Ledarhandledning

Välkommen till Ledarhandledningen

Välkommen till ledarhandledningen för spelet Testament. Åren 2006-2008 beslutade Svenska Kyrkans Kyrkomöte att årligen dela
ut 20 miljoner kronor till verksamhetsutveckling i församlingar och samfälligheter gällande barn och unga, 0-25 år. Detta bidrag
har kommit att kallas för KRUS, Kyrkostyrelsens riktade utvecklingsstöd.
”Syftet med stödet är att utveckla nya metoder och att satsa på nydanande utvecklingsarbete i församlingar där behovet av sådant
arbete är särskilt stort. ” (www.svenskakyrkan.se/krus)
”Testament”, dataspel som konfirmandmaterial, är resultatet av ett KRUS-projekt efter att ha fått ett bidrag beviljat 2008. Förutom dataspel som konfirmandmaterial fanns det många andra projekt som beviljades. Flera av projekten var inriktade på integration, brett diakonalt arbete, andlig fördjupning. (De olika projekten finns att läsa mer ingående om på www.svenskakyrkan.se/
krus.) Dataspel som konfirmandmaterial är unikt i sitt slag bland projekten.
Denna manual är skriven av Kalle Dahlin, spelutvecklare Imersive learning och Peter Håkansson, präst i Svenska kyrkan Tidaholm, idégivare, konceptansvarig och delaktig manusförfattare. Bilder och grafik är hämtade ur Testament och layouten är gjord
av Olof Brandt.
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Komma igång
Vad är Testament

Testament är ett äventyrsrollsspel till PC, producerat 2009.
I Testament tar du rollen som en ängel som får möta kända personer från Bibeln och får chansen att hjälpa dem på olika sätt.
Din karaktär kan du utveckla på två sätt, antingen till att bli bra på att slåss med tillhyggen/vapen eller till att bli bra på att
använda krafter/Gudskraft. Allt eftersom du gör uppdrag blir din karaktär bättre och starkare, men så blir även fienden som du
möter.
Testament är en blandning av sådant som är bibliskt och sådant som inte är bibliskt. Exempel på det bibliska materialet är t.ex.
huvudberättelsen som leder spelaren genom spelet och referenser i form av föremålsnamn. Material som inte är hämtat direkt ur
Bibeln är t.ex. banditer, farliga djur bl.a. gigantiska spindlar. Det bibliska materialet är ”kryddat” med spelhöjande effekter. Att
undervisa om vad som är bibliskt och inte bibliskt i spelet hör till ledarens roll att förtydliga i sin grupp.
Testament är uppdelat i sex kapitel, mellan varje kapitel flätas historien samman med hjälp av text och bild. När du spelat igenom Testament får du en översikt av den röda tråden i den gammaltestamentliga historien.

Systemkrav

Spelet kräver att grafikkortet har drivrutiner och hårdvara som stöder Open GL 2.0.
Lägsta testade systemspecifikation (lägre specifikation kan fungera)
OS: Microsoft Windows XP
CPU: Dual Core, 3.0 Ghz
RAM: 2 GB
VGA: nVidia GeForce 7-serien
Rekommenderad systemspecifikation:
OS: Microsoft Windows XP
CPU: Intel Core2 Quad CPU
RAM: 2GB DDR
VGA: nVidia Geforce GTX 275
(Liknande grafikkort kan fungera. Rekommenderad systemspecifikation är den hårdvara Testament prövats på.)

Installation

Kör filen Testament_install för att öppna Testaments installationsguide. Följ instruktionerna på skärmen för att välja var spelet
skall installeras.

Spelets manual

För att hitta manualen för hur spelet fungerar måste du först installera spelet. Sedan letar du upp filen ”Manual” i mappen ”Testament”.
Manualen beskriver hur spelet fungerar praktiskt, hur man rör sin karaktär, vad ikonerna i spelet betyder o.s.v. Den här manualen du nu läser, ”Ledarhandledning” beskriver hur du som ledare kan använda spelet i t.ex. konfirmandgruppen.
I den här handledningen skall du som ledare kunna få del av spelets innehåll så att du själv inte skall behöva spela igenom
Testament innan du kan använda dig av spelet som material i undervisningen. Själva spelupplevelsen är svår att läsa sig till och
ges bäst om man själv spelar igenom spelet. En titt på trailers till Testament kan även ge en spelkänsla utöver det man läser i
manualen.
Är man nu en person som själv inte alls är bekväm med eller gillar datorer så var i alla fall inte rädd att ge konfirmanderna ett
exemplar av Testament. Låt dem efteråt berätta för dig vad som hände i spelet och vad de fick göra och (förhoppningsvis) lära
sig.
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Komma igång
Idén bakom Testament

Idén bakom spelet är tudelad. Först kom idén att göra ett rollspel av Bibeln. Det finns många spel, men få har bibliska teman,
vilket är märkligt med tanke på hur många som berörs av bibliska berättelser på ett eller annat sätt.
För det andra växte idén om ett datorspel fram som ett alternativ till böcker. Med datorn som redskap väcker man med största
sannolikhet intresse hos många där böcker inte skulle ha väckt samma nyfikenhet och intresse.

Målet med Testament

Effektmålet med spelet är att den som spelar Testament skall tycka att det är roligt och spännande med den bibliska världen,
samtidigt som han/hon lär sig den röda tråden i Gamla Testamentets historia utan att tänka på det – d.v.s. att inlärningen sker
automatiskt.
Vidare kan dataspelet väcka intresse hos de som annars inte skulle få för sig att ta del av det bibliska innehållet. Precis som på
andra ställen finns det även bland datoranvändare sekulariserade människor. En tanke är att väcka nyfikenhet och intresse genom
att göra datorn, som för många är ett stort intresse och för många den största hobbyn, till ett redskap i undervisningen.
Sedan är det även så att bokläsande inte faller alla i smaken och där andra sätt att inhämta information är mer lockande, som
t.ex. genom undervisande spel som i det här fallet.
Spelet kan bli till hjälp för t.ex. konfirmandledaren när det gäller att undervisa om Gamla Testamentet som ligger till grund för en
bättre förståelse av Nya Testamentet. Detta spel kan kanske väcka idéer i framtiden till att ytterligare liknande material framställs.

Hur Testament kan användas i undervisningen

Du som ledare har många möjligheter att själv lägga upp hur du vill använda och arbeta med Testament. Här följer lite tips och
idéer beroende på hur mycket tid du vill lägga på spelets användande.
Minst tidskrävande är att ge deltagarna ett exemplar av Testament och att sedan låta de som vill spela igenom Testament hemma
på egen hand och där ingen uppföljning görs. Detta är det bästa tipset till konfirmandledare som inte är bekväma med att själva
arbeta med datorn som redskap.
Alternativt kan du anordna en temadag, då din grupp samlas för att under en dag tillsammans spela igenom Testament.
Vill du lägga mer tid och arbete med spelet kan du efter behag välja att ha en genomgång före eller efter det att deltagarna spelar Testament, du kan självklart välja att göra både och.
Gör du valet att ha en genomgång innan deltagarna spelar Testament fungerar själva spelandet som en form av repetition på det
man redan talat om. Alternativt får deltagarna först möta den bibliska världen genom Testament och sedan görs en uppföljning
efter det att man spelet Testament.
Efter att deltagarna har spelat Testament kan du göra en djupdykning i några av de delar som tas upp i spelet, exempel på ämnen som du kan inrikta dig på är:
• Den röda tråden genom det Gamla Testamentet så som det presenteras i Testament. (Läs kapitlet ”Testament från början till
slut”. Läs även kapitlet ”Gud i Gamla Testamentet”.)
• Personerna och deras roll i historien och Guds roll för människorna.
• Profeterna och deras gåvor. Profeternas gåva är antingen en kraft/Gudskraft eller ett ting som har en symbolisk koppling till
deras budskap.
• Övriga profeter som finns. I Testament nämns bara de profeter som har en bok i Bibeln namngiven efter sig.
• Relikerna i spelet och historien bakom dessa.
• Bibelböcker man kommit i kontakt med under genomspelandet av Testament.
I kapitlet ”Testament från början till slut” finns spelets olika kapitel beskrivna. Efter varje sådant kapitel följer fler arbetsfrågor
att arbeta med. Ett förtydligande om vad som är bibliskt och inte bibliskt material, innan eller efter, är att rekommendera så att
inga missförstånd uppstår kring detta. I denna manual presenteras vad som tillhör det bibliska materialet.

5

Upplägg
Hur Testament är upplagt och uppskattad speltid
Kapitel & huvudtema Bibelhänvisning Uppskattad speltid
1. Abraham
1 Mos. 12:4-7
1 h
Hjälp Abraham till Shekem i Kanaan (Israel) 		
2. Josef
1 Mos. 41:8-36
1½h
Hjälp Josef ut ur fängelset i Egypten. 		
3. Moses
2 Mos. 4:18-5:1, 14:21-14:31 1 h
Hitta Moses i öknen och hjälp honom att befria israeliterna.
4. Josua
Jos. 6:1-27
Hjälp Josua att inta staden Jeriko.

1h

5. Domartiden
Dom. 4:5-7, 4:14-15
Hjälp Debora i striden mot Javin.

1 h

6. Kungatiden
1 Sam. 17:32-50
Hjälp David att besegra Goliat.

1h

Uppskattad speltid sammanlagt 6 ½ h. Sedan beror denna uppskattning så klart på hur van spelare man är. Även hur man spelar sig igenom Testament spelar roll, hur noggrant man vill göra och läsa allt.
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Testament från början till slut
De uppdrag som finns i spelet flätas ihop med hjälp av mellansekvenser som består av texter och bilder. Dessa uppdrag och mellansekvenser ihop bildar den röda tråden i den gammaltestamentliga historien.

Kapitel 1

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. På sex dagar fullbordades himlen, jorden och allt vad där finns. På den sjunde dagen vilade Gud.

Gud skapade de första människorna, Adam och Eva, för att vårda jorden. Han gav dem en mäktig gåva, i form av den fria viljan. Men de frestades till
att bryta mot Guds regler och åt av frukten från kunskapens träd. Frukten gav dem kunskap om godhet och ondska. De förvisades från Edens lustgård
för att de inte skulle plocka och äta även av livets träd. Då skulle det onda bli kvar i dem för evigt.
Människorna förökade sig på jorden, men de levde syndfulla liv. De var onda och tog inte hand om varandra. Gud ångrade att han skapat människan. Endast ett fåtal människor levde som Gud ville, detta var Noas familj. Gud beordrade Noa att bygga en ark som skulle rymma ett par av varje
art på jorden, varefter Gud lät en väldig syndaflod svämma fram och täcka hela jorden. Endast Noa, hans familj och djuren på båten överlevde syndafloden.
Världen började återigen myllra av människor. Men de spred inte ut sig över jorden som Gud ville, de bodde istället på samma plats och för att behålla
sin gemenskap byggde de ett gigantiskt torn som var synligt för alla människor var de än befann sig. För att få människorna att sprida ut sig över hela
jorden stoppade Gud arbetet med tornet. Han gav folket olika språk, så att förvirring uppstod då
de inte längre förstod varandra och folket spred ut sig och bildade nationer.
En lång tid senare bestämmer sig den gudfruktiga Terach, son till Nachor, att tillsammans med
sin familj lämna hemmet i staden Ur för att utvandra till Kanaan. När de når fram till Harran,
ännu långt från Kanaans land, bestämmer de sig dock för att stanna där och Terach dör, 205 år
gammal.
Här uppenbarar sig Gud för en av Terachs söner, Abraham, och befaller honom att lämna Harran
och vandra till det land som Gud visar honom. Gud välsignar Abraham och berättar att han ska
bli stamfader åt ett stort folk, Guds folk, som ska visa för alla andra folk vem Gud är. Som Guds
utsände ängel måste du hjälpa Abraham på hans resa.”

Uppdragsnamn
Bibelanknytning
”Spelstart”		
Ingen anknytning.
			

Uppdrag
Den första uppgiften spelaren ställs inför är att hitta Abraham och prata med
honom, han står nere vid en flod tillsammans med sin fru Sara och brorson Lot.

”Krokodilerna”
Ingen anknytning.
			
			

Abraham och hans familj kan inte korsa den närliggande floden eftersom vadstället är fullt av krokodiler. Spelaren får i uppdrag att döda krokodilerna så att
Abraham kan ta sig över floden.

”Skorpionerna”
Ingen anknytning.
			
			
			
			

När spelaren jagar krokodiler får han se att det närliggande området kryllar
av skorpioner. För att Abraham och hans familj ska kunna ta sig vidare måste
spelaren nu döda skorpioner så att de säkert kan lämna området. Efter att skorpionerna är dödade pratar spelaren med Abraham och tillsammans beger de sig
nu till nästa område.

”Genom passet”
Viss anknytning till
		
Abrahams resa.
			
			
			

I nästa område måste spelaren skydda Abraham genom ett snävt bergspass där
ett flertal banditgrupper ligger i bakhåll. Abraham och hans karavan vägrar
gå om det finns faror i närheten och spelaren måste hela tiden se till att hålla
banditerna borta. När spelaren har lett Abraham genom passet säger han åt
denne att möta honom på andra sidan av det sista bergsmassivet.

”Hyllningens altare” Viss anknytning till
		
Abrahams byggande av
		
altaret i Shekem i
		
Kanaan.
			

Abrahams sista uppdrag. Abraham säger att han tänker resa ett altare för att
prisa Gud och behöver nu material för att kunna genomföra bebyggelsen.
Spelaren skickas ut i ett flertal områden, bland annat grottor, för att hitta de
altardelar som saknas. När spelaren har återvänt med alla delar bygger Abraham
sitt tempel och spelaren får fortsätta in i kapitel 2.
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Testament från början till slut
Arbetsmaterial
Frågor
1. Den första tidsangivelsen i Bibeln är när Abraham kallas av Gud, för ca 4 000 år sedan, vad hände innan dess? (Skapelsen,
syndafallet, Noa och syndafloden, Babels torn o.s.v.)
2. Varför får Adam och Eva lämna paradiset? (För Gud ville skydda dem från att äta också utav Livets träd. Om de också åt
utav det skulle de leva i evighet med ondskan som de fått när de åt utav Kunskapens träd.)
3. Varför utsåg Gud Abraham och hans folk att bli Gudsfolket? (För genom det folket ville Gud visa vad som är rätt och fel.
Det är Gudsfolket som senare får de tio budorden genom Moses.)
4. Abraham som stamfader förenar tre stora religioner, vilka? (Judendom, Kristendom och Islam.)
5. Shekem i Kanaan som Abraham gick till, vad heter det landet idag? (Israel.)
Bibelböcker
• Visa och berätta att man nu spelat början på 1 Moseboken.
• Berätta att 1 Moseboken till Esters bok är ”historiska böcker”. Att Jobs bok till Höga visan är ”poetiska böcker” och att
Jesaja till Malaki är ”profetiska böcker”. Nämn också att Tobit till Mannasses bön är ”Apokryferna”, böcker som inte finns i
alla biblar och är ett slags tillägg.
Värderingsfrågor
• Vad betyder det för relationen mellan kristendomen, judendom och islam att vi har och tror på samme stamfader?
• Är Bibeln viktig att känna till för att man tror på Gud eller för att få bättre allmänbildning?
• Har Bibeln något med oss att göra idag?

Kapitel 2

”En tid efter att Abraham och hans familj slagit sig ner i det nya landet har Abraham och hans fru
Sara ännu inte fått något barn. Detta trots att Gud lovat att Abraham ska bli stamfader till Guds
folk. Sara blir orolig och bestämmer sig för att ta saken i egna händer, hon föreslår att Abraham ska
försöka få barn tillsammans med deras slavflicka, Hagar. Abraham går med på förslaget och Hagar
föder sonen Ismael, han kommer att bli stamfader för hela det arabiska folket. En tid senare föder
dock Sara, 90 år gammal, den son som Gud lovat dem och barnet får namnet Isak. När Isak blivit 60
år gammal får han i sin tur två söner, vilka får namnen Jakob och Esau.
Jakob och Esau var rivaliserande bröder från födseln. Efter
en konfliktfylld uppväxt försonas de och får många ättlingar. Jakob får tolv söner varav han favoriserar den
yngste sonen, Josef. Josef får fina kläder av sin far och behöver inte jobba så hårt som sina bröder, dessutom
har Josef förmågan att tyda drömmar.
När Josef en dag berättar för sina bröder om en dröm där hans bröder kommer att knäböja inför honom får
de nog. De säljer Josef till slavhandlare och säger till sin far att han blivit uppäten av vilda djur. Josef hamnar
till slut i Egypten dit du nu måste färdas för att hjälpa honom att uppfylla sitt öde.”

Uppdragsnamn
”Kapitel 2 start”

Bibelanknytning
Anknytning till Josef,
munskänken och hans
tid i fängelset.
		
”Hitta Josef”
Anknytning till Josef,
munskänken och hans
tid i fängelset.

Uppdrag
Spelaren befinner sig nu i Egypten. Josef är försvunnen och spelaren måste fråga
runt bland statsbefolkningen för att lista ut vad det är som har hänt.

”Hjälp Josef att fly” Ingen anknytning.
		
		
		
		

Hjälp Josef att fly från fängelset och alla faror som lurar nere i de mörka gångarna. Det är uppror nere i fängelset och ondskefulla mördare och andra hemska
förbrytare dödar allt i sin väg för att kunna ta sig ut. När spelaren hjälpt Josef
att fly måste Josef eskorteras till Farao. Lyckas spelaren med detta får denne
komma till kapitel 3.

Spelaren hittar Faraos munskänk utanför stadens fängelse. Munskänken berättar
om sin tid i fängelset tillsammans med Josef och om Faraos drömmar, han vill
nu att spelaren ska bege sig ner i fängelset och rädda Josef.
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Testament från början till slut
Arbetsmaterial
Frågor
1. Gud hade lovat att Abrahams efterkommande skulle bli ett stort folk men det dröjde ända tills Abraham var 86 år gammal
då han fick första sonen, Ismael, och 100 år då han fick Isak. Varför tror du att Gud dröjde så länge med att ge honom
barn? (Abraham bad och litade på att Gud skulle ge honom barn. Gud höll sitt löfte och visade samtidigt att inget är omöjligt för Gud. Gud gjorde så att Abraham och Sara, båda mycket gamla, blev fruktsamma igen.)
2. Det berättas inte i Testament om händelsen då Gud ber Abraham att offra Isak (1 Mos. 22). Men fråga ifall någon känner
till berättelsen och fråga också varför de tror att Gud bad Abraham att offra Isak, nu när han väl hade fått barn. (Gud ville
sätta Abraham på prov för att se ifall Abraham verkligen litade på Gud. Guds plan var aldrig att Isak skulle få skadas.)
3. Varför såldes Josef som slav till Egypten? (Hans bröder var avundsjuka på honom för att han favoriserades av deras far.)
4. Varför hamnade Josef i fängelset? (Potifars hustru, vars man ägde Josef som slav, anklagade Josef för att ha gjort närmanden
mot henne när det i själva verket var tvärtom.)
5. Efter ett tag i fängelset har Josef blivit känd för något, vad? (Att han kan tyda drömmar.)
Bibelböcker
Visa och berätta att man fortfarande är kvar i 1 Moseboken.
Värderingsfrågor
• Är det viktigt att ha en tro och att lita på Gud?
• Är det så att Gud vet bäst i alla lägen?
• Josefs bröder gillade inte att deras far favoriserade vissa barn. Hur viktigt tycker du det är att en förälder inte favoriserar
vissa barn?
• I Bibeln talar Gud ibland till människor via deras drömmar. Har du haft någon dröm som betytt mycket för dig eller som
visat sig vara en sanndröm?

Kapitel 3

”När Josef förs inför Farao berättar Farao för Josef om den dröm han haft. Farao drömde att sju vackra, feta kor
steg upp ur Nilen vilka följdes av sju fula, magra kor. De magra korna åt sedan upp de feta korna varefter Farao
vaknade.
Josef förklarar vad drömmen betyder för Farao. De sju feta korna representerar sju år av överflöd i Egypten
medan de magra korna representerar sju år av hungersnöd. Farao får stort förtroende för Josef som lyckas tyda
drömmen och gör därför Josef till styresman i Egypten. Josef får i uppdrag av Farao att samla in mat under de
goda åren för att folket ska kunna överleva de kommande svåra åren.
Faraos dröm blir verklighet och efter sju år av överflöd börjar de sju svåra åren. Även i Israel slår hungersnöden
till och Josefs bröder och hans far, Jakob, drabbas hårt. Alla Josefs bröder förutom den yngste, Benjamin, tvingas
att bege sig till Egypten där det fortfarande finns mat. När de kommer fram till Egypten känner de inte igen Josef.
De bugar inför honom och ber honom om att få köpa säd. Josef bekänner inte direkt vem han är utan vill sätta
dem på prov för att se om bröderna har förändrats.
Först säljer Josef säd till dem men kräver att de ska hämta sin yngste broder. När alla bröder sedan återvänder
till Egypten lägger Josef en värdefull bägare i Benjamins väska och kräver att han måste stanna kvar som slav till
Josef på grund av stölden. Bröderna vägrar dock att återigen lämna ut sin yngsta bror för egen vinning och en av
bröderna, Juda, erbjuder sig att ta Benjamins plats. Nu förstår Josef att hans bröder har förändrats och bekänner
vem han är. Alla bröder försonas och Josef ser sedan till att hela hans släkt får flytta till Egypten och leva där.
Israeliterna lever gott i Egypten och de blir fler och fler. Långt efter att Josef, och den Farao han tjänade, dött fick
Egypten en ny Farao. Denne nye Farao visste inget om Josef och hans släkt, utan tyckte att israeliterna hade blivit
för många. Han förslavade hela det israeliska folket och satte dem i hårt arbete. Israeliterna blev ändå fler och fler,
varefter Farao utfärdade en order om att alla nyfödda israeliska gossebarn skulle dödas.
För att rädda sitt barn lade en israelisk kvinna honom i en korg, vilken hon sedan släppte ner i Nilen. Korgen flöt
iväg med strömmen och hamnade till slut utanför Faraos palats. Faraos dotter tar hand om barnet och döper det
till Mose. Mose växer upp som en prins av Egypten men när han får reda på sitt ursprung stöter han på många
problem och det är nu upp till dig att hjälpa Mose.”
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Uppdragsnamn
”Hitta Mose”

Bibelanknytning
Anknytning till Moses
exil i Midjan.

”Mose och Farao” Anknytning till Moses
möte med Farao.
		
		

Innan röda havet

Uppdrag
Spelaren måste fråga runt bland stadsinvånarna för att få tillåtelse att lämna
staden och leta efter Mose. En Hebrékvinna vet var Mose har tagit vägen.
Spelaren hittar Mose ute i öknen där han precis har fått tecken av Gud. Gud
har befallt honom att återvända till Egypten och befria sitt folk. Spelaren måste
nu leda Mose tillbaka genom öknen och till Faraos palats så att Mose kan övertyga farao att släppa det hebreiska folket.

”Efter att Mose har nått fram till Egypten söker han upp Farao i hans palats. Mose förklarar att Herren har
skickat honom och kräver att Farao ska släppa hans folk. Farao känner inte till Gud och vägrar släppa israeliterna. För att tvinga Farao att släppa israeliterna skickar Gud ohyggliga plågor att drabba Egypten. Först
förvandlas allt vatten i Egypten till blod men Farao låter ändå inte folket gå.

Efter varje ny plåga ställer Mose samma krav på Farao, "Släpp
Guds folk!", men Gud gör Farao obeveklig för att visa sitt folk den
kraft han besitter. Grodor, myggor och flugsvärmar drabbar Egypten men ändå säger Farao nej. Folket
drabbas av hemska bölder och deras boskap dör, men Farao säger fortfarande nej. Brinnande hagel faller
från himlen, gräshoppor svärmar in över landet och hela Egypten täcks av ett ogenomträngligt mörker
men Farao vägrar att släppa israeliterna. Så skickar Gud en tionde plåga. Guds dödsängel vandrar
genom landet och dödar alla förstfödda barn, förutom i de hem vars invånare har strukit blodet från ett
lamm på dörrposten. Det hade israeliterna gjort.
Faraos egen son tas av dödsängeln och nu kan inte Farao neka Mose längre. Han släpper Mose och
hela det israeliska folket och låter dem ta med mängder av mat och rikedomar. Israeliterna var nu flera
miljoner till antalet och vandrar ut ur Egypten med all sin boskap och packning. En tid efter deras uttåg
blir återigen Farao förhärdad av Herren och förstår inte hur han kunde låta israeliterna lämna Egypten. Farao skickar ut sina stridsvagnar efter dem.
Efter en lång vandring når folket fram till Röda havet och upptäcker att egyptierna är på väg för att
döda dem. Folket börjar misströsta men Mose använder sin stav som Herren har skänkt honom för att
dela havet itu. En korridor öppnar sig mellan två gigantiska väggar av vatten och folket vandrar torrskodda genom havet. Det är nu upp till dig att
beskydda israeliterna på deras vandring genom havet.”

Uppdragsnamn
”Röda havet”

Bibelanknytning
Anknytning till passagen
genom Sävhavet.
		
		

Uppdrag
Spelaren måste skydda Mose och det hebreiska folket när de flyr genom Röda
havet (eller Sävhavet). Farao har nämligen skickat ut soldater som kommit ikapp
dem. Havet sluter sig inte förrän karavanen nått säkerhet på andra sidan.		
När spelaren har räddat Mose får denne tillåtelse att ta sig till kapitel 4.

”Fiskuppdraget”

Ingen anknytning mer än En fiskhandlare säljer gammal fisk eftersom krokodiler har invaderat hans fiskeatt man kan köpa
områden. Spelaren får i uppdrag att bege sig ut runt omkring Egypten och leta
valfiskens rustning.
upp fiskhandlarens fiskelådor.
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Arbetsmaterial
Frågor
1. Vad drömde Farao och hur tydde Josef drömmen? (Farao såg sju magra kor som åt upp sju feta kor. Josef tolkade drömmen
som så att det skulle komma sju år med bra skördar och sju dåliga år då det skulle bli hungersnöd.)
2. När Josefs bröder kommer till Egypten och bugar sig inför Josef utan att känna igen honom, vilken dröm är det då som går
i uppfyllelse för Josef? (Den dröm Josef berättade för sina bröder och som fick dem att sälja honom som slav till Egypten.
Drömmen handlade om att Josefs bröder stod och knäböjde inför honom.)
3. Varför blev det Israelitiska folket slavar i Egypten? (Farao tyckte att de blev för många och blev rädd för att de skulle ta över
landet.)
4. Vad gjorde Farao åt saken? (Beordrade att alla nyfödda israeliska gossebarn skulle dödas.)
5. Varför är Moses i exil? (Han råkade slå ihjäl en egyptier och flydde därefter landet.)
6. Efter ”Guds övertalningskampanj”, de tio plågorna, friges israeliterna. Vad kallar judarna denna högtid? (Påsk - ”pesach”.
Pesach betyder att ”gå förbi”, det var det som hände med de hus där man strukit blod på dörrposterna. 2 Mos. 12:23)
Bibelböcker
Visa och berätta att man nu befinner sig i 2 Moseboken.
Värderingsfrågor
• Hur tror du Josefs bröder kände sig när de fick reda på att den man som de bugade inför, för att få hjälp, var deras bror
Josef?
• Berättelsen om när Farao beordrar att alla nyfödda gossebarn skall dödas, har det hänt något liknande sedan dess? (Herodes,
när Jesus föddes.) Lär sig människan av sina misstag, om inte – varför?
• Finns det någon likhet mellan i varför judar firar påsk och varför kristna firar påsk?
• Uttåget genom Röda havet ses ibland som en symbol för döden. På vilket sätt tror du?

Kapitel 4

”Efter att folket har tagit sig genom havet faller massorna av vatten ner över egyptierna och dränker dem. Israeliterna
fortsätter på en lång vandring genom öknen och Gud förser dem med mat på vägen. De når fram till berget Sinai och
Mose går ensam upp på berget för att ta emot Guds tio budord. Mose får Guds lag till folket på två stentavlor medan
folket vid bergets fot börjar bli otåliga. Folket skapar en avgudabild, en guldkalv, som de dyrkar och när Mose återvänder
och ser vad de har gjort blir han rasande. Han slänger stentavlorna nedför berget, vilka krossas mot marken vid bergets
fot.
Mose återvänder till bergets topp för att be Gud att förlåta folket. Mose får två nya stentavlor av Herren varefter folket
fortsätter sin vandring mot Kanaans land.
När israeliterna slutligen når fram till Israel igen, skickar de in spanare för att undersöka landet. Spanarna återvänder
och berättar att landet befolkas av jättar, att landet inte går att inta. Gud säger till Mose att de ska inta landet men folket
vågar inte. Som straff låter Herren folket fortsätta sin vandring genom öknen. Efter 40 år i öknen har alla de israeliter
som inte vågade inta landet dött. Även Mose har dött och folket har fått en ny ledare, Josua. Josua och israeliterna gör sig
nu redo att inta staden Jeriko, den enda staden som står i deras väg för att ta över landet. Du måste se till att staden faller
i deras händer.
Jerikos murar verkar vid första anblicken ointagliga, men Josua vet att Gud är med honom. Herren förklarar för Josua hur
de ska göra för att inta staden. Folket vandrar runt Jerikos murar ett varv om dagen i sex dagar. På den sjunde dagen går
folket sju varv runt murarna och deras präster blåser i väldiga horn. När hornen ljuder ger hela folket ifrån sig ett väldigt
härskri och Jerikos murar faller. Men striden är inte över, du måste hjälpa Josua att inta hela staden.”

Uppdragsnamn
Bibelanknytning
”Start kapitel 4”
Ingen anknytning.
		

Uppdrag
Spelaren befinner sig nu i Jeriko. För att kunna fortsätta måste han hitta Josua så
att denne kan berätta vad spelaren behöver göra härnäst.

”Inta staden”

Israeliterna håller på att inta staden Jeriko. Spelaren måste hjälpa Josua att sätta
upp flaggor och försvara dem på strategiska platser runt omkring i staden. När den sista
flaggan är försvarad måste spelaren prata med Josua för att kunna ta sig till kapitel 5.

Anknytning till Josuas
intagning av Jeriko.
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”Den skadade soldaten” Mycket svag anknytning En skadad soldat, Akan ber spelaren att hämta en förbandslåda innan han för
		
blöder. Förbandslådan finns att hitta i Josuas läger. (I Bibeln hittar du soldaten
		
som heter Akan och som var den man som bröt mot Josuas ord om att allt i
		
Jeriko skulle förstöras)
Arbetsmaterial
Frågor
1. Moses får de tio budorden, på vilket berg? Dessa nämns inte i någon text men finns däremot som en relik. Vilka var de tio
budorden? (Sinai berg. Första stentavlan: 1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn. 3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Andra stentavlan: 4. Visa aktning för din far och din mor. 5.
Du skall inte döda. 6. Du skall inte begå äktenskapsbrott. 7. Du skall inte stjäla. 8. Du skall inte ljuga. 9. Du skall inte ha
begär till din nästas hus. 10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans tjänare eller hans tjänarinna, hans oxe
eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.)
2. Mose slår itu de båda stentavlorna och får två nya, varför? (När Moses kommer ner med de två första har folket gjutit en guldkalv av
allt sitt guld och börjat tillbe den istället för Gud. Då slår Moses itu stentavlorna och får gå upp på berget och få två nya utav Gud.)
3. Folket är ju på väg tillbaks till Israel men vågar inte gå in i landet. Folket tvingas vandra ute i öknen istället, i Midjan. Vem
hade redan varit där och kände till området? (Moses, som levde i Midjan under sin exil.)
4. Hur länge är folket i öknen? (40 år.)
5. Vilken blir den nye ledaren efter Moses? (Josua.)
6. Hur många varv runt Jeriko gick folket? (13 varv, Jerikos olyckstal. Ett varv om dagen de första sex dagarna och sju varv
den sjunde dagen.)
Bibelböcker
• När Moses dör befinner vi oss i 5 Moseboken. Förtydliga gärna att det därför inte kan vara Moses själv som skrivit Moseböckerna.
• När Josua tar över som ledare och intar Jeriko befinner man sig i boken med samma namn, Josua.
Värderingsfrågor
• Hade världen sett bättre ut om fler hade följt de tio budorden?
• Vilket budord är svårast och vilket är lättast att följa?
• Varför tror du att Moses blev så arg på folket så att han slog itu stentavlorna?
• Vem var också ute i öknen i 40…? (Jesus då han fastade i 40 dagar.)
• Vad är det för likhet mellan Moses och hans folks ökenvandring och att fasta? (Att man avstår något man vill ha, för en
bestämd tid, för att sedan få det man avstått ifrån. Moses och folket avstod från att gå in i Israel för att sedan få det som sitt
land, 40 år senare.)

Kapitel 5

”Efter Jerikos fall öppnar sig hela landet för Josua och det israeliska folket. De intar Jerusalem och hela landet
blir till sist deras.
Herrens tjänare Josua, Nuns son, dog då han var 110 år gammal. Han hade lett israeliterna till stora framgångar, men efter honom växte en ny generation fram som inte visste något om Herren och det han hade gjort
för dem. Israeliterna börjar nu tillbe andra gudar och behandlar inte varandra väl. Herren blir vred på folket
och låter andra folk förtrycka dem.
När israeliterna klagar över sin olycka känner Herren medlidande och skickar domare att hjälpa folket. En av
dessa domare är en kvinna vid namn Debora. Under hennes tid som domare förtrycks det israeliska folket av
Javin, den kanaaneiske kungen i Hasor. Det är nu upp till dig att hjälpa Debora att stoppa Javin.”
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Uppdragsnamn
”Start kapitel 5”

Bibelanknytning
Ingen anknytning.

Uppdrag
Hitta och prata med Debora.

”Herdetvisten”

En påhittad tvist för att ge Debora är en domare och människor kommer långa vägar för att be om
exempel på en av domarnas hennes hjälp och råd. Hon ber spelaren hjälpa henne lösa en rättstvist mellan
många uppgifter i bibeln. två män som kommit i osämja med varandra. Spelaren måste nu fråga runt
		
bland invånarna som bor runt omkring herdeslätten för att kunna ta ett 		
		
rättvist beslut. Uppdraget är utformat så att det inte finns en korrekt lösning
		
på tvisten, lösningen på uppdraget är helt upp till spelaren själv.
		
		
		
		
		

Antingen kan spelaren välja att ge sin favör åt den fattiga herden som behållit
fåret som förirrat sig över till hans betesmarker. Andra alternativet är att ge
sin favör åt den rike herden som är vårdlös, men som har blivit bestulen på
sitt får. Det tredje alternativet är att inte ge sin favör till någon av dem eftersom de båda har betett sig illa mot varandra.

”Debora på berget
Tabor”

Spelaren måste nu bege sig till berget Tabor och möta Debora på toppen.

Anknytning till Debora
och Baraks uppdrag att
strida mot Javin.

”Sabotera vagnarna” Anknytning till Debora
och Baraks uppdrag att
strida mot Javin.

Det drar ihop sig till krig mot Sisera. Sisera har ett otäckt övertag i form av
en stor uppsättning stridsvagnar. Spelaren måste bege sig in i Siseras läger
nattetid och sabotera stridsvagnarna för att slaget ska utjämnas.

”Krossa Siseras armé” Anknytning till Debora
och Baraks uppdrag att
strida mot Javin.

Kriget är nu ett faktum, och den annalkande striden är nära. Debora ger
spelaren i uppdrag att besegra 30 av Siseras soldater och sedan återvända till
henne uppe på berget. Efter att uppdraget är slutfört kan spelaren ta sig vidare.

Arbetsmaterial
Frågor
1. Folket hade ingen kung, de hade Gud. Men så började folket se att det fanns andra gudar, som dessutom inte hade några
bud. Folket börjar att inte bry sig om varandra. Vad skickar då Gud för att hålla något så när ordning? (Domare.)
2. De flesta domare var män men just den domare vi möter var kvinna och hette? (Debora.)
3. Ge exempel på vilka uppgifter domarna hade. (Lösa tvister och hjälpa sitt lands armé i kriget. Två exempel bland många
som ges i detta kapitel.)
4. Hur löste du tvisten mellan de två herdarna, en rik och en fattig? Vilken bedömning gjorde du? (Finns inget ”rätt” alternativ.)
Bibelböcker
Visa att man nu befinner sig i Domarboken.
Värderingsfrågor
• Folket tyckte att det var skönt att tro på andra gudar, de som inte hade några bud. Hur tror du att de tänkte?
• Vems fel var det när folket inte brydde sig om att följa några bud och inte bry sig om varandra till följd att det blev mycket
klagan och olycka i landet, folkets eller Guds fel?
• Är det nödvändigt att ha en Gud som påminner människorna om att ta vara på varandra och att hjälpa varandra?
• Har du en ”tvist” med någon?
• Hur löser man en tvist på bästa sätt?
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Kapitel 6

”Efter slaget på Jisreelslätten fortsätter israeliterna att attackera Javins arméer tills de slutligen förgör Javin
helt. Lugnet varar i Israel i 40 år men folket lever fortfarande inte bra och nya domare utses för att hjälpa
folket. Den sista domaren som hjälper folket heter Samuel.

När Samuel börjar bli gammal utser han sina söner att bli domare
över det israeliska folket. Sönerna följer dock inte i Samuels fotspår
utan ser främst till sin egen fördel, de tar mutor och vränger lagen.
Folket blir nu oroligt och ber Samuel att ge dem en kung som kan
styra dem, en kung precis som alla andra folk har. Samuel ber till Herren och han svarar att Samuel ska göra
folket till vilje men att han skulle varna dem att en annan kung än Herren själv skulle kräva mycket av folket,
och att folket skulle ångra sitt val. Folket lyssnade inte utan ville fortfarande ha en kung. Samuel valde ut
Saul, en lång och ståtlig man, att bli kung över Israel.
Saul var en god kung till en början men tiden går och han gör inte längre som Samuel och Herren
befaller. När Samuel ser Sauls brister blir istället den unge David, en enkel fåraherde, utvald av
Herren att bli Israels näste kung. Folket ser dock fortfarande Saul som kung och David är endast
utvald av Herren för att senare ta över som kung. Det är nu upp till dig att hjälpa David på vägen
till hans förutbestämda öde.”

Uppdragsnamn
Bibelanknytning
”Start kapitel 6”
Ingen anknytning.
		

Uppdrag
Spelaren måste hitta David i Terebintdalen där han står och förbereder sig inför
sin strid med Goljat.

”Davids vapen”

Spelaren blir ombedd att hämta ett vapen åt David. Väpnarna i lägret har både
vapen och rustning.

Anknytning till Davids
val att inte använda
någon rustning.

”Davids slunga”

Anknytning till Davids
val att inte använda
någon rustning.
		

Det visar sig att David inte är tillräckligt stark för att klara av att bära
utrustningen som spelaren hämtat och ber nu spelaren istället hitta en slunga
och stenar åt honom. För att hitta slungan måste spelaren fråga runt bland 		
soldaterna i lägret, stenarna går att hitta lite överallt på marken.

”Besegra Goljat”

Spelaren måste hjälpa David att besegra Goljat genom att försvaga denne och
samtidigt skydda David från de jättesoldater som kommer till Goljats undsättning. Efter att Goljat har blivit besegrad har du klarat spelet!

Anknytning till striden
med Goljat.
		

Arbetsmaterial
Frågor
1. När de sista domarna inte längre uppträder som domare, vad begär folket då? (En kung. Fram tills nu har Gud varit folkets
kung.)
2. Vad hette den förste och den andra kungen? (Saul och David.)
3. Vad varnade Gud folket för när det gällde att skaffa kungar? (Att en kung kräver mer av folket än vad Gud gör.)
4. Vilket yrke hade David innan han blev kung? (Fåraherde.)
5. Hur var David utrustad och vilket vapen hade han i striden mot Goljat? (Ingen rustning för han var för svag för att bära en.
Han hade en stenslunga.)
Bibelböcker
• I Bibeln befinner man sig nu i Första Samuelsboken.
• Visa även Psaltaren och berätta om att David skrivit många av sångerna i den.
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Värderingsfrågor
• Det sägs att så som ledaren i ett land är, så är också folket. Stämmer det?
• Kan du ge exempel på några dåliga och några bra ledare/kungar/presidenter?
• Att David, som är utan muskler och liten och svag, besegrar Goljat, tre meter hög med muskler, rustning och styrka, säger
det något?
• Vad hade David som inte Goljat hade?
• Var fick David sitt självförtroende ifrån?
• Kan man få bättre självförtroende genom sin tro på Gud?

Slutsekvens

”David tar sig vinnande ur striden mot Goljat och det israeliska folket ser honom som en hjälte. Till slut vill folket ha
David som kung men den nuvarande kungen, Saul, blir arg på David på grund av sin avundsjuka. Saul försöker att
döda David men misslyckas eftersom Herren har övergivit Saul. När Saul dör blir David slutligen kung över Israel.
David blir mycket gammal och när han dör blir hans son Salomo ny kung över Israel. Salomo är kung i fyrtio år och
efter honom skulle hans son Rehabeam bli kung. Rehabeam är dock för hård mot folket och många vill inte längre
lyda under honom. Landet splittras i två delar, Israel och Juda.
Kungarna som nu styr landet följer inte Herrens vilja. Israeliterna belägras av andra folk och de klagar över sina
olyckor. Herren skickar då ut profeter för att åter leda folket tillbaka till Gud.

Även efter profeternas tid lever inte folket på ett bra
sätt men 400 år efter den sista profeten skickar Gud
sin egen son, Fredsfursten, att hjälpa folket och Jesus börjar sin gärning.
Här slutar ditt uppdrag men det finns fortfarande hemligheter att hitta i Testaments
värld. Lycka till!”

Arbetsmaterial
Frågor
1. Vad händer med Israel efter att Davids son Salomo dör? (Hans son, Rehabeam, blir kung men landet delas i två delar, Israel
och Juda.)
2. Kungarna följer inte Guds vilja. Vad gör Gud då? Vad skickar han? (Profeter, som talar om för folket vad Gud sagt.)
3. När Gud slutar att skicka profeter, vad skickar han istället, ca 400 år senare? (Jesus.)
Bibelböcker
• Visa att berättelserna om de olika kungarna finns att läsa i kungaböckerna och krönikerböckerna.
• Att profeterna finns att läsa om i de olika profetböckerna. Påpeka att det även nämns om fler profeter i de historiska böckerna än de som fått en bok namngiven efter sig.
• Visa apokryferna och berätta att de handlar om tiden mellan profeterna och Jesus.
Värderingsfrågor
• Israels folk är som ett olydigt barn som inte lyder sin förälder, Gud, som försöker tala om vad som är rätt och fel. Finns det
något du gör som inte är bra för dig eller någon annan och som du vet om att du inte bör göra?
• Har någon påpekat detta för dig?
• Vad hade du gjort med folket om du hade varit Gud själv?
• Hela Gamla Testamentet delas av både judar och kristna. Nya Testamentet tror bara kristna på. Varför tror du att vissa inte
tror att Jesus är Messias, den som Gud skickat?
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Frågor på övrigt material i spelet
• Hur många profeter fanns det i Profeternas hall? (16 stycken)
• Vilka var de fyra profeterna som stod längst ner och längst fram i Profeternas hall? (Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel. De
är de stora profeterna.)
Vilken kraft eller vilket ting fick du av vilken profet och varför?
• Eldregn – Amos, som såg hur Gud kallade på ett eldregn som förstörde en åkerjord.
• Lejon – Daniel, som blev räddad av en ängel från att bli uppäten av lejon.
• Snabbskor – Habackuk, som talar om att Gud gör honom snabbfotad som gasellen.
• Herrens välsignelse – Haggaj, som talar om Gud som skänker välsignelse.
• De förtorkade benen – Hesekiel, som ser hur Gud ger liv i en massa förtorkade ben.
• Helig vind – Hosea, som talar om Gud som en stark vind.
• Babylons hammare – Jeremia, som talar om att orättvisan i Babylon skall krossas av Gud som av en hammare.
• Roshäck – Jesaja, talar om att Messias skall komma likt en gren som växer ur en avhuggen stam. Att Jesus är släkt med
kung David och hans far Jishaj.
• Herrens Ande – Joel, som talar om en ande som skall utgjutas över alla.
• Valfiskens fjäll – Jona, som fick sitta i buken på en fisk i tre dagar.
• Rättfärdighetens sol – Malaki, som talar om just ”rättfärdighetens sol”.
• Guld, myrra & rökelse – Mika, som talar om Messias födelse i Betlehem. (Guld, myrra & rökelse var de gåvor Jesus fick vid
födseln.)
• Vredens glöd – Nahum, som talar om Guds raseri som en vredens glöd.
• Vedergällning – Obadja, som talar om något som liknar den gyllene regeln.
• Omvändelse – Sakarja, som talar om hur människor slutar upp att göra onda gärningar.
• Upprättelse – Sefanja, som talar om Gud som hjälten och räddaren.
Frågor på relikerna
Klagovisorna
Ulltussen
Vilkens profetord består Klagovisorna av? (Jeremia.)
Vilken domare tillhörde ulltussen? (Gideon.)
Vad gjorde Gideon med ulltussen? (Ville testa så att det verk- Herdepsalmen
ligen var Gud, genom att ena dagen göra den torr och den
Vilket nummer har ”Herdepsalmen” i Psaltaren? (Nummer 23.)
andra dagen blöt samtidigt som marken var raka motsatsen.)
Hårfläta
Skapelsen
Vems hårfläta är det och vilket yrke hade denna person? (SimVad är skillnaden på de båda skapelseberättelserna? (I den
son, han var domare.)
första skapas mannen och kvinnan samtidigt, till Guds avbild. I Vem skar av hårflätan från Simsons huvud? (Delila, som Simden andra skapas mannen först, sedan djuren och sist kvinnan son var förälskad i.)
utav mannens revben.
Guldkalv
Silverbägare
Vem gillade inte att man gjutit en guldkalv som man tillbad?
Vem beskylldes för att ha stulit den? (Benjamin, Josefs bror.) (Moses.)
Vad gjorde Mose då han såg guldkalven? (Han slog sönder de
Ormstav
två stentavlorna med de tio budorden. Sen fick han gå upp och
Vad gjorde Moses med staven före de tio plågorna, något som få två nya tavlor.)
inte imponerade på Farao? (Förvandlade staven till en orm.)
Första stentavlan
Menoran
Vilka är budorden på den första stentavlan? (1. Du skall inte
Vad kallas den sjuarmade ljusstaken som är förebild till våra
ha andra gudar vid sidan av mig. 2. Du skall inte missbruka
ljusstakar i fönstren till advent och jul? (Menoran.)
Herrens, din Guds, namn. 3. Tänk på att hålla sabbatsdagen
helig.)
Lyra
Vilken kung spelade på lyran? (Kung David.)
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Andra stentavlan
Vilka är budorden på den andra stentavlan? (4. Visa aktning
för din far och din mor. 5. Du skall inte döda. 6. Du skall
inte begå äktenskapsbrott. 7. Du skall inte stjäla. 8. Du skall
inte ljuga. 9. Du skall inte ha begär till din nästas hus. 10. Du
skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans tjänare eller
hans tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som
tillhör din nästa.)

Förbjuden frukt
Vad kallas den händelse då ormen lurar mannen och kvinnan
att äta utav den förbjudna frukten? (Syndafallet.)
Finger
Vem botade Naaman från spetälska och vilket yrke hade den
här personen? (Elisha, var profet.)

Duva
Förbundsarken
Hur många gånger fick Noa släppa ut duvan innan den inte
Vad förvarade man i förbundsarken? (De två stentavlorna med kom tillbaks för att den hittat någonstans att bygga bo? (2
de tio budorden.)
gånger.)

Profeterna och deras krafter/Gudskrafter

Profeternas roll i spelet bygger på en spelteknisk lösning. I den bibliska historien kommer profeterna först efter kungatiden.
Men eftersom Testament slutar med Davids strid med Goljat var profeterna tvungna att komma in tidigare än vad som sker i
bibeln.
När du spelar Testament så hittar du profetböcker som finns utspridda i spelet. När du hittar en sådan profetbok kan du välja
att teleportera dig till ”Profethallen”. I den hallen står alla profeter (de som har en bok namngiven efter sig i bibeln) och väntar
på att ”deras tid skall komma”. När du hittar en bok som tillhör en av profeterna lämnar du den till honom och han ger dig lite
information om vem han är och vilket hans budskap är. Han ger dig även en kraft/Gudskraft eller ett ting som är en symbol för
hans budskap.
Profeterna delas in i två grupper, de större profeterna (Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel) och de tolv mindre profeterna
(Amos, Habackuk, Haggaj, Hosea, Joel, Jona, Malaki, Mika, Nahum, Obadja, Sakarja och Sefanja). Visuellt syns det i profethallen i och med att de fyra största profeterna står längst fram i hallen. De andra tolv står på andra våningen utspridda på fyra
balkonger. Det omnämns fler profeter än dessa i Bibeln men i Testament är det endast de här profeterna, som fått böcker namngivna efter sig, som finns med i spelet.
Efter att du klarat av sista uppdraget, striden mot Goljat, så beskrivs det hur kungatiden så småningom tar slut och profettiden
tar sin början. Då visas en slutvinjett om hur profeterna ger sig ut ur profethallen för att påbörja sina uppdrag.
Här följer profeternas beskrivning av sig själva och den gåva de ger:
Amos
Daniel
”Mitt namn är Amos. Herren kallade mig att bli profet i en tid där fred
rådde i landet. Dock var folket girigt och det fanns mycket fattigdom, de
rika brydde sig inte om de fattiga. Trots att folket offrade till Herren och
tillbad honom levde de bara ett ytligt religiöst liv, de brydde sig egentligen inte.

”Jag är Daniel, en av Herrens profeter. Under Babyloniens ockupation
av Juda blev jag tillfångatagen och hamnade i tjänst hos den babyloniske
kungen. Jag vann kungens förtroende genom att tyda en av hans drömmar, och vid hovet profeterade jag om strider och krig som Herren visade
mig i mina syner.

Herren bad mig förklara för folket att han inte tyckte om deras beteende
och att jag skulle varna dem för den kommande domen om de inte
bättrade sig. Jag försökte försvara de fattiga och svaga och ställde krav på
rättvisa.

När Dareios var kung i Babylonien utfärdades en lag att inga gudar
fick tillbedjas förutom kungen själv. Några av kungens män såg mig be
till Herren och jag kastades i lejongropen som straff. Under natten jag
spenderade i lejongropen skyddade Herrens änglar mig och stängde till
gapet på lejonen. Dareios befallde då att Herren ska vördas och fruktas i
hela det Babyloniska riket.

Herren visade mig i en syn hur folket skulle straffas om de inte bättrade
sig. Han kallade på eldregnet, och det förtärde det stora djupet och höll
på att förtära åkerjorden. Denna kraft vill jag ge dig, låt eldregnet falla
över dina fiender.”

Jag ger dig nu kraften att åkalla lejon till din undsättning, likt de som
Herren skyddade mig från.”

Kraft/Gudskraft: Eldregn - ”Denna syn lät Herren Gud mig se: han kallade på eldregnet, och
när det hade förtärt det stora djupet och höll på
att förtära åkerjorden.” Am. 7:4

Kraft/Gudskraft: Daniels lejon - ”Min Gud har
sänt sin ängel. Han stängde till gapet på lejonen och de gjorde mig ingen skada.”
Dan. 6:22
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- det var ben som sattes till ben och fogades samman. Jag såg
att de fick senor och bäddades in i kött och att hud drogs
över dem. Men det fanns ingen ande i dem. Han sade till mig:
"Profetera, människa, profetera och säg till anden: Så säger
Herren Gud: Kom, ande, från de fyra väderstrecken! Blås på
dessa dräpta och ge dem liv! Jag profeterade som han hade
befallt mig. Då fylldes de av anden, de fick liv och reste sig
upp, en väldig här.” Hes. 37:4-10

Habackuk

”Jag är Habackuk. Jag kallades till profet under den tid då Juda blev
intaget av det Babyloniska riket. Babylonierna dödar, skövlar och förstör
obehindrat. Jag frågade Herren hur han kunde tillåta ondskan att frodas
i världen.
Han lovade att ondskan skulle stoppas och förklarade att det var han
som styrde Babylonierna, att han använt dem som ett redskap för att
straffa det onda i världen. Han lovade också att även Babylonierna
skulle straffas för sina synder när tiden var inne.

Hosea

Ta dessa skor och använd dem, då kommer Herren att göra dig snabb
som gasellen.”

”Mitt namn är Hosea. Jag är en profet som inte bara har spridit Guds
ord, jag har även visat Herrens budskap genom mitt liv.

Relik: Snabbskor - ”Herren, min härskare, är
min styrka. Han gör mig snabbfotad som gasellen, och jag kan löpa över bergen.” Hab. 3:19

Jag gifte mig med Gomer, en kvinna som försörjde sig genom prostitution. Vi levde tillsammans en tid, men hon svek mig och återvände till
sitt gamla liv. Jag ville inte längre se henne, men då kom Herren till mig
och övertalade mig att köpa tillbaka henne från slaveriet. På samma
sätt ska Herren en dag köpa tillbaka människorna från synden genom
Messias.

Haggaj

”Mitt namn är Haggaj. Jag var profet under Babyloniens fall, när fångar
från Juda återvände hem. Det budskap jag hade var ett försök att inspirera och uppmuntra folket.

Jag vill ge dig något som kan hjälpa dig i ditt uppdrag, kraften att kontrollera starka vindar: "En vind skall fånga dem med sina vingar, deras
altare blir deras skam."”

Under babyloniernas intåg i landet förstörde de städer och Herrens
tempel. Jag, tillsammans med profeten Sakarja, uppmuntrade folket att
bygga upp både land och tempel igen för att de skulle hålla modet uppe.

Kraft/Gudskraft: Helig vind - ”En vind skall
fånga dem med sina vingar, deras altaren blir
deras skam.” Hos. 4:19

Precis som folket läkte landet, vill jag nu ge dig kraften att läka dig själv
du som mest behöver det.”

Jeremia

Kraft/Gudskraft: Herrens välsignelse – ”Från
denna dag skall jag skänka välsignelse.” Hag.
2:20

”Jag är Jeremia. Redan innan min födelse valdes jag ut av Herren till att
bli en profet. Herren ville att jag skulle varna folket i Juda för att förmå
dem att inte vända sig från Gud. Länge led jag på grund av folkets ovilja
att bättra sig. Folket bättrade sig inte och det Babyloniska riket intog
Juda.

Hesekiel

”Mitt namn är Hesekiel. Under den tid då Juda var ockuperat av det babyloniska riket profeterade jag för folket om framtiden. Herrens ord kom
till mig under min fångenskap, i en fantastisk syn gav han mig i uppdrag
att föra hans ord till folket. Herren visade mig att Jerusalem skulle förstöras, men att Gud en dag skulle föra oss tillbaka till vårt hemland.

Trots folkets olydnad lovade Herren dem frälsning, och jag försökte att
inge hopp i de fångades hjärtan. Herren talade om det Israeliska folket
som ett lerkärl. Precis som lera formas i krukmakarens händer, så formas Israels folk i Herrens händer.
Jag vill hjälpa dig genom att ge dig en ny kraft, likt en hammare ska du
slå och segra över orättvisan.”

Herrens hand rörde vid mig, och med sin ande förde han mig bort. Herren visade mig en dal fylld med benknotor, strax därpå började de fogas
samman. Benen fick senor och bäddades in i kött, och hud drogs över
dem. De fylldes av anden, de fick liv och reste sig upp. Herren visade med
detta att Israeliterna åter skulle få leva i sitt hemland Israel.

Kraft/Gudskraft: Babylons hammare – ”Du är min hammare,
mitt stridsvapen. Med dig krossar jag folk,
med dig förintar jag riken. Jag skall vedergälla
Babylon och alla som bor i Kaldeen för allt det
onda de gjort mot Sion inför era ögon, säger
Herren.” Jer. 51:20, 51:24

Denna kraft som Herren visade vill jag ge till dig. Med denna gåva kan
du ge liv åt döda ben och låta dem hjälpa dig.”

Kraft/Gudskraft: De förtorkade benen – ”Han sade: "Profetera
och säg till dessa ben: Förtorkade ben, hör
Herrens ord! Så säger Herren Gud: Jag skall
fylla er med ande och ge er liv. Jag skall fästa
senor på er, bädda in er i kött och dra hud
över er, jag skall fylla er med ande och ge er
liv. Då skall ni inse att jag är Herren." Jag profeterade som jag
hade blivit befalld. Medan jag profeterade hördes ett rasslande

Jesaja

”Mitt namn är Jesaja. Jag minns tydligt dagen jag blev kallad till att bli
profet. I en syn fick jag se Herren sitta på en tron och runt tronen stod
serafer. Seraferna, änglarna som vaktar gudatronen, hördes ropa: "Helig,
helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet".
Herren har berättat för mig om Messias, ett barn som skall födas av en
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jungfru, ett barn som är släkting till den store kungen David. Detta barn
ska växa upp och sprida fred men kommer slutligen att lida och dö för
folkets skull. Allt detta är en del av Herrens plan.

Malaki

”Jag är Malaki. Jag valdes ut till profet av Herren när Juda var belägrat
av perserna. Jag försökte få folket att bättra sig och sluta upp med sina
onda gärningar.

För att hjälpa dig i ditt uppdrag vill jag ge dig en gåva. Denna kraft kan
förmå törne att skjuta fram ur marken. Använd kraften ansvarsfullt.”

De hade övergivit Gud och tog inte emot hans kärlek. Istället levde de
sina liv som rövare! Trots deras liv i synd väntade frälsning för de människor som bättrade sig. Herren sa till mig: "För er som fruktar mitt
namn skall rättfärdighetens sol gå upp, och dess vingar skall ge läkedom."

Kraft/Gudskraft: Roshäck – ”En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam, ett skott skall skjuta upp ur hans
rot.” Jes. 11:1
(Rosen är symbol för Jesus. Törnekronan som
bestod av just törne och symbolen med fem
rosor för Jesu fem sår på kroppen.)

För att hjälpa dig vill jag ge dig kraften att förblinda dina fiender med ett
ljus likt rättfärdighetens sol.”

Kraft/Gudskraft: Rättfärdighetens sol – ”För er
som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens
sol gå upp och dess vingar skall ge läkedom.”
Mal. 4:2

Joel

”Jag heter Joel och var en profet åt Herren.
Herren gav mig i uppdrag att varna om svåra tider och kommande
domar, samt att ge folket tröst genom att berätta om en hoppfull framtid.
Herren sa till mig: "Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande
över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha
drömmar, era unga män se syner."

Mika

”Jag heter Mika. Jag kallades till profet under en tid när det Assyriska
riket växte sig starkare. Herrens budskap, som jag förmedlade, var
att ledarna över Juda vilseledde sitt folk och att riket höll på att falla i
fiendens händer.

Jag vill ge dig kraften att låta Herrens ande fylla dig när du behöver det
som mest.”

Herren sa att han ogillade det onda människorna gjorde, men att han
älskade dem och att alla som ångrade sig skulle få Guds förlåtelse. Herren berättade för mig om den kommande frälsningen genom ett barn
som skulle födas i Betlehem.

Kraft/Gudskraft: Herrens ande – ”Det skall
komma en tid då jag utgjuter min ande över
alla.” Joel 2:28

Ta detta föremål. Det kommer med säkerhet att vara till nytta för dig på
din färd.”

Jona

Relik: Guld, myrra & rökelse.
(Guld, myrra och rökelse är de tre gåvor som
Messias fick av de besökande österländska
stjärntydarna. Dessa män hade följt en stjärna
som uppenbarat sig på himlen, en stjärna som
skulle leda dem till Israels störste konung.
Mika förutsåg att denna Messias skulle födas i Betlehem.)

”Mitt namn är Jona. Herren bad mig att resa till staden Nineve, där
folket betedde sig illa, för att sprida hans ord och varna dem. Om de inte
bättrade sig skulle Herrens dom falla över dem. Jag ville inte göra som
Herren bad mig, jag tyckte att folket skulle straffas!
Jag reste åt motsatt håll och tog mig ombord på ett skepp. Men Herren lät
mig inte fly, han åkallade en storm och tvingade besättningen på skeppet
att kasta mig överbord för att inte båten skulle brytas sönder. När jag föll
i vattnet svaldes jag av en gigantisk fisk och jag levde en lång tid i fiskens
buk.

Nahum

”Mitt namn är Nahum. Precis som profeten Jona spred jag Herrens ord
till staden Nineve, men i en senare tid.

Jag bad till Herren och till slut spottade fisken upp mig på land. Jag begav
mig till Nineve och spred Herrens varning till folket. Folket lyssnade på
mitt budskap. De bättrade sig och Herrens straff uteblev.

Det stämmer, och återigen hotades de av Guds vrede. I en syn visade
Herren sin kraft för mig.

Jag vill ge dig kraften att skydda dig från fiender på samma sätt som jag
skyddades från att gå under i havet. Använd denna kraft med vishet.”

Vem håller stånd mot hans ursinne, vem uthärdar hans vredes glöd?
Guds raseri bryter fram som elden, och klipporna rämnar inför honom.

Kraft/Gudskraft: Valfiskens fjäll – ”Herren lät
en stor fisk sluka Jona. I tre dagar och tre nätter var Jona inne i fiskens buk.” Jona 2:1

För att hjälpa dig ger jag dig kraften att åkalla Herrens vrede för att få
jorden att skaka och rämna.”

Kraft/Gudskraft: Vredens glöd – ”Bergen
skälver inför honom och höjderna smälter
ner. Jorden förgås vid hans åsyn, världen och
alla som bor där. Vem håller stånd mot hans
ursinne, vem uthärdar hans vredes glöd? Guds
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raseri bryter fram som elden, och klipporna rämnar inför
honom.” Nah. 1:5-6

Övriga krafter/Gudskrafter och gåvor

Obadja

”Jag är Herrens profet Obadja. Jag ombads av Gud att varna landet
Edom om Herrens kommande dom. Edom låg nära Juda och ställde sig
på fiendernas sida istället för att stödja Herren.
Herren sa till mig: Herrens dag är nära för alla folk. Som du har handlat
mot andra, så skall du själv behandlas, dina gärningar skall drabba dig
själv.
För att hjälpa dig att slutföra ditt uppdrag vill jag ge dig vedergällningens
kraft, kraften att låta dina fienders handlingar drabba dem själva.”

Kraft/Gudskraft: Den sjätte plågan: Böldpest – Får man i kapitel 2, i samband med att de tio plågorna drabbar Egypten.

Kraft/Gudskraft: Vedergällning – ”Som du har
handlat mot andra, så skall du själv behandlas,
dina gärningar skall drabba dig själv.” Ob. 1:15

”En av de mest kända historierna i Bibeln är de tio plågorna som drabbar Egypten då farao inte vill släppa de förslavade israelerna. Den första
var att förvandla allt vatten till blod. Gud lät sedan landet drabbas av
grodor, myggor, flugsvärmar, boskapspest, bölder, hagel, gräshoppor och
mörker.
Sist kom den värsta plågan, då Herren lät döda alla förstfödda egyptier i
landet. Plågorna finns det berättat om i Andra Mosebok, 7:5 och framåt.”

Sakarja

”Jag heter Sakarja och jag spred Herrens budskap i Juda tillsammans
med profeten Haggaj. Samtidigt som jag inspirerade folket att återuppbygga landet visade Herren mig olika syner.
Herren har visat mig många fantastiska saker. Han har visat hur ett
barn ska födas och detta barn blir vår frälsare, Messias. Rättfärdig är
han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna.
Herren sa att människorna skulle vända sig om från onda vägar och
onda gärningar.
På samma sätt ger jag dig nu kraften att vända dina fiender mot ondskan och istället hjälpa dig.”

Kraft/Gudskraft: Omvändelse – ”Så säger Herren Sebaot: Vänd om från era onda vägar och
onda gärningar.” Sak. 1:4

Kraft/Gudskraft: Flodvåg – Får man utav Mose när man tar
sig igenom Röda havet.
”Andra Moseboken 14:21-23
Mose sträckte ut sin hand över havet, och Herren drev undan havet med
en stark östanvind, som blåste hela natten. Så gjorde han havet till torrt
land. Vattnet klövs, och israeliterna gick torrskodda tvärs igenom havet,
medan vattnet stod som en vägg på båda sidor. Egypterna förföljde dem,
och alla faraos hästar, hans vagnar och vagnskämpar satte efter dem ut
i havet.

Sefanja

”Sefanja är mitt namn. Jag kallades till profet av Herren för att skaka om
världen och stoppa människornas likgiltighet inför Herren.
Folket såg inte allvarligt på det hemska som hände när de inte behandlade varandra väl och respekterade Herren. Mina egna landsmän, min
egen kung och invånare i andra länder fick höra starka ord om framtiden.

Andra Moseboken 14:27-28
Mose sträckte ut sin hand över havet, och i gryningen vände vattnet
tillbaka. Egypterna flydde och det kom rakt emot dem; Herren störtade
dem ut i havet. Vattnet vände tillbaka och dränkte vagnarna och vagnskämparna, hela faraos här som hade följt efter israeliterna ut i havet.
Inte en enda kom undan.”

Jag ger dig nu kraften att läka dina sår när du attackerar fienden.
Använd denna kraft för att vända även de svåraste situationerna till din
fördel. Lycka till med ditt uppdrag.”

Kraft/Gudskraft: Upprättelse – ”Herren har upphävt domen
över dig och undanröjt dina fiender. Herren,
Israels konung, bor hos dig. Du har ingenting
mer att frukta. Den dagen skall Jerusalem få
höra: "Sion, var inte rädd, låt inte händerna
sjunka i missmod. Herren, din Gud, bor hos
dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin
översvallande kärlek."” Sef. 3:15-17
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genom öknen av en molnpelare under dagen, men under natten så leds
de av en pelare av eld.
Eldpelarna står det om i: Andra Mosebok 13:17 och Femte Mosebok
1:33.”

Kraft/Gudskraft: Förtärande eld – Får man av Abraham i
början av spelet.
”I Gamla testamentet beskrivs Gud ibland som hård och dömande. På
flera ställen framställs Herren som en förtärande eld, antingen som ett
tecken på kraft eller som en beskrivning av hur Gud jagar undan sina
och folkets fiender. I en av Davids lovsånger i Andra Samuelsboken
återfinns denna beskrivning: Från hans näsborrar utgick ett rökmoln,
från hans mun förtärande eld. Han sprutade glöd och brand. Andra
Samuelsboken 22:9”

Kraft/Gudskraft: Rimfrost – Ges i kapitel 2.
”I boken Jesus Syraks Vishet lovsjunger författaren Guds skapelse och hur
Gud skapar och kontrollerar hela världen:
Och rimfrost sprider han ut över jorden som salt, där den fastnar blir
den som törntaggar.
Jesus Syraks Vishet 43:19
Boken Jesus Syraks Vishet är en av böckerna i Apokryferna. Böckernas
innehåll är svårtolkat och räknas som ett tillägg till Gamla testamentet,
deras plats i Bibeln är en omstridd fråga.”

Kraft/Gudskraft: Isklot – Får man av Abraham i början av
spelet. Förklaras att is inte förekommer i Israel, däremot hagel
som den sjunde plågan mot Egypten.

Kraft/Gudskraft: Saltstod – Ges som en gåva av Lot.

”Is och hagel förekommer ibland i Bibeln. Den mest kända passagen
med det här fenomenet är förmodligen den sjunde plågan som drabbade
Egypten, hagel. Då klimatet i mellanöstern och norra Afrika, där Egypten ligger, mycket sällan går under noll grader är hagel och is något som
gjorde stort intryck på invånarna när detta väl inträffade.”

”När Lot och hans familj ska fly från Sodom och Gomorra, städer som
Herren hade dömt till undergång, får de lova att inte se sig om. Men
under flykten hamnar Lots hustru efter, och då hon vänder sig om blir
hon förvandlad till en saltstod.
Mer om detta finns att läsa i Första Mosebok 19:1.”

Kraft/Gudskraft: Pelare av eld – Ges i kapitel 2.

Kraft/Gudskraft: Hornskall – Ges utav Josua. Med hornet
blåste man ner Jerikos murar.
”I sex dagar vandrade Josuas armé tysta runt den befästa staden, med sig
hade de förbundsarken och sju präster som var och en bar ett vädurshorn. Prästerna stötte hela tiden i de sju hornen. På den sjunde dagen
var de uppe i gryningen men vandrade denna dag sju varv runt Jeriko.
När de vandrat alla sju varv höjde folket härskri och prästerna stötte i
hornen. Då störtade murarna samman och Jeriko föll.
Berättelsen om Josua och Jeriko återfinns i Josuas bok 6:1.”

”Eld är betydelsefullt i Bibeln och förekommer på många platser. Ett av
de kända exemplen är när Mose blir kallad, då Gud talar till honom
genom en brinnande buske.
Om den brinnande busken står det i Andra Mosebok 3:1.
Under ökenvandringen när folket har lämnat Egypten blir de ledda
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Övrigt innehåll i spelet
Adam
Amos
Anden
Daniel
Draken
Esau
Ester
Eva
Gabriel
Gideon
Habackuk
Hagar
Herden
Herren
Hesekiel
Hosea
Hulda
Jakob
Jeremia
Jesaja
Joel
Jona
Judit

Bibelpersonerna som omnämns i Testament
Kapitel 1
Abraham, Sara, Lot.
Kapitel 2
Munskänk, Josef.
Kapitel 3
Mose.
Kapitel 4
Josua, Akan.
Kapitel 5
Debora, Barak, Javin.
Kapitel 6
David, Goljat.
Profethallen
Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel.
Amos, Habackuk, Haggaj, Hosea, Joel, Jona, Malaki, Mika,
Nahum, Obadja, Sakarja och Sefanja.
Övriga
Fler bibliska namn finns i bl.a. utrustningen. Dock finns ingen
bibelhänvisning kopplad till dem. Se listan intill.

Relikerna
Ängeln, spelarens karaktär, kan bära två reliker åt gången.
Varje relik har olika attribut som påverkar karaktären på olika
sätt.

Kain
Keruben
Lammet
Lejonet
Malaki
Mikael
Mika
Mirjam
Nahum
Nasiren
Noa
Obadja
Ormen
Rafael
Rut
Sakarja
Salomo
Sefanja
Serafen
Sippora
Terach
Tobit

Skapelsen

”Den första skapelseberättelsen: Gud skapar mannen och kvinnan på
den femte dagen, till Guds avbild.”

(Första Moseboken 1-2:4)

De bibliska relikerna berättar en liten del av en större historia.
Bibelhänvisningar till varje relik står ifall man blir nyfiken att
läsa mer om just den berättelsen.

”Den andra skapelseberättelsen: Gud skapar mannen och sedan alla
djur. Efter det skapar Gud kvinnan utav ett av mannens revben.”

(Första Moseboken 2:5-24)

Ulltuss

Silverbägare

”Gideon, en av domarna under domartiden, var osäker på om det var
Gud som kallade på honom och krävde bevis. Gideon tog en tuss av ull
och sa till Gud: "Om den här tussen är blöt av dagg i morgon, och marken runt omkring är torr, då ska jag lita på dig". Dagen efter var mycket
riktigt tussen blöt och marken torr, men Gideon var inte övertygad. Han
bad om ytterligare bevis och sa till Gud att om tussen följande morgon
skulle vara torr och marken blöt. När han fann tussen torr visste han att
det var Gud som kallade honom.”

"Josef blev såld av sina bröder och hamnade i Egypten. Där blev han
styresman efter att ha tolkat Faraos drömmar. Under följande år drabbades landet av en väldig hungersnöd, Josefs bröder begav sig till Egypten
för att köpa säd. När de skulle återvända blev den yngste av bröderna,
Benjamin, oskyldigt anklagad för ett brott. Josef hade lagt en silverbägare
i Benjamins väska för att se om hans bröder förändrats. När bröderna
inte övergav Benjamin blev Josef övertygad. Han gav sig till känna och
bröderna försonades.

(Domarboken 6:36-40)

(Första Moseboken 44-45)

Snabbskor

Ormstav

”Herren, min härskare, är min styrka.
Han gör mig snabbfotad som gasellen,
och jag kan löpa över bergen.”

”Herren gav Mose kraft att förvandla sin stav till en orm för att han skulle kunna övertyga farao att släppa det israeliska folket. Men det räckte
inte för farao och Gud skickade de tio plågorna över Egypten.”

(Hab 3:19)

(Andra Moseboken 4:1-5)
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Övrigt innehåll i spelet
Menoran

Första stentavlan

”Menoran var en ljusstake tillverkad i rent guld och med sju lamphållare
för olja. Den förvarades i tabernaklet där förbundsarken stod.”

”Den första av de två stentavlor som Mose fick utav Gud på Sinai berg.
Denna tavla innehåller de tre budorden som handlar om relationen med
Gud:
1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer
inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.”

(Andra Moseboken 25:31-40)
Lyra

”Kung David spelade musik varje dag och han tros har skrivit många av
sångerna i Psaltarens bok.”

(Första Samuelsboken 16:14-23)

(Andra Moseboken 20:1-11)

Klagovisorna

Förbundsarken

”Gud befallde Mose att göra en ark att förvara stentavlorna i. Arken
var tillverkad av akacieträd och belagd med rent guld, den tillverkades
under ökenvandringen och betraktades som det synliga tecknet på Guds
närvaro.”

”Klagovisorna är en samling av fem klagosånger som handlar om Jerusalems fall. Sångerna ger uttryck för sorgen över stadens fall och över tron
av att det är Gud som straffar folket för dess synder. Klagovisorna tillskrivs ofta profeten Jeremia och ligger därför efter Jeremias bok i Bibeln.”

(Andra Moseboken 25:10-22)

Herdepsalmen

Förbjuden frukt

”"Herdepsalmen", den mest kända psalmen i Psaltarens bok: Herren är
min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig
på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag
något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du
dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med
olja och fyller min bägare till brädden. Din godhet och nåd skall följa
mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag
lever.”

”Ormen i Edens trädgård lurade kvinnan att äta frukten från kunskapens träd, mannen följde kvinnans exempel och åt även han. Denna
händelse kom att kallas för "syndafallet".”

(Första Moseboken 3:6)
Finger

”Elisha var en av de profeter som inte fick någon egen bok. Han botade
Naaman, den arameiske kungens överbefälhavare, från spetälska. Elisha
sa till Naaman att doppa sig sju gånger i Jordanfloden. Som tur var blev
Naaman botad, och tappade inte någon av sina kroppsdelar, något som
inte kan sägas om den stackare vars finger detta är...”

(Psaltaren 23)
Hårfläta

(Andra Kungaboken 5:1-19)

”Simson var en domare under domartiden. Han var en Nasir, en person
som vigt sitt liv åt Gud, och hans styrka satt i hans hår. Han avslöjade
detta för Delila, kvinnan som han var förälskad i, och hon förrådde
honom. Delila klippte av Simsons hår så att hans styrka försvann, och
lämnade honom sedan åt hans fiender, Filistéerna. De stack ut hans
ögon och band fast honom vid en pelare. Simson bad Gud om kraft en
sista gång, och välte pelaren så att hela huset rasade ihop över honom
och Filistéerna som tagit honom tillfånga.”

Duva

”Efter den stora syndafloden blev arken stående på Araratbergen, då
släppte Noa ut en duva för att se om vattnet hade sjunkit undan men
den återvände strax då den inte fann någon plats att landa. När Noa för
andra gången släppte ut duvan kom den tillbaka med en kvist från ett
olivträd, då förstod Noa att vattnet hade sjunkit undan från jorden.”

(Domarboken 16)

(Första Moseboken 8:11)

Guldkalv

Andra stentavlan

”När Mose är uppe på Sinaiberget för att ta emot de båda stentavlorna fruktar folket att han inte ska återvända. De behöver en Gud att
leda dem genom öknen och därför befaller Aron, Moses bror, att alla
guldringar ska gjutas till en tjurkalv. Folket börjar tillbe kalven som sin
gud, och när Mose kommer tillbaka och ser vad folket har gjort blir han
rasande. I sitt vredesutbrott förstör han både kalven och stentavlorna.
Med Guds budord i bitar tvingas Mose återvända till berget för att be om
nya stentavlor.”

”Den andra stentavlan som Mose fick utav Gud på Sinai berg. Dessa
budord handlar om relationer mellan människor:
4. Visa aktning för din far och din mor.
5. Du skall inte döda.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte ljuga.
9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans tjänare eller
hans tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör
din nästa.”

(Andra Moseboken 32)

Guld, myrra & rökelse

(Andra Moseboken 20:12-17)

”Guld, myrra och rökelse är de tre gåvor som Messias fick av de besökande österländska stjärntydarna. Dessa män hade följt en stjärna som
uppenbarat sig på himlen, en stjärna som skulle leda dem till Israels
störste konung.”

(Mikas profetia finns i sin helhet i Mikas bok.)
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Reflektion kring Testament
uppstår när man ser fragmenten men inte hur de hänger ihop.

Reflektion kring Testament

Här följer en kort reflektion kring en del av det som du möter
i Testament och i Gamla testamentet. Denna reflektion är
skriven av Peter Håkansson, präst och konceptansvarig för
projektet.

Därför är en presentation om hur den gammaltestamentliga
historien hänger ihop mycket väsentlig.
Gud skapar från början allt och det är gott. Men så sker
syndafallet som består i att Adam och Eva äter av Kunskapens
träd, vilket Gud hade förbjudit dem. Adam och Eva får nu
kunskapen om gott och ont. Nu blir de förvisade ut ur paradiset, inte som ett straff, utan för att Gud vill skydda dem från
att också äta av Livets träd. Skulle de göra detta och få evigt
liv, skulle ondska finnas i dem för evigt.

Ängel med vapen?
I Bibeln är inte änglar bara budbärare, de är även Guds
beskyddare och soldater. Men i Testament var det främst en
praktisk lösning att spela som en ängel, framför allt för att karaktären var tvungen att kunna följa berättelsen som sträcker
sig över hundra år. Änglar är odödliga och i spelet kan ängeln
i och för sig dö, men uppstår igen på en säker plats.

Men människorna lever inte tillsammans på ett bra sätt. Gud
ångrar vid ett tillfälle att han skapat människan. Men Gud
tänker börja om och Noa får bli den som räddar mänskligheten genom att bygga arken när jorden fylls med vatten.

Gamla Testamentet som spel för våldsamt?
Spelets poäng är att lära spelaren den gammaltestamentliga
historien. Som all övrig historia där människan är inblandad
är även våld tyvärr en vanligt förekommande händelse. Så
miljön i Testament är våldsam och ängeln måste skydda de
bibliska personerna från olika faror som lurar exempel banditer, odjur och krig.

När vattnet är borta sprider människan ut sig på jorden, men
de lever inte bättre än förut. Gud bestämmer då att han skall
utse ett folk och genom dem visa vem Gud är och hur han vill
att människorna skall leva. Den som utses att leda folket från
första början är Abraham.

Det våld som äger rum är en form av ”försvarsvåld”. När
spelarens karaktär kommer tillräckligt nära fienden anfaller de
automatiskt.

Gud ger Abraham och hans folk, ”Gudsfolket”, ett land som
skall vara deras, Israel. Abraham får sonen Isak (och Ismael).
Isak får sönerna Jakob och Esau. Jakob får tolv söner. Sönerna
är avundsjuka på Jakobs favoritson Josef. Därför låter de sälja
Josef till en karavan på väg till Egypten. Väl där säljs Josef
som slav och hamnar, efter att ha blivit falskt anklagad, i
fängelse.

Blodet är minimalt i Testament. Spelet har en tolvårsgräns
som gör att våldet i Testament är begränsat.
Att Svenska Kyrkan har utvecklat ett spel med våld i innebär
inte att man gjort ett ställningstagande att man accepterar
våld. Testament har som syfte att lära ut och göra den bibliska
historien känd. Det är viktigt att lära sig historien och utav de
misstag som är gjorda. Den mänskliga historien är full av våld
och vi måste ta den till oss och istället göra något bättre av
vår tid tillsammans.

Men att Gud gett honom förmågan att tyda drömmar gör
att han släpps ut ur fängelset när Farao behöver få en dröm
uppfylld. Som tack för hjälpen gör Farao Josef till den näst
högste i landet. Det kommer en svältperiod på sju år som även
drabbar Israel. I Israel bestämmer sig Jakob och hans söner
för att bege sig till Egypten för att köpa mat där. De känner
inte igen Josef som är ansvarig för all mat som samlats ihop i
Egypten. Men han ger sig tillkänna och ber hela sin släkt att
flytta till Egypten.

Som äventyrsrollspel är Testament att jämföras med andra
spel, filmer och böcker med liknande innehåll på så sätt att
det är till för att underhålla. Kampen mellan gott och ont
fascinerar människan. Sådana berättelser har alltid funnits och
dem är inte ett accepterande till att ont får ske, oftast beskriver
dem bara hur verkligheten ser ut.

Ca 400 år går och Israeliterna har nu blivit så många att han
som är Farao nu blir rädd för deras antal och gör dem till
slavar. Då kallar Gud Mose till att vara den som skall befria
Israeliterna ur slaveriet. Som hjälp låter Gud skicka tio plågor
över Egypten som alla riktar sig mot de olika Gudar man där
trodde på. Farao släpper Israeliterna ur sitt slaveri efter de tio
plågorna och den första judiska påsken har ägt rum.

Detta spel är gjort för att likna de spel som är populära och
som spelas mest idag och som rollspel ligger Testament i tiden
för vad ungdomar spelar.
Gud i Gamla Testamentet
För många är Gamla Testamentet bara krig, våld och en straffande Gud. En föreställning som inte i första hand lockar till
en läsning av Gamla Testamentet. Det är en föreställning som

Strax efter att Israeliterna gett sig iväg ångrar Farao sig och
skickar en här som skall hämta tillbaks dem. Mose leder folket
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till Röda Havet och med Guds hjälp reser sig havet och de
kan gå torrskodda över till andra sidan.

åter köpa tillbaks sitt folk till vilket pris som helst. Gamla Testamentet är en berättelse om ett folk som hela tiden vänder sig
bort från Gud, trots att Gud varnar för konsekvenserna. Gud
räddar upp situationen och folket vänder tillbaks till Gud för
att några generationer senare ha glömt vad Gud gjort för dem.

På berget Sinai frågar Gud Israeliterna om de vill ha honom
som kung. De svarar ja och får de tio budorden som Gud vill
att de skall leva efter.

Att Gud köper tillbaks sitt folk för det högsta pris som finns,
det är en berättelse som Nya Testamentet berättar om.

Israeliterna börjar sin vandring tillbaks till Israel. När de når
Israels gräns vågar folket inte gå längre, för att de är rädda för
det folk som nu bor där. Mose leder nu folket i öknen i 40
år, i det område som han själv flydde till innan Gud kallade
honom till att gå tillbaks till Egypten för att rädda Israeliterna.

Så den kärleksfulla Gud som finns i Nya Testamentet är
samma kärleksfulla Gud i Gamla Testamentet. Det är en Gud
som inte vill något annat än att folket skall leva nära Gud och
i bra relation med varandra. När det inte görs, ja det är då saker och ting börjar gå dåligt. För Gud gäller det då att vända
det onda till något gott och sedan försöka börja om på nytt.

När de 40 åren gått dör Mose och Josua leder folket istället.
Nu vågar folket gå in i Israel och man återerövrar landet. Gud
är fortfarande deras kung, därför leder olika domare landet.
Dessa ser till så att lagarna efterföljs. Men nu är det en tid
då folket hela tiden vänder sig bort från sin kung, Gud. Gud
varnar dem och när folket vänder ryggen åt Gud inträffar det
Gud varnat dem för. När folket far illa av sina egna felsteg
vänder de åter till Gud. Gud hör dem och hjälper dem. När
det sedan blivit så bra som det kan bli, börjar folket åter igen
vända Gud ryggen och så fortsätter det.
Efter ca 400 år kräver folket en kung, en annan än Gud. Gud
varnar folket för vad en kung kan komma att ställa till med.
Men folket vill och får sin kung. Kungarna börjar göra det
Gud varnade folket för, drar ut i krig, gör män till soldater,
tar skatt utav folket och gör som de själva vill. Gud kan inte
använda sig utav kungarna och sänder därför profeter. Innan
dess splittras dessutom landet i två delar, Israel och Juda.
Profeternas budskap är att folket skall vända tillbaks till Gud,
annars kommer folket att hamna i fångenskap. Folket vänder
inte om till Gud och snart går det första riket över gränsen,
Assyrien. Därefter kommer det andra riket, Babylonien, som
sätter stora delar av folket i fångenskap. Sist kommer ett
tredje, Perserna. Genom Drottning Ester låter Gud rädda det
israelitiska folket så att de som lever i exil får återvända tillbaks till sitt hemland.
Profeternas röst har tystnat. Den är tyst i ca 400 år tills den
största rösten av dem alla föds i ett stall i Betlehem.
Profeten Hosea får med sitt liv berätta om Gud i Gamla Testamentet. Profeten Hosea gifte sig med en prostituerad kvinna.
Hon lämnade honom efter ett tag. Gud säger till Hosea att
han skall hitta sin förlorade hustru. Som profet var detta ett
stort misslyckande för honom. Men han gav sig ut och fann
sin förra hustru precis när hon håller på att säljas som en slav.
Gud ber Hosea att köpa tillbaks sin hustru och det gör han.
Folket är som den otrogna hustrun och Gud ger sig ut för att
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Utvärderingsfrågor
Utvärdering
Följande frågor kan vara till hjälp vid utvärdering av arbetet. Vi är väldigt tacksamma för all respons!
Skicka dina tankar till info@bibeln.se.
Ledarfrågor
1. Har intresset för Gamla Testamentet ökat i jämförelse med tidigare år (åren utan dataspel)? I vilken grad har intresset ökat?
2. Hur mycket tid har ni ägnat åt att lära ut Gamla Testamentet i jämförelse med tidigare år (åren utan dataspel)?
3. Hur användes spelet i undervisningen?
4. Upplevdes innehållet i spelet vara relevant för konfirmandundervisning (att skapa intresse och lära ut Gamla Testamentet)?
5. Upplevdes det som att konfirmanderna själva motiverades till att spela spelet?
6. Har de spelat själva under fritiden?
7. Hur följdes manualen?
8. Saknade du något i manualen?
9. Anser du att kunskapsnivån bland konfirmanderna har ökat i jämförelse med tidigare år (åren utan dataspel)?
10. Förekom det samarbete mellan konfirmanderna? Hjälpte de varandra o.s.v.?
11. Uppskattningsvis hur många timmar har du själv spelat spelet?
12. Var spelet lätt att lära sig använda?
13. Har spelet fungerat?
14. Tekniska problem/buggar?
15. Kommer du att fortsätta använda spelet?
16. Vad upplevde du som det mest positiva med spelet?
17. Vad upplevde du som det mest negativa med spelet?
18. Saknas det något i spelet?
19. Skulle du kunna se några andra användningsområden för spelet?
20. Upptäcktes det några oväntade effekter? Lärde sig konfirmanderna något utöver de utsatta mål som fanns med användandet?
Konfirmandfrågor
1. Har spelet ökat ditt intresse för Gamla Testamentet?
2. Är du nyfiken att ta reda på fortsättningen i Nya Testamentet?
3. Anser du att du har lärt dig något när du spelat spelet?
4. Anser du att du lärde dig något av diskussionerna som fördes om spelet?
5. Till vilken grad läste du texterna i spelet?
6. Till vilken grad läste du texterna som beskrev föremål och krafter?
7. Vilken del av spelet tyckte du var roligast? (Område, utrustning, uppdrag osv)
8. Uppskattningsvis hur många timmar har du ägnat åt att spela spelet?
9. Har du spelat spelet hemma på din fritid?
10. Vad upplevde du som det mest negativa med spelet?
11. Vad upplevde du som det mest positiva med spelet?
12. Saknas det något i spelet?
13. Kommer du att fortsätta använda spelet?
14. Har spelet fungerat?
15. Tekniska problem/buggar?
16. Var spelet lätt att lära sig använda?
17. Kan du rekommendera spelet för dina vänner som inte spelat det?
18. I vilken utsträckning har du spelat spel tidigare? I så fall vilka?
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Kontakt

Kontakt

Beställning och information, Bibelsällskapet
www.bibelsällskapet.se
Dataspelsutvecklarna
www.testamentgame.com
Manus och manual, Peter Håkansson
peter.hakansson@svenskakyrkan.se
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