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Diskussionsmaterial  
 

Frågor att diskutera efter Flykten från Damaskus 
Välj de frågor som du tror att din grupp är intresserad av. 

En del av frågorna utgår ifrån att ni även har läst 

Apostlagärningarna 9: 1-25. 

 
• Hur blev äventyret? Vad hände? 

• Vilka personer var med i äventyret?  

• Vilka av de här personerna finns med i bibeln?  

• Hur blev berättelsen eller äventyret som ni spelade?  

• Skulle er berättelse ha kunnat tänkas utspelas i bibeln?  

• Vad stämmer med bibelberättelsen? Vad stämmer inte?  

 

• Finns det något som du brinner för som känns livsviktigt? 

• Paulus riskerar sitt liv för det som han tror på och rollspelarna måste hjälpa 

honom att fly. Är det svårare att vara kristen i ett land där man riskerar att bli 

förföljd för sin tro än i Sverige?  

• Är det svårt att våga stå för det man tror på?  

 

• Var finns Gud? 

• Var kan man möta Gud? 

• Har alla något att tro på? Finns det människor som inte tror på något? Varför? 

• Är den som har en tro tryggare än den som inte har någon tro? 

• Kan man tro på Gud utan att se eller ha bevis? 

• Vad är tvivel för dig? 

• Vad kan vara bra med att tvivla ibland? 

• Hitta på fem skäl för att tro på Gud och fem skäl mot. 

 

• Om man har ett halsband med ett kors tror man genast att den personen är 

kristen? Det finns många kristna symboler. Rollpersonerna hade halsband med 

en fisk. Några exempel på kristna symboler kan vara skeppet, fisken, korset. 

Kan ni komma på fler symboler? 

 

• Hur tror ni Titus kände sig? Hur känns det om man blir sviken av sin bästa 

vän/om ens bästa vän plötsligt byter sida? 

 

• Hur tror ni Tekla kände sig? Hon var tvungen att välja mellan den kristna 

tron och sin familj och hon förlorade familjen. Kan det hända för människor 

idag också? 
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Människovärde 

Hela idén med mänskliga rättigheter och människovärdet är att alla människor 

är lika viktiga och har ett värde. Det vill Jesus visa på. Jesus var med och 

förändrade världen. Jesus visade att alla människor har ett värde.  

På vilket sätt kan vi kämpa för det idag? 

Ickevåld 

Ickevåld är att bekämpa våld på ett sådant sätt att man själv inte använder våld. 

Vad är våld? När använder man våld? Hur kan man använda sig av ickevåld?  
 

Ja, nej eller ibland 
Lägg ut en lapp på golvet med ja, nej eller ibland. Gå till den lapp 

som ni tycker stämmer bäst. Diskutera tillsammans. Tänk på att 

lyssna på varandra. Den person som ställer sig ensam på en lapp är 

väldigt modig. Fundera över frågorna och ta ställning  för det som 

du själv tycker och tänker. 
 

 Det är skönt att vara ensam, ja, nej, ibland. 

 

 Det är ok att retas, ja, nej, ibland. 

 

 Petrus är omringad av vakterna och tjänsteflickan vid elden och de 

frågar ut honom om han känner Jesus och han svarar nej på det. Han 

sviker sin bästa vän. Händer det att man sviker sin bästa vän? Ja, nej, 

ibland. 

 

 Salome, Maria och Maria Magdalena springer till lärjungarna och 

berättar att Jesus lever. Jesus har uppstått från de döda. Är det lätt att tro 

på det? Ja, nej, ibland. 

 

 Är det ok att vara rädd? Ja, nej, ibland. 

 

 Det är läskigt med mörker. Ja, nej, ibland. 

 

 Kan man vara rädd för döden? Ja, nej, ibland 

 

 Kan man tro på ett liv efter döden? Ja, nej, ibland. 

 

 Rollpersonerna är barn och ungdomar som tidigare tillhörde en tjuvliga. 

Är det någon gång rätt att stjäla? Ja, nej, ibland. 
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 Benjamin är en vuxen som rollpersonerna kan lita på. Han har hjälpt 

dem bort från tjuvligan och gett dem chansen att få börja om med sina 

liv. Finns det vuxna som man kan lita på? Ja, nej, ibland. 

 

 Kan man berätta om allt man känner och tänker på för någon? Ja, nej, 

ibland. 

 

 Paulus var från början fiende till de kristna. Han förföljde och fängslade 

människor. Men så var han med om en stor händelse som gjorde att hans 

liv förändrades. Paulus blev kristen och bytte sida. Kan det ske så 

drastiska förändringar i en människas liv? Ja, nej, ibland. 

 

 Kan man tro på Gud? Ja, nej, ibland. 

 

 Rollpersonerna blev förföljda och hoppade över hustak. De var illa ute 

och plötsligt kom Tekla och räddade dem. Är det svårt att vara modig 

och hjälpa dem som behöver hjälp om man själv kan råka illa ut? Ja, nej, 

ibland. 

 

 Är det svårt att våga stå för det man tror på? Ja, nej, ibland. 

 

 Våld är fel. Ja, nej, ibland. 

 

 Vi människor kan lära oss att hantera konflikter utan våld. Ja, nej, 

ibland.  

 

 Jesus tyckte att det var fel med våld. Ja, nej, ibland. 

  

 Det är en fredshandling att sabotera ett vapen. Ja, nej, ibland. 

 

 Man kan aldrig uppnå något bra med våld. Ja, nej, ibland. 
 

Exempel på olika sätt att använda ickevåld: 
Bojkott, strejker, protestmöten, hungerstrejk … fundera tillsammans på om det 

finns ännu fler sätt att använda sig av ickevåld. 

 

Frågor:  
 

 Är det någonsin rätt att döda? 
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 När det gäller vårt eget samhälle är det ofta enkelt att tänka att man inte 

får döda. Det är djupt inrotat i oss att det är så. Det är fel att döda andra 

människor. Men om det blir krig i ett land då är det plötsligt rätt att 

döda. Varför blir det så?  

 

 Just nu händer det ibland i både Stockholm och Malmö och andra städer 

att människor blir skjutna. Ofta är det gäng inblandade. Varför händer 

det? Vad kan vi göra åt gängvåldet? Är det rätt att ta någons liv? Om ja, 

när i så fall? Är det rätt att ta någons land? Om ja, när i så fall?  

 

Heta stolen 
Ni sitter på stolar i en ring. Det ska finnas en tom stol. Om ni håller 

med påståendet byter ni plats med varandra. Den som ensam reser 

sig upp och sätter sig på den tomma stolen är väldigt modig. Välj ut 

några som får svara varför de valde att byta plats eller valde att sitta 

kvar. 
 Alla som längtar efter sommaren byter plats. 

 Alla som längtar efter vintern byter plats. 

 Alla som känner sig lite tokiga ibland byter plats. 

 Alla som tycker att det vore roligt att bo utomlands ett tag byter plats. 

 Alla som tycker att jordgubbsglass är godare än chokladglass byter plats. 

 Alla som tycker att det är skönt med sovmorgon byter plats. 

 Alla som tycker om att dricka kaffe byter plats. 

 Alla som tycker att det är viktigt med vänner byter plats. 

 Alla som är rädda någon gång byter plats. 

 Alla som tror på något byter plats. 

 Alla som tycker att krig startas för att få mer pengar byter plats. 

 Alla som tycker att det är ok för Sverige att sälja vapen till andra länder 

byter plats. 

 Alla som tycker att det är ok att någon gång slåss byter plats. 

 Alla som känner sig ensamma ibland byter plats. 

 Alla som tycker det är skönt att vara ensam byter plats. 

 Alla som tycker att det ibland är jobbigt att vara ensam byter plats. 

 Alla som någon gång tycker att det är ok med våld byter plats. 

 Alla som tror på fred byter plats. 

 Alla som tycker att alla människor har rätt till sin tro byter plats. 

 Alla som tycker att det någon gång är svårt att stå för det man tror på 

byter plats. 

 Alla som drömmer om en bättre värld byter plats. 

 Alla som tror att en enda människa kan förändra världen byter plats. 



 
 

 

Ja 



 
 

 

Nej 



 
 

 
Ibland 




