Andakter
Sackaios och Jesus
Andaktshäfte där vi får lära känna
Jesus, få böneinspiration och lära
känna scouternas scoutlag
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Introduktion
Det är tänkt att du ska kunna läsa andakterna i stort sett innantill. Men
det finns ändå en del som du bör förbereda innan du håller andakten. Salt,
barn och unga i EFS, har som mål att medlemmarna ska få LÄRA KÄNNA Jesus, TRO på och vilja FÖLJA HONOM. Därför får vi följa Sackaios
väg att lära känna Jesus. Vi önskar och ber att alla barn i din grupp och
ledare ska få lära känna Jesus mer och mer.
1. Läs igenom andakten ordentligt.
2. Andakterna är tänkta att både ledare och deltagare är delaktiga i
samtalet.
3. Plocka fram dagens “bild”. Handlar det om stolen - ställ då fram
en stol osv.
4. Andakterna har skrivna frågor som gärna får skrivas om för att
passa er grupp.
5. Bibeltexterna kan du med fördel återberätta men låt Bibeln finnas
framme, gärna uppslagen, för att visa att berättelserna är från
Bibeln.
6. Minnesorden kan ni gärna låta deltagarna skriva in digitalt. Låt
scouterna skriva ut texten och sätta upp i lokalen. Upprepa dagens minnesord och fråga vid nästa samling om de minns förra
samlingens minnesord.
7. Kolla om den föreslagna bönen går att använda i din grupp. Om
det inte går så skriv en egen bön. Det finns även förslag i det här
materialet på olika sätt att be.
8. Sjung gärna en sång som passar till andakten.
9. Gör och följ gärna en ceremoni vid alla andakter. Det kan vara en
sång, ljuständning, stilla musik, bön, andakt, sång. Att känna igen
sig ger ofta ett lugn och kan hjälpa gruppen att föra ett givande
samtal.
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Introduktion- minnesord
1. MINNESORD 1: ”Sackaios ville se vem Jesus var” Luk 19:3a
2. MINNESORD 2: ”Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom”.
Luk 19: 6
3. MINNESORD 3: ” Jesus såg honom”. Luk 19:5 a
4. MINNESORD 4: ”I dag ska jag gästa ditt hem.” Lukas 19:5 b
5. MINNESORD 5: ”I dag har räddning nått detta hus” Luk 19:9
6. MINNESORD 6: ”Kom med och se!” Joh 1: 46 b
7. MINNESORD 7: Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet”. Joh
14:6
8. MINNESORD 8: ”Ge dem något att äta” Mark 6: 42
9. MINNESORD 9: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er,
det skall ni också göra för dem” Matt 7:12
10. MINNESORD 10: ”Jag är med er alla dagar” Matt 28: 20
11. MINNESORD 11: ”Herren Gud skall lysa över dem” Uppb 22:5
12. MINNESORD 12: ”De firade ner honom på hans bår mitt framför
Jesus” Luk 5: 19
13. MINNESORD 13: ”Den som frågar efter Gud ska bli räddad” Apg 2:
21 (repet)
14. MINNESORD 14: ”Du omger mig på alla sidor” Psalm 139: 5
15. MINNESORD 15: “Jesus är världens ljus” Joh 8:12
16. MINNESORD 16: “Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag
dig” Jer 1: 5
17. MINNESORD 17: ”Det är Herren som är Gud” 1 Kung 18:39
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Olika sätt att be
Böner
Käre Far i himlen tack att jag finns till.
Hjälp mig leva riktigt göra det du vill.
Lär oss här på jorden tycka om varann.
Låt oss få en framtid skyddad av din hand.
Jesus kär var mig när. Och livets väg mitt hjärta lär.
När dagen gryr när natten skymmer
Jesus kär, var mig när.
Livets Gud som söker alla, du som ser till var och en.
Till vad än du vill mig kalla är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren. Hjälp mig följa scouters lag.

Gnistbönen
Sitt eller stå i ring och håll varandra i hand och blunda. En deltagare
börjar be tyst eller högt. När den personen är klar trycker den i grannens
högra hand som fortsätter att be tyst eller högt… osv. Bönen fortsätter
tills alla i ringen fått be.

Tåget
Placera scouterna som att de sitter i ett tåg eller ring. Den som sitter
längst
bak i tåget eller först i ringen börjar med att be för den som sitter bredvid eller framför. ”Tack Jesus för…”
Den som har fått “förbön” ber i sin tur för den som sitter bredvid eller
framför. När den som sitter längst fram i bönetåget fått förbön så ber
den för den som sitter längst bak.
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Bönelek
Dela upp scouterna max 8 i varje grupp inkl. ledare.
Första deltagaren lägger sin hand på ett bord med insidan ner. Nästa
deltagare lägger sin hand på den andres hand…tills alla i gruppen har
en hand i högen. Bönen börjar med att den som har sin hand längst ner
mot bordet ber för den som har handen längst upp. ”Tack Gud för …”
samtidigt som han/hon tar bort sin hand och lägger den längst upp. Nu
har en annan scout sin hand längst ner mot bordet och ber för den som
har handen längst upp… osv.

Skriva böner
Använd stora papper/Blädderblock och skriv ex TACK! /HJÄLP! /
FÖRLÅT.
Låt scouterna skriva egna böner under resp. ord. Gärna under svag
musik. Man kan också placera ut krukor/korgar eller likn. där den ena
krukan har texten Tack! den andra krukan Hjälp! och den tredje Förlåt!
Här kan scouterna få skriva böner på lappar och lägga i den kruka
bönelappen passar i. Här är det viktigt att bestämma i förväg om bönerna ska läsas upp eller om de ska förstöras. Bönen är då en bön mellan
scouten och Gud.
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bibeltext

Sackaios, Luk 19: 1-10
Luk 19: 1-10
v. 1”Han kom in i Jeriko och gick genom staden. V.2 Där fanns en man
som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. V.3
Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan,
för han var liten till växten. V.4 Han sprang i förväg och klättrade upp i en
sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. v.5
När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: ”Skynda dig ner,
Sackaios, idag skall jag gästa ditt hem”. v.6 ”Sackaios skyndade sig ner
och tog emot honom med glädje. v.7 Alla som såg det mumlade förargat; ”Han har tagit in hos en syndare.” v.8 Men Sackaios ställde sig upp
och sade till Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de
fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det
fyrdubbelt.” v.9 Jesus sade till honom; ”I dag har räddningen nått detta
hus – han är också en som till Abraham, v.10 och människosonen har
kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.”

1. Stolen
En stol är bra att ha och de flesta av oss använder den till att sitta på,
men ibland kan den ju också vara bra att stå på! Kanske behöver man
kunna nå något som är högt uppe på en hylla eller byta gardiner. Man
kan också tänka att stolen är bra om man ska kunna se bättre! Om du
t.ex. har tappat något på golvet eller om du inte kan se din kompis när ni
är i ett rum med många människor.
BIBELTEXT: Läs Luk 19:1-5
Dagens bibeltext handlar om en person som behövde komma upp från
marken för att kunna se bättre. När man läser bibeln så får man försöka
tänka sig in i hur det kunde vara och kännas för de som vi möter där.
Sackaios var kort och han ville få se Jesus. Det var mycket folk i farten så
han fick tänka ut en lösning på sitt problem. Vad gjorde han? Han klättrade upp i ett träd. Nu minsann skulle han kunna kolla in den där Jesus
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som han hört talas om! Vad kan Sackaios ha hört om Jesus? Kanske det
som vi vet om Jesus genom det som står i Bibeln. Jesus gjorde under! Jesus predikade så många ville lyssna! Jesus umgicks med människor som
andra inte gillade. Det fanns inget internet, ingen Tv, ingen radio och
tidningar men ryktet gick. Ryktet om Jesus.
Hur lär man känna en person? Finns det något att läsa om eller av personen? Har personen byggt eller gjort något som man kan titta på. Finns
det någon man kan fråga som vet mer? Kan man ringa den man vill lära
känna? Kan man träffa personen?
Hur kan du och jag lära känna Jesus? Har ni några förslag?
Tänk att Sackaios inte behövde fara långt bort, han behövde inte internet, telefon eller radio. Han behövde inte ens klättra upp i ett träd. Jesus
fanns i hans hemstad, på samma gata som Sackaios, under trädet som
han klättrat upp i och Jesus ville få träffa honom.
Är du nyfiken på Jesus? I våra andakter vill vi att du ska få lära känna
Jesus mer och få veta att han inte är långt borta. Han är nära och vill få
umgås med dig. Genom att läsa i Bibeln om Jesus och prata med varandra om det och genom att prata med Jesus så lär vi känna honom mer
och mer.
MINNESORD 1:
”Han ville se vem Jesus var”
Luk 19:3a
BÖN:
Jesus, tack att du är nära mig.
Hjälp mig att få lära känna
dig mer och mer för varje dag.
Amen
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2. Klockan
•
•
•
•

Skynda dig skolbussen går snart!
Skynda dig och ät upp! Måste du äta så sakta?
Skynda dig att borsta tänderna!
*Bank, bank* på toadörren; Skynda dig!!!!

Har du hört de orden förut? Skynda dig! Kom nu!
När får du höra det?
Varför säger vi skynda dig?
Klockan och tiden är viktig här i Sverige. Vi börjar lektionerna en viss
tid på morgonen och efter rasten börjar lektionen igen en viss tid. Det är
ju för att läraren vill börja lektionen när alla kommit in i klassrummet.
Men också för att vi ska lära oss hålla tider.
Hemma kan det vara att föräldrarna vill komma i väg till jobbet och inte
missa tiden. Affärerna öppnar en viss tid, i stort sett har alla som jobbar
ett schema att följa. Oavsett om man jobbar på ett företag, i butik eller
är chaufför så behöver man komma till jobbet i tid för att hinna lasta,
förbereda avgång osv.
Hur skulle det vara om bussen, precis som i t ex. Tanzania, avgår när
bussen är fylld och inte ett visst klockslag? I Sverige skulle det inte
funka. Vi behöver busstidtabeller för att samordna trafiken. Vi lär oss
från det vi är små att skynda på och hålla tiderna.
BIBELTEXT: Läs Luk 19: 1-6
I berättelsen om Sackaios finns två händelser som jag tycker passar så
bra till det här. Vet ni vilka?
1) Sackaios SPRANG före och klättrade upp...
2) När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa ”SKYNDA dig
ner!!!!
Jesus och hans lärjungar gick genom staden Jeriko för de var på väg till
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Jerusalem. De följde den stora vägen genom stan och det hade Sackaios
räknat ut. Att gå tar tid. Och naturligtvis tycker vi att de borde skynda
sig vidare. Men… Jesus är inte som vi. Han SÅG upp mot Sackaios och
började samtala med honom. Varför det? Han kunde ju bara ha tittat
upp och sett Sackaios och kanske nickat lite… jag ser dig… Och sen gått
vidare.
Varför tror ni Jesus stannade till och började samtalet med mannen?
Jesus har tid! All tid i världen! Han kan prioritera! Han bryr sig om oss
och ser oss människor och stannar upp och möter oss. Då händer något
med oss också. Vad kan hända då?

MINNESORD 2:
”Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom”.
Luk 19:6
BÖN:
Jesus, tack att du alltid har tid med mig.
Hjälp mig att ta tid med dig. Amen
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3. Glasögonen
En del av oss behöver glasögon eller linser. De hjälper oss att se varandra
både på nära och långt håll.
Utan glasögon så blir det suddigt och oskarpt.
Dagens bibeltext handlar om att se både på utsidan och insidan.
BIBELTEXT: Läs Luk 19: 1-10
Vad vet vi om Sackaios egentligen?
(Han bodde i Jeriko, han var kort, han var rik och han jobbade som tulltjänsteman åt romarna).
Romarna hade ockuperat Israels land. De styrde och bestämde och det
var ingen bra situation. Sackaios var inte romare men han jobbade åt
dem. För att få in pengar så fick alla som skulle komma in i och ut ur
staden Jeriko betala tull. Tullman, det var hans jobb. Romarna var inte
omtyckta och Sackaios jobbade åt dem. Det var nog en dålig kombination. Dessutom får vi veta att han fuskade och stal. Han lurade både
sin arbetsgivare och människorna som han tog betalt av. Människorna
blev sura när Jesus ville komma hem till Sackaios. De kallar Sackaios för
syndare.
Vad är en syndare? (En som gör fel). Tror ni att han märkte att människorna i Jeriko inte gillade honom? Varför ville Jesus träffa Sackaios? Vad
tror ni?
Med glasögon och linser ser vi varandras utsida bättre. Med röntgen och
ultraljud så kan man se hur vi ser ut på insidan, men det vi känner och
tänker helt och hållet det vet bara vi och Jesus. Jesus ser insidan och när
han den här dagen stannar och tittar på Sackaios uppe i trädet så kan vi
ana att han också vet hur den korte tullmannen har det i sitt hjärta och
vad han tänker.
Vad hände med Sackaios när Jesus hade varit hemma hos honom?
Sackaios ville se Jesus och det fick han göra. Inte bara uppifrån trädet,
utan öga mot öga. Det viktigaste var att Jesus såg honom, både utsidan
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och insidan och det blev en jätteförändring i Sackaios liv.
Jesus känner dig inifrån och ut. Han vet vad du tänker, känner och längtar efter. Han vet vad som gör dig glad och vad som gör dig ledsen. Om
du tror att Jesus är ute efter att ge dig en riktig utskällning och plåga dig
för att du inte alltid är Guds bästa barn så är det helt fel. Jesus ser på dig
med kärlek och han vill få vara med i ditt liv. Jesus förlåter och förlåter.
Han vill få hjälpa dig med det som är svårt och hjälpa dig om det är
något du behöver ändra på.

MINNESORD 3:
”Jesus såg honom” Luk 19:5a
BÖN:
Tack Jesus, att du ser hela mig. Hjälp mig att ta
emot hjälp när jag behöver det. Amen
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4. Bordet
Det är inte ovanligt att vi i Sverige har stora köksbord eller har skivor
som man kan göra bordet större. Vi äter, pysslar, läser dagstidningen,
lagar och fixar saker där. Hur ser det ut hemma hos er? Hur ser ert köksbord ut? Vad använder ni bordet till?
På ett bord kan det vara rörigt, då menar jag fullt med gamla matrester,
delar av tidningar, räkningar, pysselsaker, blomma, duk… När man ska
börja äta så får man börja att plocka undan saker eller så styr man bort
”röran” med armen. Sackaios, ni minns han som inte var så lång men var
rik och jobbade i tullen. I bibelberättelsen står det att han klättrade upp i
ett träd, en sykomor, för att se Jesus.
BIBELTEXT: Läs Luk 19: 5 ”När Jesus kom dit såg han upp mot Sackaios och sa; Skynda dig ner, Sackaios, idag skall jag gästa ditt hem”
Jesus bjöd själv in sig till Sackaios hem när han sa ”Idag skall jag gästa
ditt hem”. Gästa någon betyder att vara gäst hos någon. Nu var det hos
Sackaios som de ordnade fest. Sackaios hade säkert tjänare som skyndade sig att göra i ordning en middag. Det var ingen mat de hade hemma i frys eller kyl (det fanns inte på den tiden). Allt skulle fixas. Slakta
en höna eller en kalv och steka, koka ägg, plocka oliver, hacka sallad,
nötter, dadlar, fikon, frukt mm. Sackaios och hans gäster satt (eller låg)
vid bordet och samtalade om bra saker tills middagen var klar. Han hade
mött Jesus och Jesus hade gjort något med Sackaios hjärta. Från att vara
kall och hård till att vilja ge tillbaka pengar till människor som han tagit
för mycket av. “De fattiga behöver pengar jag ger dem hälften av allt jag
äger”, sa han. Sackaios hade mött kärlek och plötsligt ville han ge tillbaka
det han stulit.
Grannarna som inte var bjudna mumlade och var förargade. De sa
kanske så här:
- Hur kan Jesus gå till Sackaios, han som gör fel och tar alldeles för mycket i tull och stoppar i sin egen ficka? Han jobbar åt Romarna, de som
har krigat och tagit över vårt land.
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Att prata dumt om varandra som grannarna gjorde är inte heller bra.
Alla gör vi fel och behöver möta Jesus och hans kärlek och förlåtelse.
När du sitter vid ett bord, rent och fint eller rörigt, så kan du tänka på
Sackaios. Jesus ville vara med Sackaios och han vill vara med dig också.
Han säger: “… (sätt in barnens förnamn) Idag vill jag komma hem till
dig.” Han vill att vi får sitta tillsammans med varandra. Jesus, har kommit till jorden för att söka efter det som är förlorat och rädda det. Han
vill visa på kärlek och gemenskap till varandra.

MINNESORD 4:
”I dag ska jag gästa ditt hem.” Lukas 19:5
BÖN:
Jesus, välkommen in i mitt liv. Du vet allt om mig,
både det som är bra, och det som inte är så bra, och
älskar mig ändå. Hjälp mig att ta emot din kärlek.
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5. Händerna
Vad använder du dina händer till? (Låt scouterna ge förslag och skriv
gärna förslagen på ett stort papper/tavla) Har ni tänkt på hur viktiga
våra händer är?
Händerna använder vi ofta här på scouterna. Tända ljus, tända elden, slå
knopar, binda trefötter, bilda ring/hålla varandra i händerna… Vilken
hand använder du för att röra om chokladen?
Så fantastiskt att vi kan använda våra händer. Har ni försökt borsta tänderna med ”fel” hand t.ex vänster hand om man är högerhänt. Det går
nästan inte.
Det finns några människor som saknar händer och till och med armar.
De lär sig redan som små att använda sina fötter till att skriva/måla med.
Axeln blir deras mobilhållare osv.
Jag tror att Gud har skapat våra händer för att vi ska använda dem. Vi
själva behöver ju våra händer men vi kan också hjälpa andra. Kommer
ni ihåg Sackaios? Han tog för mycket tull av dem som passerade honom.
Han blev rik men verkar inte har varit så glad ändå. Så kom Jesus den
där dagen och mötte Sackaios blick. Och sedan följde han Sackaios
hem. Mötet med Jesus gjorde att det hände nåt med den rike och falska
mannen. Hans hårda hjärta blev mjukt och fylldes av kärlek till andra
människor.
I stället för att TA med sina händer och stoppa i egen ficka så gjorde han
nåt med sina händer.
BIBELTEXT: Läs Luk. 19:8 ”Men Sackaios ställde sig upp och sade till
Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och
har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det
fyrdubbelt.”
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Han DELADE MED SIG av sina pengar.
I stället för att TA till sig själv så ville han HJÄLPA andra.
I stället för att vara rik och falsk så GAV han pengar till de fattiga.
I stället för att vara falsk och egoist så ordnade han en fest för Jesus med
sina händer.
Vi har också fått händer att använda. Hur tänker ni att vi kan använda
dem?
Se gärna en film från BIAL/Salt /EFS om insamling och vart pengarna
kan gå. Peppa gärna scouterna att göra en insamling. Tillsammans kan
ni ledare och scouter komma på någon bra idé.

MINNESORD 5:
”I dag ska jag gästa ditt hem.” Lukas 19:5b
BÖN:
Tack Jesus, för att jag får leva i ett land där det
är fred. Hjälp mig att använda mina händer till
något bra.
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andakter från scoutlagen

6. En scout söker sin tro och respekterar andras.
Är det någon skillnad på att tro och att veta? Vad är det att TRO?
T ex. Jag TROR att Sverige vinner handboll över Danmark… är det att
tro eller att veta? Här gissar, hoppas och önskar vi att Sverige vinner. Jag
kan ju inte veta resultatet innan matchen även om Sverige är bra.
Jag VET att Sverige vann handboll över Danmark om matchen har varit
och Sverige verkligen vann.
Vad finns det för Synonymer/liknande ord till ordet TRO:
• förmoda, anta, gissa…
• lita på, uppfattning, övertygelse,
• Religiös/kristen, övertygelse, en tro = ”Jag tror på GUD!”, trosuppfattning, livsåskådning…
En scout söker sin tro. Vad menas med det? Jo, att varje scout söker sin
tro. Det kan vara en tro på Gud eller någon av de övriga religionerna.
Ingen får tvinga dig att tro på någon speciell ”GUD”. Du vill nog inte
heller bli retad för din tro. Att respektera är att tillåta andra att tycka och
tänka som dem vill. Men det betyder inte att man får mobba eller kränka
någon för att man har en annan tro.
Berätta/dela gärna ett eget vittnesbörd om hur din tro på Jesus ser ut.
Dela gärna något du hört, läst, sett, känt eller varit med om. I Saltscout
har vi som mål att alla scouter ska få LÄRA KÄNNA Jesus. Först när
man har lärt känna Jesus kan man lita på honom så mycket att man
vågar TRO på honom och vilja FÖLJA honom. Kristen tro handlar om
att Gud älskar oss och allt han skapat. VI vet inte exakt hur skapelsen
gick till men vi vet mycket mer hur hans son kom hit till jorden för att
visa oss vem Gud är. Att vara kristen är att lita på – tro på Gud.
Här på Saltscout kan vi göra som när Jesus valde ut sina lärjungar. Här
kan vi få lära känna Jesus.
BIBELTEXT: Läs Joh. 1:35-46 ”Johannes Döparen var med två av sina
lärjungar vid floden Jordan. Då kom Jesus gående och Johannes såg
på honom och sa:
- ”Där är Guds lamm!”
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Lärjungarna som följde Johannes hörde hans ord och började följa
efter Jesus.
När Jesus såg att de följde efter honom vände han sig till dem och
frågade vad de ville. De svarade:
- ”Rabbi, mästare” var bor du?
Han sa:
- ”Följ med och se”!
De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom
den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus
bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror, Simon Petrus, och sade till honom:
- ”Vi har funnit Messias, Kristus”!
Sedan tog han med honom till Jesus. Jesus såg på Simon Petrus och
sade:
- ”Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas (det betyder
Klippa).”
Nästa dag tänkte Jesus gå till Galileen. Då träffade han Filippos och
sa:
- “Följ mig!”
Filippos var från Bet Saida, samma stad som Andreas och Simon
Petrus. Filippos träffade Natanael och sade till honom:
- ”Vi har funnit honom, han som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret. Natanael sa:
- ”Kan det komma något gott från Nasaret?”
Filippos svarade:
- ”Följ med och se!”
Den här bibeltexten handlar om människor som lär känna och följa
Jesus. För att göra det är det bra att se med egna ögon vem Jesus är. Kom
och se! Säger de. Vi får också komma t.ex. hit till scouterna och få lära
känna Jesus mer.
När vi gör Scouthälsningen: (tummen den starka hjälper lillfingret, den
svaga) får våra tre fingrar, som står rakt upp, påminna oss om scout17

andakter från scoutlagen

löftets tre ursprungliga punkter:
•
•
•

Plikten mot Gud och Fosterlandet (Sverige)
Att hjälpa andra
Lyda scoutlagen

Cirkeln som bildas av tummen och lillfingret visar på jordklotet och
kamratskap mellan scouter i hela världen.
”En scout söker sin tro”, men det är också viktigt med den andra delen
av scoutlagen… ”och respektera andras”

MINNESORD 6:
BÖN:

”Kom med och se!” Joh. 1:46 b

Tack Jesus att vi har religionsfrihet i vårt land.
Hjälp mig att lita på dig och respektera andras
tro. Amen
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Tips på hemsidor
Här finns det lite tips på hemsidor med spännande och lärorikt
innehåll, både för dig som ledare och deltagare.
Salt Scout
En sida med Salt scout nyheter, om Patrullriks, samlade dokument och broschyrer mm: www.salt.efs.nu/scout/
Salt+
En resursbank som presenteras av Salt - barn och unga i EFS:
www.saltplus.nu/
Internationellt i EFS
En sida fylld med information om bland annat missionärsverksamhet och praktikprogram. www.efs.nu/internationellt/
BIAL - Barn i alla länder
EFS och Salt vill genom insamling till BIAL arbeta för att barn
ska få höra talas om Jesus, få sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention tillgodosedda och bli delaktiga i kristen mission:
www.bial.efs.nu
EFS Play
Här samlas det livesändningar av gudstjänster och konferenser,
på lokalt och nationellt plan: www.efsplay.nu
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andakter från scoutlagen

7. En scout är ärlig och pålitlig
Har du någon kompis som du verkligen kan lita på? Jag hoppas att du är
kompisen man kan lita på.
Det är inte lätt att vara ärlig i allt.
• Hur skulle du göra om du fick en stor påse godis och din kompis
kommer? Skulle ni dela allt godis eller skulle du behålla det mesta
själv?
• Hur är det om ni ska äta glass hemma? Ni, du och dina två syskon,
får dela på 2 liter glass. Din syster som är nästan lika gammal som
du och så lillebror som bara är 4 år. Skulle du dela lika?
• Hur är det med dina kompisar i skolan? Är ni alltid ärliga och pålitliga mot varandra?
• Hur ska en bra kompis vara? Är det viktigt att vara ärlig? Att lova en
sak och sen inte lyckas är det ärligt? Tänk dig att dina föräldrar lovat
att ni ska få hamburgare till middag. Du längtar efter en hamburgermiddag och så blir dina föräldrar sena från jobbet. Affären har
hunnit stänga så de kan inte handla det som behövs till middagen.
De kommer hem och gör någon annan middag och du ropar: Ni
hade ju lovat!!!!
Vi kan lova saker men misslyckas. Vad gör vi då? Alla människor misslyckas någon gång. Det viktiga är att berätta som det är, helt ärligt och
inte komma med någon lögn eller skylla på något. Det bästa är att be om
ursäkt eller om förlåtelse.
I Nya testamenten i bibeln finns flera löften som Jesus ger. Det han lovat
det håller han! Vi kan lita på det han lovat. Han ljuger aldrig.
BIBELTEXT: Läs Joh. 14:6 ”Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och
livet…”
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MINNESORD 7:
Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet.”
Joh 14:6
BÖN:
Tack Jesus att du är vägen, sanningen och livet.
Hjälp mig att vara ärlig och pålitlig.
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andakter från scoutlagen

8. En scout är vänlig och hjälpsam
Att vara vänlig mot någon, kanske ge ett litet leende, berömma någon,
tacka för hjälpen osv. är trevligt. Det ska vi uppmuntra varandra att göra.
Att hjälpa till kan vara både roligt och tråkigt.
När tycker du det är roligt att hjälpa till?
När man är liten och vill hjälpa till får man ofta höra att man är för liten.
När man blir lite äldre och någon ber att få hjälp så vill man kanske inte.
Då är det så mycket annat man vill göra.
Att vara vänlig och hjälpsam hör på något sätt ihop och smittar lite till
varandra. Så försök vara vänlig och hjälpsam även om det inte känns bra
för tillfället. Nästa gång är det kanske du som behöver hjälp.
BIBELTEXT: Läs Mark. 6:10-44 (Återberätta gärna texten!)
I bibeln står det på flera ställen om när Jesus och hans lärjungar hade
varit tillsammans med flera tusen människor. Jesus hade hjälpt flera som
var sjuka, han hade undervisat folket och nu började alla vara hungriga och trötta. De flesta hade långt hem. Jesus ser det och vill hjälpa
folket. Han säger då till lärjungarna att ordna mat. Det finns ingen affär
i närheten och de har inte heller pengar så det räcker att köpa mat för.
Lärjungarna är kanske också på dåligt humör nu när de är hungriga så
de förklarar flera gånger för Jesus att de inte har mat eller pengar till så
mycket mat som behövs. Då sa Jesus:
- Gå och se om det finns någon här som har någon matsäck.
Hur skulle du ha reagerat om du varit en av lärjungarna? Hade du gått
runt bland människorna och frågat om de hade något att äta?
Lärjungarna gick runt bland människorna och hittade en pojke som
hade 2 fiskar och 5 bröd. De gick med maten till Jesus och han tog emot
maten och lyfte upp den mot himlen och bad tackbönen. Kanske lät det
så här: Tack gode Gud för maten!
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Och så började lärjungarna dela ut pojkens mat. Och vet ni…
Det räckte till alla – det blev bara mer och mer mat! När alla hade ätit
plockade man ihop det som var över och det var 12 korgar som fylldes.
Vilket mirakel! Den hjälpsamme pojken gav sin matsäck till Jesus och
Jesus tog emot den och gjorde hur mycket mat som helst av den.
Den här berättelsen lär oss att Jesus vill använda våra gåvor, stora eller
små, han vill göra något speciellt med dem. Vi får vara hjälpsamma och
dela med oss av det vi har och det vi är. Vilka gåvor har du som Jesus
kan få använda.?
Ibland är det lättare att se vilka gåvor kompisarna har. Vad ser du hos
dina kompisar som är bra? Låt scouterna dela med sig till varandra. (Se
till att alla får något beröm!).

MINNESORD 8:
BÖN:

”Ge dem något att äta” Mark 6:42

Tack Jesus att du vill använda mig. Hjälp mig att
se vad jag kan göra. Amen
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andakter från scoutlagen

9. En scout visar hänsyn och är en god kamrat
Att visa hänsyn kan vara att lyssna på när någon berättar om sina tankar
och funderingar. Det kan också vara att få misslyckas eller lyckas och
ändå bli accepterad som den man är. Att alla ska få säga sitt betyder inte
att man måste acceptera det den andra säger. Att visa hänsyn kan också
vara att låta någon som är yngre och inte så duktig på en sak ändå får
göra det om han eller hon vill det.
Att låta någon prata utan att andra pratar samtidigt, att inte skratta åt
någon som säger fel eller har en annorlunda åsikt är också att ta hänsyn.
Vi kan gärna skratta med någon men inte åt någon. Vi ska vara snälla
med varandra!
Att var en god kamrat kan vara att ta hand om sin kamrat, att hjälpa
någon inför ett prov i skolan, att försöka få sin kompis att bli bättre på
något. En god kamrat stöttar och tröstar sina vänner. Om någon har det
svårt, antingen hemma eller i skolan kan du vara en god kamrat genom
att ge din vän mod att prata med en vuxen om det som är svårt. Det är
också bra att kunna stå upp för sin kompis om han eller hon skulle t.ex.
bli mobbad. Då är det skönt om någon vågar säga ifrån. Vill du vara
någons vän – var då en!
Jesus var alltid en god kamrat. Han visade människorna hur man ska
vara mot varandra. Det fanns bl.a. 10 lagar som Gud gett till folket att
följa. Lagar ska följas och den viktigaste lagen är ”Älska Herren din Gud
och älska din nästa, den du möter, precis som du älskar dig själv”.
Därför lärde Jesus dem den ”Gyllene regeln”.
BIBELTEXT: Läs Matt. 7:12 ”Allt vad ni vill att människorna skall göra
för er, det skall ni också göra för dem”
Bibeltexten handlar om att respektera eller visa hänsyn för varandra.
Det betyder - Som du vill att människor ska vara mot dig, så ska du vara
mot dem. Du vill nog inte bli retad eller att någon ska säga dumma saker
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om dig eller filma dig när du kanske är arg. Då ska man inte heller själv
retas, säga dumma saker om någon eller likande. Jesus var alltid en god
kamrat. Han visade människorna runt omkring hur man ska vara med
varandra.

MINNESORD 9:
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för
er, det skall ni också göra för dem”
Matt. 7:12
BÖN:
Tack Jesus att du visar hur jag ska leva. Hjälp mig
att vara en god kamrat. Amen
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10. En scout möter svårigheter med gott humör
”Livet är inte alltid så enkelt”, brukar vuxna säga. Ibland är livet enkelt
och känns bra men ibland kan livet vara svårt. Nu har det varit Corona,
en del elever har fått vara i skolan medan andra har haft digital undervisning. Någon av er har säkert haft Corona eller känner någon som haft
sjukdomen eller kanske till och med dött av sjukdomen. Det finns ju
andra sjukdomar som kan ha gjort livet svårt. En del vuxna har förlorat
sitt jobb, ganska många har jobbat hemifrån – det kan ha varit både bra
och mindre bra av olika anledningar.
(Låt gärna scouterna få dela med sig av svårigheter de mött under året.)
Mat, val av kläder mm kan också vara svårt. Du har kanske hört någon
säga:
• Fy, så äcklig mat!
• Måste jag göra det…?
• Varför får han/hon göra så där?
• Vad ska jag ha för kläder? Jag har inget att ha på mig…
Ganska ofta jämför vi oss med ”Alla andra”. Vi suckar och gnäller och
är ibland ganska lata… Då passar det bra att tänka på ”En scout möter
svårigheter med gott humör”. Det menas inte att vi ska acceptera allt
svårt och tungt.
- Finns det uppgifter hemma som du tycker är trist och svårt? Hur kan
du göra de uppgifterna med gott humör?
I de allra flesta familjer vill man barnens bästa. Du får troligtvis inte allt
du önskar dig. Det kan man också lära sig någonting av. Många familjer
har inte ekonomi att köpa allt barnen önskar sig. När vi ser på allt negativt som händer i världen är det viktigt att både våga och vilja kämpa för
det goda.
•
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Hur kan vi arbeta för att förbättra något i världen?

BIBELTEXT: Läs Matt. 28:20 ”Jag är med er alla dagar…”
Den här bibeltexten är bra att komma ihåg. Ingen har lovat att livet ska
vara lätt. Inte ens Gud. Men Jesus har lovat att aldrig svika oss vad som
än händer. Om livet känns bra eller trist så är Jesus med oss. Om vi
lyckas eller misslyckas med vår kamp så är Jesus med oss. Han vill också
hjälpa oss i vår kamp mot det onda.

MINNESORD 10:
”Jag är med er alla dagar…” Matt 28:20
BÖN:
Tack Jesus att du alltid är med mig. Hjälp mig att
se det som är positivt även när det känns svårt.

27

andakter från scoutlagen

11. En scout lär känna och vårdar naturen
Tänk så mycket fint det finns i naturen. Åar, älvar, vattenfall, sjöar, hav,
människor, djur, till och med spindlar, möss, och ormar är vackra även
om de kan vara farliga. Hur vårdar vi naturen? Många av oss försöker
sköta och vårda naturen och det är bra. Men det är inte alltid som det
går bra.
• Hur ser det ut där du bor t.ex. vid återvinningsstationen?
• Vägen till skolan? Finns det några glasspapper eller godispapper
där? Vad gör du med pantburkar? Snus, cigarettfimpar? Hundbajs?
Plastkassar?
Industrier släpper ut avgaser, koloxid mm. Det är vi människor som
förstör naturen!
• Vad kan vi göra för att vårda naturen?
Det står så bra i rubriken för den här scoutlagen. Vi behöver lära känna
naturen för att kunna vårda den. Vi scouter kan plocka upp det skräp
vi ser och ta hem det till våra soptunnor. Vi kan använda en scoutkväll
till att följas ut och plocka skräp. Vi kan också lära känna fungerande
näringskedjor för att vårda naturen. När vi lär oss om naturen i
scouterna kan det lära oss om Gud och hans skapelse. Allt hör ihop.
Berättelse: Ali, en kille på 11 år, var på flykt undan soldater. Soldaterna
var fiender som sökte igenom alla fastigheter och fann de människor vid
liv så dödade dem. Ali visste inte var hans föräldrar fanns. Han höll sig
gömd i en källare. Ett svagt ljus kom in genom en spricka i väggen.
En stor spindel kröp vid hans ena fot. Den var på väg ut mot den trasiga dörren som var den enda ingången till Alis gömställe. Ali skakade av
rädsla han fasade för spindlar. Just som han skulle trycka till spindeln
med foten hejdade han sig. Soldaterna som jagade honom var mycket
farligare än spindeln. De två delade just nu samma dödsfara. Varför
skulle han förkorta spindelns liv genom att trampa ihjäl den?
Ali var trött och somnade av utmattning. Just som han vaknade hörde
han röster utanför ingången. Hans blod stelnade till is i hans ådror då
han hörde:
-Har ni sökt igenom källaren här?
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- Nej, det behövs inte
- Varför inte?
- Ett spindelnät täcker hela öppningen och det är helt oskadat. Ingen kan
ha hunnit dit in under tiden som vi letat efter människorna här i byn.
- Bra! Sök vidare.
Ali vågade andas igen, och då viskade han:
- Tack gode Gud att du skapade spindeln, som räddade mig!
Tänk så bra allting är skapat och ordnat i naturen.
Ibland kan vi bli rädda och oroliga över att jorden inte kommer att klara
av all miljöförstörelse. Vi vet inte vad som ska hända i framtiden och det
oroar oss. Vi ska NATURligtvis ta vårt ansvar och kämpa så mycket vi
kan och orkar. Kommer ni ihåg vad Jesus lovade sina lärjungar innan
han for tillbaka till Guds rike. Jo ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”.
BIBELTEXT: Läs Uppenbarelseboken 22:1-5 (Återberätta!)
”Och Gud visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som
rann från Guds och Lammets tron (Lammen är Jesus). Mitt på den
stora gatan, med floden på ömse sidor, stod livets träd, som bär frukt
tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad
är läkemedel för folken. Gud och Lammets tron skall stå i staden, och
hans tjänare skall tjäna honom. De skall se hans ansikte, och de skall
bära hans namn på sin panna. Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren
Gud skall lysa över dem.”
MINNESORD 11:
”Herren Gud skall lysa över
dem.” Uppb. 22:5
BÖN:
Jesus tack för den fantastiska
skapelsen. Hjälp mig att göra
det jag kan för att vara rädd
om den. Amen
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12. En scout känner ansvar för sig själv och andra
”Ta ansvar för sig själv! Hur gör man det?
Som liten behöver man vuxna som ansvarar för sig. För varje år får man
mer och mer ansvar. Är man 9 år och ska ut och cykla så vet man att
man måste ha cykelhjälm. Är man vuxen och ska åka skridskor på en sjö
så har man ett ansvar att ta reda på isens tjocklek, ta med isdubbar om
olyckan skulle vara framme.
Att känna ansvar för sig själv är viktigt.
Vad händer om du inte borstar dina tänder? Äter det du inte tål? Struntar i att klä dig med vinterkläder en kall dag? Springer över gatan utan
att se sig för? Börja dricka alkohol? Röka?
•
•

Vad betyder det att känna ansvar för sig själv? (Cykla med hjälm,
inte springa på svag is, göra sina läxor, inte äta godis mellan måltiderna…)
Vad betyder det att känna ansvar för andra? (Hindra andra från att
göra dumheter… ta hand om eller vara snäll mot någon som inte
klarar sig själv)

Bibeln har en bra berättelse:
Det handlar en man som är förlamad och inte kan gå. Han hade kanske
fått höra om Jesus som kunde bota sjuka. Men hur skulle han ta sig till
Jesus – det fanns inte rullstolar på den tiden…
BIBELTEXT:
”En dag höll Jesus på att undervisa. Där satt fariséer (religiöst och
politiskt partimedlem) och laglärare, som kommit från varenda by i
Galileen, Judéen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft så att
han kunde bota. Då kom det några bärande på en bår med en man som
var förlamad. De försökte komma in med honom och sätta ner honom
framför Jesus. Då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln gick
de upp på taket, tog bort teglet och firade ner honom på hans bår mitt
framför Jesus. När han såg deras tro sade han:
- Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder.
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Då tänkte de skriftlärda och fariséerna:
“Vad är detta för hädare! Vem kan förlåta synder utom Gud?”
Men Jesus förstod vad de hade för tankar och sade till dem:
- Vad är de ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga: Du har fått
förlåtelse för sina synder, eller att säga: Stig upp och gå? Men för att ni
skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder,
säger jag dig.
Och nu talade han till den lame:
- Stig upp, ta din bår och gå hem!
Genast reste han sig, mitt för ögonen på dem, tog båren han hade legat
på och gick hem, allt medan han prisade Gud. Alla slogs av häpnad och
prisade Gud, och de fylldes av fruktan och sade:
- Det är otroligt, det vi har sett idag.
Här handlar det om fyra vänner som tog ansvar för sin kompis. De hade
troligtvis hört talas om att Jesus kunde bota sjuka. Och så tog de med
mannen till Jesus. Inte ens att det var fullt i huset hindrade dem. Vår vän
ska få möta Jesus! Och så klättrade det upp på taket med bår och allt.
Taken var platta på husen på den här tiden. De tog till och med upp ett
hål i taket för att nå Jesus. Och Jesus såg deras tro och botade deras vän.
VI har också ansvar för varandra. Ett sätt vi kan göra är att be för varandra.
(Be gärna gnistbönen eller någon annan bön där scouterna får be för
sina vänner)
MINNESORD 12:
”De firade ner honom på
hans bår mitt framför
Jesus” Luk 5:19
BÖN:
Tack Jesus att du bryr dig
om mig. Hjälp mig ta hand
om mina vänner. Amen
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13. Repet
Hur många knopar kan du knyta?
För oss i scouterna är det bra att kunna knopar. När vi ska bygga
vindskydd, trefot, bord och bänkar, ställ för tvättfat, spis-diskbänk. Ett
stadigt rep och en bra knop då sitter det vi knyter stadigt.
Har vi för tunt rep så håller det inte.
(ta fram en deltagare som ni binder med ett varv tunn sytråd, runt
armarna mot kroppen. Personen får prova att ta sig loss. Hur enkelt som
helst tar man sig loss. Men om du binder flera varv med sytråd och låter
personen prova igen så är det inte lika enkelt). Låt deltagarna titta på ett
rep av ex. sisalgarn.
•

Ser ni hur mång tunna trådar repet består av? Det är gjort så för att
det ska hålla bättre.

Jesus hade 12 lärjungar som följde honom. Lärjungarna var mycket olika
personligheter, Petrus var ivrig och arbetsvillig, Johannes hade ett ”stort
hjärta” kärleksfull, osv. Men alla behövs med sina olika personligheter –
kunskaper – gåvor sånt som de kunde och var bra på.
När lärjungarna hade firat påsk i Jerusalem, den gången då Jesus blev
dödad och uppstod igen, bodde de i ett hus på övervåningen. De var
mycket rädda att själva bli fängslade och dödade. Men tillsammans
kände de sig tryggare. Jesus hade tipsat dem på att vara tillsammans tills
de skulle få hjälp.
•

Har du varit riktigt rädd någon gång? Vill du vara själv då eller tillsammans med någon?

BIBELTEXT: Återberätta Apg 2: 1-42
“När pingstdagen kom var alla lärjungar och många fler tillsammans. De
kom från olika länder och talade olika språk. Då hördes plötsligt ett dån
från himlen och det fyllde hela huset där de var. De såg eldtungor som
fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig
ande och började prata med varandra med ord som Anden gav dem.
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De pratade andra modersmål och ändå förstod alla vad de sa. De blev
förvirrade och folket i Jerusalem trodde att lärjungarna var berusade.
Då steg Petrus, en av dom som varit så rädd att bli fängslad för att han
kände Jesus, fram och tog med sig sina vänner lärjungarna.
- Lyssna! Vi är inte fulla vi har bara fått den helige Anden.
I Joel 2:28 står det:
“En dag kommer jag att ge min ande över alla människor. En del ska se
syner och drömmar, andra ska kunna tala ord från Gud, mäktiga saker
ska hända. Var och en som frågar efter Gud ska bli räddad. Vänd om till
Gud och döp er i Jesu Kristi namn. Då får ni den helige Ande som gåva”.
Många döpte sig och nu var det över 3000 människor som var kristna.
Idag är kristendomen störst av alla religioner med över 2.3 miljarder
anhängare. 2.3 miljarder tvinnat ihop blir ett tjockt rep!

MINNESORD 13:
”Den som frågar efter Gud ska bli räddad” Apg 2:21
BÖN:
Tack Jesus att du gjort oss människor olika och
att alla behövs. Tack Helige Ande att du ger oss
olika gåvor. Hjälp mig att se och använda det jag
fått. Amen
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14. Sovsäcken
En sovsäck är bra att ha. Det blir så enkelt om man ska sova över hos en
kompis. Då tar man ryggsäcken och tandborsten och åker iväg. (Kanske
lite kläder också).
Det finns olika sovsäckar. En del är tunna som inte är så varma och så
finns det sovsäckar så man inte fryser även om det är -30 grader.
Har du någon gång provat att efter en lång dag få krypa ner i en sovsäck,
dra igen dragkedjan och ligga helt inbäddad. Du är alldeles omsluten,
din kropp känner värmen i sovsäcken och sakta börjar kroppen slappna
av och snart sover du. Den känslan vill Gud ge dig varje dag och varje
natt. Du är helt omsluten av Gud så att du kan slappna av och känna dig
trygg. I bibeln står det: “Du omger mig på alla sidor...“
BIBELTEXT: Återberätta delar av Psalm 139:1-5
”Herre, du känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är
långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det, Du
ser allt jag gör. Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand”
Vad som än händer i livet så är Gud med dig.
• Hur kan vi hjälpa varandra att känna oss trygga i vår grupp? (lyssna
på vad någon i gruppen säger eller tycker, säga vänliga saker, hjälpa
någon att säga vad den tycker och tänker, bli vän med alla i gruppen
mm).
Vi kan väl försöka vara “sovsäcksmänniskor” som bäddar in varandra i
en skön och varm trygghet.
MINNESORD 14:
”Du omger mig på alla sidor”
Psalm 139:5
BÖN:
Tack Jesus att du omsluter mig på
alla sidor. Hjälp mig att sprida din
trygghet Jesus. Amen
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15. Tändstickan
Tänk dig att du kommer in i ett alldeles mörkt rum. Du har en tändsticksask med en tändsticka kvar. Den enda tändstickan, om du tänder
den, räcker till att lysa upp i stort sett hela rummet. Det bästa är om du
hade ett ljus som du kunde tända. Då kan du har kvar ljuset så länge
som ljuset brinner. En tändsticka slocknar ganska lätt och snabbt.
Du kan göra livet ljusare och gladare för en klasskompis, någon i familjen eller någon här i gruppen genom en enda liten handling eller ett
enda litet ord. Kanske du kan säga något uppmuntrande till någon som
du aldrig brukar prata med. Du kan också fråga någon som verkar ensam om den vill vara med. Ett annat enkelt sätt är att vänta på den som är
sist kvar vid matbordet, även om din bästa kompis är på väg därifrån.
•

Har du något annat förslag på hur du kan göra livet ljusare och
gladare? (sätta sig bredvid den som ofta brukar sitta ensam, ge
beröm osv)
Det finns mång sätt att “tända” ett ljus för någon en vanlig dag.
BIBELTEXT: Läs Joh. 8:12 ”Jag är världens ljus.”
Det betyder att han vill vara det där ljuset för oss varje dag. Jesus ljus
lyser på både dig och mig. Och när det lyser på mig så tänds mitt ljus
och det kan i sin tur lysa över ännu fler människor.

MINNESORD 15:
“Jesus är världens ljus” Joh 8:12
BÖN:
Jesus tack att du vill lysa upp i
mitt liv. Hjälp mig att göra livet
ljusare för någon annan. Amen
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16. Patrullkistan
Har du koll på vad som finns i er patrullkista? (Trälåda med spade, yxa,
kniv, plåster, tändstickor, kanske lite näver att tända eld med, kastruller,
bunkar, litermått, måttsats, disktrasa, diskmedel, diskborste och diskbaljor, stekpanna, visp, förskärare mm).
Tänk er att vi ska göra potatismos (låt deltagarna berätta hur man gör
eller så berättar du själv). Vi börjar med att mäta upp vatten och hälla i
en kastrull. Så placerar vi kastrullen över elden och kokar upp vattnet
innan vi vispar ner potatismospulvret.
Om vi ska mäta upp 1 liter vatten så öppnar vi patrullkistan och söker
efter litermåttet. Men vi hittar inget litermått i patrullkistan. Du hittar
bara pengar och vispar i kistan. Då blir det lite besvärligare.
Eller om du ska ta fram en limpa som inte är uppskuren och skära den i
10 bitar. Hur gör du då? (låt deltagarna berätta)
Om ni bara hittar en hammare, några skruvmejslar, en skiftnyckel och
ett rep. Hur gör ni då?
En konservöppnare är väldigt liten men när man ska öppna en konserv
så funkar det inte att öppna med en stor stekpanna.
Vi människor ser olika ut och kan olika saker. Gud har skapat oss olika
för att vi ska samarbeta och hålla ihop. Ingen är mindre värd än någon
annan. I Guds ögon är vi alla som de finaste pärlor. Och så bör vi tänka
om varandra.
BIBELTEXT: Läs Jer 1:5 “Innan jag formade dig i moderlivet utvalde
jag dig.”
Så tråkigt det skulle vara om vi alla såg precis likadana ut och kunde
exakt samma saker. Det är just olikheter som för världen så rik och
spännande. Ingen annan är så bra på att vara jag som jag är och ingen
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annan är så bra på att vara du som du är. När det gäller oss människor så
är vi kanske olika på utsidan men på insidan är vi alla väldigt lika.
Ibland är vi glada, ibland blir vi ledsna, då känns det bra att någon tycker
om oss och vi vill ha oss som vänner.

MINNESORD 16:
“Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag
dig” Jer 1:5
BÖN:
Jesus tack för livet. Hjälp mig att leva det på ett
bra sätt. Amen
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17. Elden
Scouter brukar bli duktiga på att få upp en fin eld. Det finns förstås knep
att lära sig hur man gör. Det har ni kanske redan tränat på i patrullen.
Ibland är elden livsviktig. Om det är riktigt kallt eller regnigt kan det
vara elden som räddar en människa från att frysa ihjäl. Ibland kan eld
vara farlig. Om det börjar brinna där det inte ska brinna, eller om du
bränner dig på elden. Men oftast är elden bara mysig. Visst låter det
härligt att få grilla korv eller pinnbröd, sitta runt elden med kompisar
och sjunga eller berätta historier, lägerbål och en massa annat.
Elden kan också bränna upp skräp. Det är bra ibland. Det som brunnit
ner är ju sedan helt borta.Det är viktigt att vi bara eldar det som inte
förstör vår natur.
Ibland finns det sånt i livet som vi skulle behöva bli av med. Det kan
vara dåligt samvete för något som jag gjort och som inte är bra. Det kan
göra ont både i magen och hjärtat.
• Vad mer kan det vara? (gjort någon ledsen, gjort någon illa, inte
hållit ett löfte, sagt fula ord, fuskat…)
Det finns mycket som kan gå fel mellan oss människor. Men som tur är
finns det ett ord som hjälper till att ställa det tillrätta igen.
• Vilket ord tror ni jag tänker på? (förlåt)
Det är inte enkelt att säga det men oj så skönt när man har sagt det. Det
kan vara svårt både att säga förlåt och att förlåta. Jesus pratade ibland om
hur viktigt det är att be om förlåtelse och att förlåta. När vi gör fel mot
någon så gör vi fel mot Gud också. Men Gud är den enda i världen som
kan förlåta det som blivit fel – synden (det som skiljer oss från Gud).
I Gamla testamentet 1 Kung 18 står det om eld. Folket i landet trodde på
avgudar, så kallade Baalsprofeter. Därför hade Gud skickat profeten Elia
(lyssnar till Gud och berättar det för folket) som kunde visa människorna
att Herren Gud är den enda GUDEN.
BIBELTEXT: Återberätta 1 Kung 18:
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“Elia sa till folket: Stycka två tjurar, bygg sedan ett altare och lägg ved på
det och sist lägger ni dit köttet men ni får inte tända elden.
Jag ska också bygga ett altare men jag tänder inte heller någon eld.
När ni är klara med ert altare så får ni börja att anropar er gud och när
det är min tur anropar jag Herren. Den som svarar med eld, han är Gud.
Det tyckte folket lät bra.
De som trodde på Baalsprofeterna började oavbrutet från morgonen
ända till middagstid att ropa på Baal. Men det kom inget ljud och inget
svar. Då började de hoppa kring altaret som de hade rest. Vid middagstiden hånade Elia dem. »Ropa högre!« sade han. Baal är ju gud, men
han har väl sitt att sköta, han kan ha gått avsides eller vara ute i något
ärende. Kanske han sover och måste vakna först! De ropade ännu högre
och ristade sig med knivar och spjut som de brukade, så att blodet rann.
Hela eftermiddagen fortsatte de men det kom inget ljud, inget svar, inget
tecken.
Elia kallade nu på folket, och de samlades omkring honom.
Han tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Av stenarna
byggde Elia ett altare åt Herren, och runt omkring altaret lät han gräva
ett djupt och brett dike. Han staplade veden, styckade tjuren och lade
den ovanpå veden.
Sedan sa han: Fyll fyra krukor med vatten och häll över köttet och över
veden. Sedan sade han. Gör det tre gånger till och de gjorde som han
sade. Vattnet rann ner runt om altaret, och även diket fylldes med vatten.
Då bad Elia: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det i dag bli
känt att du är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din
befallning jag har gjort det här.
Herre, svara mig, så att det här folket inser att det är du Herre, som är
Gud.
Då slog Herrens eld ner och brände upp offret, veden, stenarna, jorden
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och slickade upp vattnet i diket. Folket såg vad som hände och ropade:
»Det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud”.
Nu förstod folket i landet att det är Herren Gud som är GUD. Han och
ingen annan.

MINNESORD 16:
BÖN:

“”Det är Herren som är Gud” 1 Kung 18:39

Tack Jesus att du är GUD. Tack att jag får komma
till dig med det som blivit fel och att du vill och
kan förlåta mig. Hjälp mig att be om förlåtelse
och hjälp mig att vilja ge förlåtelse. Amen
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Ett andaktshäfte av Kristina Eriksson och Birgitta Bergner
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