
Kertauskysymykset (Kuninkaan tottelemattomuus) 
Esimerkiksi:”Rosvopeli” – ryhmissä. Paperilla piirretty rosvo, jonka vieressä 

paperista tehtyjä rahasäkkejä, joiden takana lukee, paljonko säkissä on ra-

haa tai kiviä. Kysymykseen vastanneesta ryhmästä yksi saa käydä nosta-

massa yhden rahasäkin, tavoitteena saada mahdollisimman rahaa kokoon.  

 

1. Puhuimme joistakin kansoista, jotka sotivat israelilaisia vastaan. Mainitse 

niistä yksi. (Ammonilaiset, filistealaiset, amalekilaiset.) 

 

2. Muistatko vielä toisenkin? (Käytä tätä kysymystä, jos kyseessä on joukkueiden välinen kisa.) 
 

3. Kuka on syntinen ja mistä lähtien? (jokainen, syntymästä asti) 
 

4. Miksi on syntiä olla tottelematon vanhemmille? (Rikomme silloin Jumalan käskyn. Jumala on sanonut: 

”Kunnioita (tai tottele) vanhempiasi.”) 
 

5. Miksi synti on vakava asia? (siitä seuraa rangaistus) 
 

6. Miksi kansa oli ihmeissään ja peloissaan ukkosmyrskyn vuoksi? (He tiesivät, että se oli Jumalan varoitus, 

koska siihen aikaan ei yleensä ollut ukkosmyrskyjä.) 
 

7. Miten Jumala tänä päivänä varoittaa meitä synnistä? (Raamatun kautta, opettajien ja pappien kautta, 

jotka opettavat meille mitä Raamatussa sanotaan.) 
 

8. Mitä sellaista kuningas Saul teki, jota hän ei olisi saanut tehdä, koska se oli ainoastaan pappien tehtävä? 

(Uhrasi polttouhrin kansan puolesta.) 
 

9. Millaisen rangaistuksen Samuel kertoi Saulin saavan tottelemattomuudestaan? 

(Hänen sukunsa ei saisi olla Israelin kuninkaana.) 
 

10. Mistä Samuel tiesi, että Saul oli jälleen ollut tottelematon Jumalalle, eikä ollut hävittänyt kaikkea ama-

lekilaisille kuuluvaa? (Jumala kertoi hänelle. Hän kuuli eläinten ääniä ja myöhemmin 

Saul kertoi hänelle kuningas Agagista.) 
 

11. Oliko Saul heti valmis tunnustamaan tottelemattomuuden syntinsä ja pyytämään Jumalalta anteeksi? 

(Ei. Hän syytti muita ja yritti selittää tehneensä hyvää.) 

 

12. Onko meidänkin syytä sanoa Jumalalle anteeksi Saulin tavalla? Kun vain mainitsemme sanan ”an-

teeksi”, tarkoittaako se, että olemme automaattisesti saaneet syntimme anteeksi? (Jos pyydämme an-

teeksi, meidän täytyy todella tarkoittaa sitä. Meidän on kaduttava syntejämme ja haluttava muuttua. Mei-

dän on pyydettävä Jeesusta pelastamaan meidät synnistä.) 
 

13. Mikä on synnin rangaistus? (Synnin palkka on kuolema = ikuinen ero Jumalasta) 
 

14. Ketkä ihmiset eivät kuitenkaan saa rangaistusta synneistään? (Ihmiset, jotka uskovat Jeesukseen) 
 

15. Miten jatkuu raamatunkohta: Jumalan armolahja on _____ (iankaikkinen elämä (Kristuksessa Jeesuk-

sessa, meidän Herrassamme) 


