:23-26.
Återberätta om människor i Bibeln som litat 
på Gud:
- Josua vågar till skillnad från många andra 
gå in i det utlovade landet. Gud hade ju lovat 
framgång! 4 Mos. 13
- Änkan litar på att Gud ska ge henne vad 
hon behöver och ger allt hon har i kollekt. 
Mark. 12:41-44
Paulus litar på att Gud ska hjälpa dem även 
när de är i fängelset. Apg. 16:16-34
Det kan också vara en poäng att berätta om 
människor som inte litat på Gud men där löf-
tet infrias ändå. 
Ex. Abraham som inte kunde lita på att Gud 
trots att han fått löfte om att han skulle få 
barn med Sara. 1 Mos. 18, 21
Ge egna exempel på hur du eller någon an-
nan i din omgivning litat på Gud.
Ibland kan det vara svårt att tro på att man är 
frälst. Många tycker att de inte lever som de 
borde göra som kristna och tycker att de är 
ovärdiga. Förklara att vi kan vara trygga i att 
vi är kristna när vi tror och bekänner, Rom. 
10:9-10.
Ps. 37:5 ”Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på 
honom, han kommer att handla”.

Samtalsfrågor:
	Vad skulle hjälpa dig att lita på Gud som  
 många personer i Bibeln verkade göra?
	Vad önskar du att du kunde lita på?

FÖRE LUGN STRAX
FÖRSKRÄCKTA RÄDSLA TRODDE
GRYNINGEN SJÖN VATTNET
GÅENDE SKREK VÅLNAD

Ä C S C V A F V L L E
A L Å X Å T V Å N C L
T R Ö G L K V A E S A
R T O Å N C A L G E Ö
O L J E A Ä T S N K K
D U O N D R T D I F G
D G D D Å K N Ä N Ö U
E N O E L S E R Y R K
S T R A X R T D R E C
K E R K S Ö K Ä G G C
D K R U S F T N Ö J S
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KVÄLLSANDAKT
Tillit 
Vi kan lära oss att lita på Jesus. Han kommer 
aldrig att överge dig.
När det blir mörkt och det blåser i träden och 
det är konstiga ljud utanför tältduken så är 
det lätt att bli rädd.
Då kan man göra som lärjungarna gjorde 
när det stormade på havet. De bad Jesus om 
hjälp.
Mark. 4:35-41
När man känner sig rädd är det också bra att 
berätta det för sina vänner i tältet. Då kan de 
hjälpa till och göra som Jesus gjorde i bibel-
dramat i morse. Han sträckte ut sin hand till 
Petrus som behövde hjälp. På kvällen kan din 
kompis sträcka ut handen och hålla om dig 
och viska att hon är hos dig. 
Förslag på bön: Gud som haver och UV-
scoutbönen. 
Sångförslag: ”Hos Dej”, nr.29.  
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DAG 4

JESUS VILL vara min Gud!
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TILL LEDAREN
Gud, det är ett ord som väcker många tankar 
och associationer. Vi ramar ofta in Gud. Det 
vi har fått veta och förstått om honom sätter 
gränser får vår tanke. Men Gud vill spränga 
våra ramar. Han vill visa sitt sanna jag för oss 
och det gör han bit för bit. I himlen kommer 
vi fullt ut se Gud som Gud! Här på jorden är 
Gud alltid större än vår tanke och förstånd. 
Hur gärna vi än vill kan vi inte möta Gud 
fullt ut, det lär oss Moses möte med Gud i 
2 Mos. 33. 
Hur ser din Gudsbild ut? Den påverkar näm-
ligen din relation till Gud och hur du kom-
municerar Gud till dina UV-scouter. Vilken 
Gud visar du dem, sträng, snäll, god, kärleks-
full, arg m.m.? Och hur påverkar din bild av 
Gud er relation?

Hur du ser på dig själv? Din självbild, påver-
kar också din Gudsbild. Det är viktigt att du 
får finnas i ett sammanhang som du upple-
ver meningsfullt. Hoppas UV-scout är ett 
sådant?! Att du blir och kan förstå och att 
du kan påverka är andra viktiga faktorer som 
påverkar din självbild och självkänsla. Varje 
människa behöver en balans mellan vila och 
aktivitet. Det finns tid för arbete men också 
tid för vila, att bara vara den du är, det lär oss 
Gud i skapelseberättelsen. 
Bibeln lär oss att vi är skapade med en ande, 
själ och kropp, 1 Thess. 5:23, tre delar men 
en helhet! Gud skapade dig alltså med den 

kropp du har. Du har genetiska kopplingar 
till dina föräldrar och du kan inte styra hur 
kroppen blir, men Gud vill att du ska glädjas 
och vara nöjd. 
Kroppen har fem sinnen som hjälp för att 
vi ska kunna ha gemenskap med andra. Gud 
har också gett varje människa en ande och en 
själ. I själen sitter din personlighet, det som 
gör dig till dig, din fria vilja, dina känslor, 
ditt förstånd, din kreativitet m.m. Anden är 
som ett sjätte sinne som vi kan kommunicera 
med Gud med. Du är unik! Gud vill vara din 
Gud!

Tips till en sund Guds- och självbild:
 Var sann mot Gud och mot dig själv!
 Vårda relationer, med dig själv, andra och  
 Gud!
 Fyll dig med de sanningar om dig som  
 finns i Bibeln!
 Uppmuntra dig själv och andra!
 Ge och ta emot förlåtelse!

Igår fick du i uppgift att fundera över en rad i 
trosbekännelsen. Idag får du utmaningen att 
skriva din egen trosbekännelse. Vad tror du 
på, vad är din bekännelse? 
Ett förslag:
Du som ledare kan gärna ha med en penna 
och något att anteckna på under dramat. 
Väcker det någon tanke hos dig, anteckna det 
och samtala vidare om det i patrullen.

BIBELTEXT
Matt. 16:13-18

MÅLSÄTTNING
UV-scouterna ska få med sig att:
- Jesus vill vara min Gud!
- Jesus vill att jag ska bekänna honom i mitt 
hjärta och med min mun!

DRAMA
Roller: 
Bettan, Zigge, Berättaren, Petrus, Jesus, 3 st. 
statister som är lärjungar, som följer med Je-
sus, men de säger inget utan står bara med.

Rekvisita: 
Tidsmaskinen
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Berättaren:
Det var lördag morgon och Bettan hade en 
sån där…dålig dag. När hon vaknade kändes 
det som om himlen var oändligt mörk och 
som om hon var den ensammaste människan 
i hela världen. Det var hon ju inte, men hon 
var deppig, och när man är deppig, då kan 
det kännas så. Zigge, han hade ingen aning 
om hur Bettan kände sig, utan han dundrade 
som vanligt in i köket hemma hos Bettan. 
Glad i hågen och dunkade Bettan i ryggen, 
kanske lite för hårt…
B – Vad är det med dig, din himla kille! (Ro-
par Bettan.)
Z – (Ryggar undan.) Med vem då? Eller vad 
menar du? Gjorde JAG nåt dumt?
B – Du kan väl hälsa som vanligt folk eller? 
Inte misshandlas...
Z – Öhh, fö-fö-förlåt mig, det var inte me-
ningen. Jag ville bara skoja lite, inte läge kan-
ske…?
B – Åhh, förlåt Zigge, det är bara att, nä men 
jag är lite nere idag, okej?
Z – Jag ska göra mitt bästa för att inte reta 
upp dig! Jag lovar! Gör UV-scouthälsningen 
och ger Bettan en kram.)
Z – Du kanske inte vill åka nånstans idag 
då?
B – Jo, det e klart jag vill! Men du, Zigge, 
undrar du inte varför jag är deppig?
Z – Jo, det gör väl...kanske, eller, jo men det 
gör nog.
B – Igår när jag skulle somna så låg jag och 
tänkte, om vad du tycker om mig egentli-
gen…
Z – Vadå? Vadå tycker om dig? (Förvånad)
B – Ja men alltså, leker du bara med mig för 
att du är tvungen eller? Du kanske bara tyck-
er att jag är en dum tjej liksom. Men så vågar 
du inte säga det, eller nåt. VA? Är det så?
Z – Ehh…alltså…ehh…(Tvekar) Jag ehh, nä 
men…eller alltså…ehh
Berättaren:
Nu undrar du förstås vad Zigge håller på 
med! Stämmer det att han egentligen tycker 

att Bettan bara är en dum tjej, eller är det helt 
tvärtom, att han är KÄR i henne men inte vå-
gar säga det? Nä, Zigge har bara aldrig varit 
direkt bra på att prata om känslor och sånt. 
Och nu när det kommer så plötsligt, jag då 
har han ingen aning om vad han ska säga lik-
som. Så kommer han på vad pappa alltid bru-
kar säga när HAN inte vet vad han ska säga.
Z – Vi ehh, vi får prata mer om detta i efter-
middag! (Sägs bestämt.)
B – I eftermiddag? (Förvånad) Vad menar 
du!?
Z – Du får fråga mer sen! Ska vi åka idag eller 
inte åka eller hur blir det egentligen?
B – Ehh, jaha, ehh, ja, jo men vi åker väl då!
Berättaren:
Bettan hade helt kommit av sig och glömde 
tillfälligt bort att hon var ledsen. Åja tänkte 
hon, vi får väl prata mer i eftermiddag då. 
Zigge verkade ju vara ganska bestämd. Så 
gick Zigge och Bettan ut till tidsmaskinen, 
hoppade in och…nä, vänta nu, det saknas 
nåt!
B – (Inifrån maskinen.) Varför rör den inte 
på sig Zigge?
Z – Jag vet inte Bettan… Eller du, förresten, 
vi måste ju göra raketklappen, så den startar!
B – Ja, just de ja! Vill du gå ut och göra den 
idag?
Z – Visst, inga problem, jag gör allt för dig 
Bettan.
B – Vad menar du med det? (Zigge stelnar 
till.)
Z – Ehh…det pratar vi om i eftermiddag! 
Nu måste jag gå ut!
(Zigge springer ut ur maskinen och startar 
raketklappen med UV-scouterna. Klappen 
går och maskinen börjar snurra, ljudet kom-
mer och sen blir allt tyst.)
Z – Host host, värst vad det har börjat lukta 
bränt inne i den här maskinen Bettan! (De 
går ut ur tidsmaskinen.)
B – Ja, nåt skumt är det Zigge. Är du kass i 
magen eller?
Z – Va!? Jag, nae…
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B – Eller ska vi vänta med att prata om det, 
tills i eftermiddag kanske? (Ironisk)
Z – Du, vänta du så ska jag ge dig dina svar! 
Men vi får kolla upp den här lukten sen! Nu 
ska vi se vad som händer idag? Jag undrar om 
Petrus är här någonstans? Han brukar ju vara 
här när vi kommer. (De går omkring lite och 
kikar och ropar efter Petrus.)
Z – PEEEEEETRUUUUS!?!? PEEEEEET-
RUUUUS!?!?
P – Här är jag! (Dyker upp och kommer fram 
till Bettan och Zigge.)
B – Nämen, läget Petrus!?  My man! (De gör 
den hemlig kompisklappen.)
P – Ahh, sådär faktiskt! Det är lite knivigt, 
om man så säger...
Z – Vadå då? Är det nåt vi kan hjälpa dig 
med?
P – Nae, inte direkt. Men idag när vi lärjungar 
satt och käkade frukost med Jesus, så ehh… 
Ja, men så undrade han liksom, vem vi tror 
att han är. Är ni med?
B – Nä, vadå, vem han är, han är väl Jesus 
eller?
P – Jo, men du kanske har märkt att han inte 
är en helt vanlig snubbe, går på vattnet och 
gör massa under och sånt där, eller hur!?
B – Ja, jo det är klart.
Z – Men vad gjorde du då?
P – Jag gjorde som farsan alltid gör, jag sa: 
”Jesus, vi snackar mer om detta i eftermid-
dag!”
Z – VA!? Nähä?
P – Jojo, alltså jag klarade inte detta alltså, jag 
behövde tid och tänka ut nåt bra att säga. Vil-
ket jag inte alltid gör för jag är oftast ganska 
het på gröten. Men med detta var det annor-
lunda.
Z – Men vad ska du säga då?
P – Jag vet inte, jag är helt nojig! Ja, vad ska 
jag säga?
B – Säg vad du tänker och tror. Ska det vara 
så svårt?
P – Lätt för dig att säga, man kan ju inte bara 

slänga ur sig nåt, Jesus verkade så allvarlig 
när han frågade! Tänk om jag svarar fel el-
ler nåt!?
Z – Okej, nu får vi ta detta från början, vem 
tror du att han är då??
Berättaren:
Så berättade Petrus för Bettan och Zigge hur 
han tänkte och trodde. Petrus hade ju följt 
med Jesus ett tag nu, och han hade sett: 
- hur snäll Jesus var mot dem som aldrig fick 
vara med i vanliga fall.
- hört hur många bra saker som Jesus hade 
att säga, han talade jämt sanning och så.
- sett hur Jesus hade gjort sjuka människor 
friska.
- han hade till och med uppväckt människor 
som hade dött, 
- han hade sett Jesus göra käk till över 5000 
personer. 
- OCH han hade gått på vattnet med Jesus…
listan kunde göras hur lång som helst!
Det var ju nåt speciellt med Jesus alltså. Men 
frågan var om det var så som Petrus trodde? 
Petrus trodde nämligen att Jesus var Guds 
Son, Messias! Men han var rädd att säga det, 
om det var fel. På den tiden kunde man bli 
dödad om man sa det om fel person! (Pet-
rus kan här göra tecken för att bli dödad.) 
Hur skulle han göra? Zigge, Bettan och Pet-
rus pratade länge. (De pratar med armarna 
på axlarna som ett fotbollslag. Till slut är de 
överens och nickar ihop sig.)
Z – Okej Petrus, oroa dig inte, det här kom-
mer nog att gå bra, ska du se!
P – Ja, det känns bättre nu när vi har snackat 
ihop oss lite.
B – Va bra för här kommer Jesus! (Jesus kom-
mer gående med 3 av sina lärjungar.)
J – Nämen, här är ju ni igen!? Zigge och Bet-
tan var det va!? 
Z och B – Mmm (Nickar glatt.)
J – Gött mos! Jaha, hur e läget då?
Z – Bara fint, vi har snackat med Petrus lite. 
Jag tror att han har nåt att säga till dig, el-



48 

ler hur Petrus!? (Zigge och Bettan går undan 
lite, lämnar Petrus och Jesus i fred.)
P – Ja, ehh, jo, alltså, Jesus, jag har funderat 
nu och jag ehh…alltså om vem jag tror att 
du är.
J – Ja...har du kommit fram till nåt då?
P – Ja, du får förlåta mig om det är fel Je-
sus, min mästare. Men… men jag tycker att 
det verkar som och känns i hjärtat som, att 
du…du…du är Messias! Den levande Gu-
dens son! (Petrus höjer blicken.)
J – (Blir glad.) Petrus, min vän! Vad glad jag 
blir. Tänk att du har förstått det, utan att jag 
har sagt det till dig. Jag ser att du har en stark 
tro. Du ska från och med nu kallas Klippan, 
Petrus! Tack för att du vågade säga vad du 
trodde! 
P – Ja, nu känns det jättebra! (Vänder sig om 
och gör tummen upp till Bettan och Zigge.)
J – Ja, Petrus, jag har tänkt på lite grejer här. 
(Så går Jesus och Petrus iväg pratandes. Zig-
ge går fram till Bettan.)
Z – Ähh, vad säger du, ska vi dra oss hemåt 
eller?
B – Ja, klockan börjar bli mycket, vi kanske 
kan göra pannkakor när vi kommer hem?
Z – Åhh, ja, va gott! Vill du sätta igång raket-
klappen så att vi kan åka hem?
B – Vi kan väl hjälpas åt den här gången!?
Z – Okej! (De startar raketklappen och ma-
skinen startar, ljudet kommer och den snur-
rar. När maskinen stannat går Bettan och 
Zigge ut på andra sidan.)
B – Vi måste kolla upp varför det luktar så 
bränt alltså!
Z – Mmm, men du Bettan, innan vi gör pann-
kakorna. Jag har tänkt nu...jag vill säga nåt!
B – Okej...prata på!
Z – Jo, det här med Petrus och Jesus…
B – Mmm…
Z – Jag tror att Gud vill höra från alla män-
niskor vad de tror på, tror du inte det?
B – Jo, han blir nog väldigt glad om vi säger 
att vi tror på honom.

Z – Mmm, och du, Bettan…
B – Ja?
Z – Jag tror på Gud och jag tror på dig också. 
Ja, alltså, jag tycker i alla fall inte att du är en 
dum tjej, om du nu fortfarande tror det!
B – Nää...
Z – Bettan, du är faktiskt min allra bästa 
kompis! Jag tycker jättemycket om dig, som 
kompis då alltså!
B – (Blossar upp lite.) Jaja, så klart, bara som 
kompis… Och du, förlåt att jag var så sur 
förut!
Z – Det är lugnt kompis! Men du, ska vi gå 
och göra pannkakor nu?
B – Lätt att vi ska! Sisten in är en rutten ba-
nan!!
(Zigge och Bettan gör sin hemliga klapp, allt-
så någon sorts handklappskombination, och 
vinkar hejdå till UV-scouterna samtidigt som 
de springer iväg.)

BEARBETNING
Samtal i patrullen
 Hur gick det med gårdagens utmaning?
 Vad hände i dagens drama?
 Om Gud var ett djur eller en färg, vad  
 skulle Gud vara då? (Inget är rätt eller  
 fel.)
 Hur tror du Gud tänker när han tänker  
 på dig?
 Vem är Jesus för dig? 
 Finns det saker det är svårt att tala om?  
 (Ge exempel.)
 Vad hade du sagt till Petrus att han skulle  
 säga på Jesu fråga?
 Varför är det så lätt att tala illa, säga 
 negativa saker, om varandra?
 Hur kan vi bli bättre på att tala väl om  
 varandra?

Minnesvers 
Rom. 10:9 ”Om du med din mun bekänner 
att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att 
Gud har uppväckt honom från det döda ska 
du bli räddad”.
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Bön
Gud, tack för att du älskar mig och vill vara 
min vän. Jag vill tro på dig och ha dig som 
Gud i mitt liv.
Amen

Utmaning
Zigge och Bettan blev överraskade när Pet-
rus dök upp! Kan du tillsammans med en 
kompis överraska en ledare med att hjälpa till 
lite extra med någonting idag?

Aktiviteter
Gör reklam för Jesus! För att sälja saker gör 
företag reklam. Vi har det bästa av allt, Jesus! 
Gör en reklamsnutt för dagens minnesvers i 
er patrull. Kom på ett tema för reklamsnut-
ten, bestäm vem som gör vad och gör en slo-
gan för Jesus! 

Ordfläta
10 ord från Matt. 16:13-18 är gömda i bok-
stavsrutan nedan. Hur många kan du hitta?
Orden kan vara på ”alla håll”:

Facit
 

BEARBETNING LEDARSCOUTER
Gudsbild
Vem är Jesus, tror du?
Är han (endast) - Bästa vännen
   - Moralläraren
   - Dåren
   - Ond bedragare 
   (Fariséerna hävdade att  
   det var med Belsebul som  
   han drev utan andar.,  
   Matt.12:24.)
   - Påhittad
   - Bästa förebilden
   - Gud själv
Förklara kort vad de olika påståendena står 
för. 
Låt sedan ledarscouterna i grupper få berät-
ta vem Jesus är för dem. Det är då givetvis 
viktigt att du som samtalsledare accepterar 
och är opartisk till det som ledarscouterna 
tycker.

Det kan vara intressant att ta en stund då 
ni bjuder in någon som kan dementera alla 
utom det sista förslaget i uppräkningen ovan. 
Se vidare i Alfaboken ”Livets frågor” och 
kap.”Vem är Jesus?”
Här följer några texter som visar på att Je-
sus var en gudomlig person.  Matt. 27:50-54, 
Mark. 1:9-11, Joh. 14:1-11, Apg. 1:1-11. 

BARJONA DÖDSRIKETS KLIPPAN
BLOD FILIPPI SIMON
BYGGA GUDENS SÄGER
CAESAREA JEREMIA

Ä G S N E D U G J O
E Ä B A R J O N A O
L A A I M E R E J I
S T E K I R S D Ö D
D A E R A S E A C P
I D O L B G Ä G J N
Ä I K B Y G G A Ä L
O I K L I P P A N S
Ö F I L I P P I C L
I A B Ö Y S I M O N
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KVÄLLSANDAKT
Våga tro
Man kan fundera på vad det var som gjorde 
att Petrus tänkte att Jesus var hans Gud.
Var det på grund av att han sett massor un-
derbara saker som Jesus gjort? Men det var 
ju många andra som inte trodde att Jesus var 
Gud. Vari bestod skillnaden?
Ledtråd: Petrus ville följa med Jesus ome-
delbart när han blev tillfrågad, Matt. 4:18-
20. Petrus måste varit öppen för det som 
var annorlunda. I Johannesevangeliet läser 
vi att Petrus rekommenderades av sin bror 
Andreas, Joh. 1:35-42. Petrus var impulsiv 
och vågade satsa på det som han inte visste 
allt om, Matt. 14:28, Matt. 19:27. Han levde 
nära Jesus och förstod att ingen var honom 
lik, Matt. 17:1, Matt. 16:16. Vad Jesus sa hade 
ingen motsvarighet, det han gjorde hade 
ingen begränsning. Petrus slutsats blev att Je-
sus var Gud och han ville vara en efterföljare 
som gick i Jesus fotspår.

Ge gärna eget vittnesbörd om varför Jesus är 
din Gud och när du bestämde dig för att tro 
på honom.
Petrus upptäckte i sin relation till Jesus ett 
nytt liv som blev till stor glädje och mening 
för honom. På pingstdagen hände ett stort 
under då Guds ande kom till lärjungarna. 
Petrus predikade om att Jesus är Gud. När 
folket frågade vad de skulle göra förklarade 
Petrus: ”Omvänd er och låt er alla döpas i 
Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för 
era synder. Då får ni den heliga Anden som 
gåva”, Apg. 2:29-40.
Om du skulle vilja ha Jesus som din Gud så 
kan du be en bön om det denna kväll. 
Sångförslag: ”Han är stor”, nr.28.
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Roller:
Zigge, Bettan, Bettans pappa

Om det är många ”nya”, föräldrar och anhö-
riga, som är med kan det kanske vara på sin 
plats med en presentation och kort resumé av 
de tidigare dramatiseringarna.

(Zigge och Bettan sitter och tjurar, gråter och 
är ledsna.)
Z – Jag kan inte fatta detta Bettan.
B – Nae, det här suger verkligen Zigge, vad 
ska vi göra?
Z – Jag vet inte...tror, tror du vi kan fixa 
den?
B – Vi kanske ska pröva den en gång till?
Z – Okej då…! (Uppgiven)
B – Hoppa in du så startar jag den här gång-
en!
(Zigge och Bettan går bort till tidsmaskinen 
och Bettan klappar igång den med UV-scou-
terna, och hoppar in. Ljudet går och maski-
nen snurrar runt som vanligt, så kommer de 
ut igen.)
Z – Ahh, samma grej igen, samma UV-scou-
ter som när vi åkte ju! (Pekar på UV-scou-
terna.)
B – Det måste ha nåt att göra med att det 
luktade bränt igår, kanske nåt chip som paj-
jat..?
Z – Men Bettan…vi skulle ju luncha med 
Petrus och Andreas idag ju!
B – Ja, det blir ju svårt e klart... Här kommer 
farsan också! (Suckar)
(Bettans pappa (P) kommer gående med en 
kratta på axeln.)
P – Nämen, hallå ungar!
(Bettan och Zigge säger inget men nickar lite 
skeptiskt åt pappan.)
P – Ähh, vad är det med er nu då!? Kom igen 
nu va!
B – Asså pappa, de e inte lääääge!

Z – Nae just det..! (De vänder ryggen åt pap-
pan och tjurar.)
P – Asså vi farsor bryr oss inte, om det ”är 
läääge” eller inte. Vi kan inte sånt! Berätta nu, 
snälla!
B – Stöter till Zigge lite. (Lite i stil med: ”Gör 
det du”!)
Z – Ja, jo alltså, det är så här va...
(Pappan ställer ner krattan och lyssnar.)
Z – Vet du till exempel vad det här är för nåt? 
(Pekar på maskinen.)
P – Jaha, de är klart, det är ju en tidsmaskin!
(Zigge och Bettan flyger upp och stirrar på 
farsan med öppna munnar.)
B – VA? Hur visste du det?
P – (Skrattar lite.) Haha, en sån känner man 
igen när man ser den. Kurt & Roland hade 
ju en sån!
Z – Kä-kä-känner du dom?
P – Nä, inte direkt, man jag lyssnade på dem 
när jag var liten, på kassettband!
B – Kassettband? (Tittar frågande.) 
P – Ehh, ja, som en cd typ…fast fyrkantig!
Z – Men vet du hur man lagar den då? Kan 
du det, kan du, kan du, kan du?
P – (Går bort till maskinen och kollar på 
den.) Nope, tror inte det i alla fall! Sorry!
B – Typiskt! (Zigge och Bettan sjunker ner i 
”depp ställning” igen.)
P – Men hör ni, vad är problemet? Är det 
verkligen så farligt att den har pajat?
Z – Ja! (Suckar) Vi skulle ju träffa Petrus idag 
ju…
P – Just de, och nu går inte det!
Z – Nä, och nu får vi inte höra hur det går 
med allt!
P – Joho! (Skiner upp.)
B – Vadå joho!? (Småarg)

LÄGERAVSLUTNING/”PREDIKAN”

Rekvisita: 
Tidsmaskinen, kratta
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P – Ni har väl var sitt Nya Testamente, eller 
hur, har ni inte fått det på UV-scouterna?
B – Ja, jo…vadå då? 
P – Där står det massor om Petrus och de 
andra lärjungarna, vad de hittar på å så. Mas-
sor!
Z – Men jag… (Avbryts av pappa.)
P – Dessutom har Petrus skrivit tre brev till 
oss, i Nya Testamentet, nästan längst bak! 
(Skiner upp stolt.)
Z – Nähe!? Dem måste jag läsa asså! Har du 
nåt Nya Testamente på dig?
P – Haha, nähe! Men läs i ditt UV-scout Tes-
tamente  när du kommer hem igen, där finns 
det!
B – Men JESUS då, han skrev väl inga brev i 
alla fall, eller hur!? 
P – Gjorde han väl!? (Det blir tyst en liten 
stund.)
B – Vadå; ”Gjorde han väl”?
P – Ja, alltså, på ett sätt så är hela Nya Testa-
mentet, ja hela Bibeln faktiskt, ett brev från 
Jesus till oss. Men vad bättre är, är att jag träf-
far Jesus varje dag, utan tidsmaskin.
Z – Naaaeee, hur då? (Undrar verkligen.)
P – Jo, men han finns ju i hjärtat ju! Och om 
jag knäpper mina händer så kan jag prata med 
honom. Och han har lovat att vara med mig 
varenda dag, med eller utan tidsmaskin!
B – Det har du ju faktiskt rätt i pappa, så 
säger vår UV-scoutledare också ju, eller hur 
Zigge?
Z – Men…men, är det sant då?
P – Lika sant som att vi står här Zigge! Jesus 
vill ju vara med oss varje dag och det enda vi 
behöver göra är att säga till honom att han 
är välkommen. Och då finns han hos oss all 
jämt!
Z – Men men, då behöver man ju ingen tids-
maskin egentligen!?
P – Nej, egentligen räcker det med att tro 
med hjärtat...så är Jesus alltid med oss!
B – Men du, pappa?!?
P – Ja, vad är det Elisabeth?

Z – (Skyndar att säga till pappa.) ”Bettan”!
P –Ehh, förlåt, Bettan menar jag, vad var 
det?
B – Jo, skulle vi inte kunna be en bön till Je-
sus ihop, vi tre, ja kanske alla som är här? 
(Vänder sig till alla som är samlade.)
P – Jo, det är klart vi kan. Ska vi knäppa hän-
derna då, det är lättast så. Och så brukar jag 
blunda så att jag inte tittar på allt annat runt 
omkring, och så tänker jag bara på Jesus.
Är ni med då? (Zigge och Bettan nickar till 
Ja.) (Här följer förslag på en bön, be den eller 
en egen.)
”Tack Jesus för att du finns hos oss varje dag, 
även när vi är ledsna och känner oss ensamma. 
Tack för att vi får tro på dig och att du lyssnar 
på oss när vi ber till dig. Tack för att du älskar 
oss och tack för allt som du gjorde, som det 
står om i Bibeln. Var med oss nu idag, och 
vi ber att du är med alla nu när vi åker hem. 
Tack för att du finns där hemma också, och 
att vi kan be till dig när helst när vi behöver 
någon att prata med, någon som lyssnar. Var 
med oss nu och alla dagar. Amen!”
B – Göööött e det! Fy vad härligt det känns, 
eller vad säger du Zigge?
Z – Sjukt bra ju! Jag ska nog prata med Jesus 
varje dag nu, minst alltså!
P – (Ler) Bra idé Zigge! 
Z – Men, jag måste nog dra hem nu. Jag vill 
läsa vad Petrus har skrivit i ”Bibelbreven”. 
B – Är det okej om man hänger på eller?
Z – Bettan!? Kom igen nu, de e klart du får 
hänga med! Du är ju min allra bästa vän ju!
B – Hihi, tack! Och pappa, vi måste kila nu, 
vi ses till middan!
Z – (Hintar till Bettan att göra klappen med 
pappa.)
(Bettan gör klappen med pappa som själv-
klart kan den. Sen vinkar de till UV-scouter-
na m.fl. och kilar iväg.) 
SLUT!


