
كان الملك شاول في نهاية ذاكرته ويرتجف من   
الخوف. وتجمع الجيش الفلسطيني بأكمله لمهاجمة القوات 
االسرائيلية األصغر واألضعف منهم. اشتكى شاول ، وقال "اذا 

كان هنا فقط صموئيل ، فإنه سيقول لي ما يجب القيام به" ، 
ولكن نبي إسرائيل العظيم قد توفي قبل بضع سنوات.

وحاول العاهل المسن بشدة للعثور على بعض النصائح أو 
التوجيهات من األنبياء أو الكهنة اآلخرين، ولكن الرب لن 
يتحدث إليه. عندما كان شابا ، كان شاول قريبا من اهلل.

ولكن بعد اعتالئه العرش ، أصبح قاس وتمرد ضد كلمة اهلل.
حتى إنه قد أمر بقتل قرية الكهنة 

بأكملها. الملك شاول  بإصرار
رفض اإلستماع إلى الرب ، واآلن في 

محنته ، واهلل لن يستجيب له
".فقال شاول عبيده ، وتسعى لي امرأة ان 
هاث بروح مألوفة ، ان جاز لي ان اذهب 

اليها ، واالستفسار لها ". 1 صموئيل 7:82. 
وكان أمر اهلل بوضوح شعبه أبدا للتشاور 
ساحرة أو متوسطة )الويين 13:91 ؛ 72:02(. 

ولكن اآلن قد شاول قليل من االعتبار 
لتعليمات اهلل الضمني

عند العثور على امرأة في يقرون خطة 
تخفيف عب الذين زعموا أن يتشاور مع 

الموتى ، المقنعة وذهب الملك نفسه 
لرؤيتها. وقال للمتوسط "، حتى أحضر 

لي صموئيل." الساحرة مرت بها وتعاويذ 
سحر شبح حتى الذين يدعون أنهم 

صموئيل النبي بدا وأعطى الملك رسالة 
يائسة تماما. وتوقع أن شاول وأبناؤه 

الثالثة سوف يموت في
المعركة في اليوم التالي--

وقتل في اليوم التالي من قبل أبناء شاول الفلسطينيون ، وبعد 
ذلك الملك أصيب باإلحباط وسقط على سيفه وأخذ حياته 
)1 صموئيل 2:13  4(. الذي تحدث خالل لشاول النبي ساحرا ، 

بعث اهلل ، أو الشيطان في تمويه

1 صموئيل 3:28-25القصة . . .

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 ١.  هل الشكل الذي شهده شاول كان فعال صموئيل النبي؟
  1 ملوك 22:22 فَأََجاَب: أَْخُرُج، َوأُْصِبُح _______________ _______________ فِي 

أَفَْواِه َجِميِع أَنِْبَيائِِه.
  رؤيا 14:16 َوِهَي _______________ _______________ قَاِدَرٌة َعلَى ُصْنِع 

الُْمْعِجزَاِت.

 ٢.  الموتى ال يعودون إلى التحدث مع أو تطارد المعيشة؟
  أيوب 21:14 ُيْكرَُم أَْبَناُؤُه َوُهَو _______________ _______________، أَْو ُيَذلُّوَن 

َوالَ ُيْدرُِك َذلَِك.
ا األَْمَواُت _______________ _______________    الجامعة 5:9 ، 6، 10 أَمَّ

َشْيئاً، َولَْيَس لَُهْم ثََواٌب َبْعُد، إِْذ قَْد ُيْنَسى ِذكْرُُهْم. فََقْد َباَد _______________ و 
_______________ َوَغْيَرتُُهْم، َولَْم َيْبَق لَُهْم نَِصيٌب ]في هذه الحياة[. فِيَما َيْجِري 
ِتَك، إِْذ لَْن تَِجَد فِي  ْمِس ... َوكُلُّ َما تَْحُصُل َعلَْيِه ِمْن َعَمٍل، فَاْعَملُْه ِبُكلِّ قُوَّ تَْحَت الشَّ
الَْهاِوَيِة الَّتِي أَنَْت َماٍض إِلَْيَها أَيَّ َعَمٍل أَِو اْبتَِكاٍر أَْو _______________ أَْو ِحْكَمٍة.

مالحظة: ال! الكتاب المقدس هو واضح. الشخص الميت ال يفعل شيئا وال يعلم 
شيئا عما يجري على األرض.

، َوالَ الَهاِجُعوَن فِي الُْقُبوِر. ُح األَْمَواُت الرَّبَّ   مزمور 17:115 الَ ُيَسبِّ
  مزمور 5:6 إِْذ لَْيَس فِي َعالَِم الَْمْوِت َمْن َيْذكُرَُك.

  أيوب 10:7  الَ َيْرِجُع َبْعُد إِلَى َمْنِزِلِه، َوَمَكانُُه الَ َيْعرِفُُه َبْعُد.
ُحَك.   أشعياء 18:38 ألَنَُّه لَْيَس فِي ُوْسِع الَْهاِوَيِة أَْن تَْحَمَدَك، َوالَْمْوُت الَ ُيَسبِّ

  مزمور 1:146 تَْنطَلُِق ُروُحُه ِمْنُه فََيُعوُد إِلَى تَُراِبِه، َوآنَئٍِذ تَْنَدثُِر تََداِبيرُُه.

 ٣.  وفقا لكتاب الوحي ، والذي يملك مفاتيح الموت؟
  رؤيا 18:1 أَنَا _______________. كُْنُت _______________، َولَِكْن َها أَنَا َحيٌّ إِلَى 

أََبِد اآلِبِديَن. َولِي َمَفاتِيُح الَْمْوِت َوالَْهاِوَيِة.

مالحظة: الكتاب المقدس واضح. فقط يسوع قد مفاتيح الموت. وينبغي أن نذهب 
إلى كلمته عن إجابات ألسئلتنا عن الموت..

 ٤.  كيف جعل اهلل الرجل في البداية؟
  التكوين 7:2 ثُمَّ َجَبَل الرَّبُّ اإِللَُه آَدَم ِمْن _______________ األَْرِض 

ًة. _______________ فِي أَنِْفِه نََسَمَة _______________، فََصاَر آَدُم نَْفساً َحيَّ

مالحظة: شيئان حدث في الخلق : )1( اهلل شكلت رجل من الغبار ، أو األرض ، 
و )2( ونفخ في أنفه نسمة حياة. وهكذا أصبح رجل الروح الحية.

 ٥.  ماذا يحدث عند الموت؟
  الجامعة 7:12 فََيُعوَد _______________ إِلَى األَْرِض كََما كَاَن، َوتَْرِجَع 

_______________ إِلَى اللِه َواِهِبَها.

مالحظة: ماذا يحدث عند الموت هو عكس ما حدث من خالل اإلبداع. يعود 
الجسم للغبار والروح ، أو النفس ، والعودة الى اهلل الذي أعطاها. ويعلمنا 

الكتاب المقدس بوضوح على أن "الروح" التي ترجع الى اهلل هو مجرد التنفس 
للحياة ، واهلل الذي نفخ الرجل في البداية )جيمس 62:2 ، الهامش ؛ 3:72 

الوظيفي ، الهامش ؛ الوظيفي 4:33(. مزمور 92:401 ، 03 تنص على : "انت 
 tsednes بعيدا أنفاسهم ، وهم يموتون ، والعودة إلى غبارها. انت tsekat

عليها خاصتك الروح ]التنفس[ ، يتم إنشاؤها."

 ٦.  أين تذهب عندما يموت ميتة؟
  أيوب 32:21 ِعْنَدَما ُيَواَرى فِي _______________ َيُقوُم َحارٌِس َعلَى َضِريِحِه.

ُبوا ِمْن َهَذا: فََسْوَف تَأْتِي َساَعٌة َيْسَمُع فِيَها َجِميُع َمْن    يوحنا 28:5 ، 29 الَ تََتَعجَّ
_______________ _______________ َصْوتَُه، فََيْخُرُجوَن ِمْنَها.

مالحظة: كان من بين القتلى ، سواء الصالحين واثيم ، هي في قبورهم ، 
وسوف نسمع صوت يسوع يدعوهم اليها من القبر لمكافأة أو عقاب..

 ٧.  الكتاب المقدس يجعل من السهل أن يتم حفظ الملك داود. هل هو في 
السماء اآلن؟

  أعمال الرسل 29:2 أَيَُّها اإلِْخَوُة، َدُعوِني أَقُوُل لَُكْم َصَراَحًة إِنَّ أََبانَا َداُوَد 
_______________ و _______________ ، َوقَْبرُُه َمازَاَل ِعْنَدنَا َحتَّى الَْيْوِم.

  أعمال الرسل 34:2 فَإِنَّ َداُوَد _______________ _______________ ِبَجَسِدِه 
َماِء. إِلَى السَّ

مالحظة: ال! بطرس الرسول صرح بوضوح أن داود مات ودفن حيا ، ال في 
السماء. عالوة على ذلك ، العبرانيين 23:11-04 يجعل من الواضح أن جميع 
المؤمنين من العصور لم يتم مكافأة ، ولكن بدال من ذلك ، فإن جميع يكافأ 

معا )اآليات 39 ، 40(.

 ٨.  من يدخل قلب المسيحي المولود من جديد كل؟
  حزقيال 4:18 _______________ الَّتِي تُْخِطيُء ِهَي _______________.

  أيوب 17:4 أَُيْمِكُن أَْن َيُكوَن _______________ أََبرَّ ِمَن اللِه، أَِم الرَُّجُل أَطَْهَر ِمْن 
َخالِِقِه؟

  1 تيموثاوس 15:6 َملُِك الُْملُوِك و _______________ األَْرَباِب، الَِّذي 
_______________ الَ فََناَء لَُه.

مالحظة: نحن النفوس ، والنفوس ال يموت. الرجل هو مميتة. اهلل وحده هو 
الخالد. لم يتم العثور على تدريس يعتقد على نطاق واسع من الروح ، ال 

يموت خالدة في الكتاب المقدس. والتعليم هو من صنع اإلنسان.

 ٩.  وعندما تعطى الخلود الصالحين؟
  1 كورنثوس 51:15-53 َولَِكنََّنا _______________ َجِميعاً، فِي لَْحظٍَة، َبْل فِي 
طَْرفَِة َعْيٍن ِعْنَدَما ُيْنَفُخ فِي _______________ األَِخيِر. فَإِنَُّه َسْوَف ُيْنَفُخ فِي 

ُر. فاَلَُبدَّ لَِهَذا  ا نَْحُن، فََسَنَتَغيَّ الُْبوِق، _______________ األَْمَواُت ِبالَ انِْحالٍَل. َوأَمَّ
الِْجْسِم الَْقاِبِل لاِلنِْحالَِل أَْن َيلَْبَس َعَدَم انِْحالٍل، َولَِهَذا الَْفانِي أَْن َيلَْبَس ُخلُوداً.

ِع،  ي أَْمٌر ِبالتََّجمُّ َماِء َحالََما ُيَدوِّ   1 تسالونيكي 16:4 ألَنَّ الرَّبَّ نَْفَسُه َسَيْنزُِل ِمَن السَّ
، ِعْنَدئٍِذ _______________  ُق فِي ُبوٍق إِلِهيٍّ َوُيَناِدي َرِئيُس َمالَئَِكٍة، َوُيَبوَّ

الً. _______________ فِي الَْمِسيِح أَوَّ

مالحظة: نعم ، وستعطى الصالحين الخلود في القيامة. األشرار أبدا الحصول 
عليها..

– ٣ –– ٢ –

ك

الساحرة من عين دور



١٠.  كيف يمكن للكتاب المقدس تشير بشكل متكرر الى الموت؟
  يوحنا 11:11، 14 ثُمَّ قَاَل َيُسوُع: »لَِعاَزُر َحِبيُبَنا قَْد _______________، َولِكنِّي 

َسأَْذَهُب ألُنِْهَضُه«. ِعْنَدئٍِذ قَاَل لَُهْم َصَراَحًة: »لَِعاَزُر قَْد َماَت«.
يِسيَن كَانُوا قَْد    متى 52:27 َوتََفتََّحِت الُْقُبوُر، َوقَاَمْت أَْجَساٌد كَثِيرٌَة لِِقدِّ

._______________
.   2 صموئيل 12:7 َوَمَتى اْسَتْوفَْيَت أَيَّاَمَك _______________ َمَع آَبائَِكُ

  1 تسالونيكي 14:4  فََماُدْمَنا نُْؤِمُن أَنَّ َيُسوَع َماَت ثُمَّ قَاَم، فََمَعُه كََذلَِك َسُيْحِضُر اللُه 
أَْيضاً _______________ ِبَيُسوَع.

مالحظة: يشير الكتاب المقدس في كثير من األحيان إلى الموت أثناء النوم. 
الموت هو حالة من الالوعي مجموع خاللها 51 دقيقة أو ألف سنة تبدو هي 
نفسها. الموتى ببساطة "النوم" في قبورهم حتى القيامة ، وعندما سيتم رفع 

جميع بحلول يسوع. تدريس بأن أرواح الموتى والمالئكة السماوية ، أو بعض 
الصالحين الكيان ekiltsohg التي يمكن االتصال بها ، ودون أي أساس 

ديني..

١١.  منذ المعالجات ، السحرة ، والوسطاء ال يمكن االتصال بين 
األموات ، الذين هم باالتصال؟

ٌة قَاِدَرٌة َعلَى ُصْنِع _______________.   رؤيا 14:16 َوِهَي أَْرَواٌح َشْيطَانِيَّ

مالحظة: تسمى مالئكة السماء "االرواح يخدم" )عبرانيين 41:1( الذين 
يساعدون الناس على األرض. المالئكة الذين كانوا يطردون من السماء مع 

الشيطان )رؤيا 7:21-9( هي أيضا األرواح األرواح الشريرة ، الذين يخدعون 
الناس من خالل عمل المعجزات )رؤيا 31:61 و 41(. أنها تستخدم "كل 

السلطة وبآيات وعجائب كاذبة" )2 تسالونيكي 9:2( ، ويمكن أن تجعل حتى 
"النار ينزل من السماء على األرض على مرأى من الرجال" )رؤيا 31:31(. 

الوسطاء يدعون عندما يكون االتصال أرواح الموتى ، هم حقا في اتصال مع 
المالئكة الساقطة الشيطان )اشعيا 91:8 ، 02(.

١٢.  لماذا يريدون منا الشيطان إلى االعتقاد بأن أرواح الموتى على 
قيد الحياة حقا؛؟

ُموَن  اٍل، َوُيَقدِّ اٍل َونَِبيٍّ َدجَّ    متى 24:24، 25 فََسْوَف َيْبُرُز أَكْثَُر ِمْن َمِسيٍح َدجَّ
_______________ _______________ َوأََعاِجيَب، _______________ َحتَّى 

_______________، لَِو اْسَتطَاُعوا. َها أَنَا قَْد أَْخَبْرتُُكْم ِباألَْمِر قَْبَل ُحُدوثِِه.

مالحظة: الشيطان يكمن األول للبشرية هو "يي ال تموت بالتأكيد." سفر 
التكوين 40:30. يريد الناس إلى االعتقاد بأن أرواح الموتى على قيد الحياة 
حتى مالئكته كما يمكن أن تشكل القديسين واألنبياء ، والقادة الصالحين 
الذين لقوا حتفهم وحتى أنه يمكن أن تشكل كمالك للضوء )2 كورنثوس 

31:11-51(. وهكذا ، يستطيع خداع الناس من قبل الماليين. االستفادة من 
هذه االرواح الشريرة ما يسمى "االرواحية." وهو يقوم على االعتقاد جزئين : 

)1( الموتى على قيد الحياة ، و )2( يمكنهم االتصال بك ، ص يمكنك االتصال 
بهم. هذا هو واحد من تعاليم الشيطان األكثر إضرارا. بعد ما يقرب من 

العالم كله يرى اليوم. لم الساحرة من ال يقرون خطة تخفيف عب استدعاء 
صامويل. بدال من ذلك ، شاهدت مالكا الشر الذين انتحلوا صفة صموئيل..

١٣.  ومدى فعالية استخدام الشيطان لهذه األرواح الشريرة يكون في 
األيام األخيرة؟

   رؤيا 23:18 َوِبِسْحرِِك _______________ _______________ األَُمِم.
   رؤيا 2:18 َوَصاَح ِبأَْعلَى َصْوِتِه: »َسَقطَْت، َسَقطَْت َباِبُل الُْعظَْمى، َوَصاَرْت َوكْراً 

َياِطيِن َوَمأًْوى _______________ ُروٍح _______________. لِلشَّ
ْيطَاَن الَِّذي  ى إِْبلِيَس َوالشَّ ُة الَْقِديَمُة، َوُيَسمَّ    رؤيا 9:12 َهَذا التِّنِّيُن الَْعِظيُم ُهَو الَْحيَّ

ُيَضلُِّل الَْعالََم _______________.

مالحظة: المعجزات الشيطان )سحره( من خالل المالئكة له الشر ، وقال انه 
سوف خداع العالم كله تقريبا.

١٤.  كيف نعتبر هذه معجزات اهلل المالئكة الشر؟
  الالويين 27:20 أَيُّ َرُجٍل أَِو اْمَرأٍَة ُيَمارُِس _______________ َمَع الَْجانِّ أَْو ُمَناَجاَة 

األَْرَواِح، _______________ َوَيُكوُن َدُمُه َعلَى َرأِْسِه.
وَح ُيْعلُِن َصَراَحًة أَنَّ قَْوماً فِي األَزِْمَنِة األَِخيرَِة َسْوَف    1 تيموثاوس 1:4 إاِلَ أَنَّ الرُّ

_______________ َعِن _______________، ُمْنَساقِيَن َوَراَء أَْرَواٍح ُمَضلِّلٍَة َوتََعالِيَم 
ٍة. َشْيطَانِيَّ

  أفسس 11:5 َوَعلَْيُكْم أاَلَّ تَْكَتُفوا ِبَعَدِم االْشتَِراِك فِي أَْعَماِل _______________ 
_______________، َبْل ِباألَْحَرى أَْن تَْفَضُحوَها أَْيضاً.

َعاَرُة، َوِعَباَدُة  ا أَْعَماُل الَْجَسِد فَظَاِهرٌَة، َوِهَي: الزِّنَى َوالنََّجاَسُة َوالدَّ   غالطية 19:5-21 أَمَّ
األَْصَناِم _______________، َوالَْعَداَوُة َوالنِّزَاُع َوالَْغْيرَُة َوالَْغَضُب، َوالتََّحزُُّب َواالنِْقَساُم 

ْكُر َوالَْعْرَبَدُة، َوَما ُيْشِبُه هِذِه. ُب، َوالَْحَسُد َوالسُّ َوالتََّعصُّ
الِيَن، فََمِصيرُُهْم إِلَى  جَّ يَاِطيِن َوَعبََدُة األَْصَناِم َوَجِميُع الدَّ   رؤيا 8:21 ... َوالُْمتَِّصلُوَن ِبالشَّ

_______________ الُْمتَِّقَدِة _______________ َوالِْكبِْريِت، الَِّذي ُهَو الَْمْوُت 
الثَّانِي.

مالحظة: في يوم وموسى ، واهلل أمرنا أن نضع كل الوسطاء حتى الموت. اليوم 
وتصر على ان السحر هو عمل من اللحم ، والتي سيتم تدمير الشعب. انه يحذر 

من انه عندما اشتغل مع الوسطاء تركت اإليمان ، ويخبرنا أن كل السحرة 
وسوف يموت الموت الثاني في بحيرة النار..

١٥.  ما ال طاقة المجيدة اهلل نقدم شعبه؟
رِكََة فِي آالَِمِه؛  َة _______________ َوالشَّ   فيليبي 10:3 َوَغاَيتِي أَْن أَْعرَِف الَْمِسيَح َوقُوَّ

َه ِبِه فِي َمْوِتِه. َوالتََّشبُّ

مالحظة:  يسوع يقدم لنا نفس القدرة على العيش الحق الذي أثيرت من 
األموات. رائع! كيف يمكننا أن تفشل مع السلطة ال يصدق مثل هذا أعطانا 

وذلك مع عدم وجود تكلفة لدينا؟ يسوع ، ألنه يحبنا ، ويحذر رسميا لنا بعيدا 
عن السلطة ومعجزات مالئكة الشر ويقدم على عمل المعجزات اإللهية الالزمة 

إلعداد لنا لمملكته )فيلبي 6:1(.

إستجابتك
مع االعتراف بأن الله هو في السيطرة الكاملة على األحداث الدنيوية ، هل أنت 

على استعداد للسماح له السيطرة الكاملة من حياتك؟

اإلجابة: _______________ 

ملحقات
يقدم هذا القسم معلومات إضافية للمزيد من المعلومات و الدراسة.

اللص على الصليب
يسوع وعد اللص على الوصول على الفور الى السماء عبر عندما قال : "النك اليوم تكون معي 

في الفردوس"؟ ويتحدد معنى عبارة المسيح في لوقا 34:32 بواسطة ديني اإلجابة على سؤال 
واحد مهم جدا : هل يسوع نفسه يذهب إلى الجنة في ذلك اليومالمقدس؟

ليس وفقا للكتاب  في يوم القيامة ، وكانت كلماته عندما التقى ماري في مقبرة حديقة : "ال 
تلمسني ، ألني ال أستطيع أصعد بعد إلى أبي" يوحنا 71:02. ال يمكن أن يسوع قد ذهبت الى 

الجنة يوم الجمعة اذا لم يكن قد صعد بعد إلى اآلب األحد!
لماذا إذن يقول يسوع : "النت انك اليوم تكون معي في الفردوس"؟ المشكلة واضحة يختفي عندما 

تفكر في أن المخطوطات اليونانية األصلية لم تكن عالمات الترقيم. أدخلت الفواصل والفترات 
في نص الكتاب المقدس من قبل المترجمين الذين وضعوا لهم حيث كانوا يعتقدون أنهم ينبغي أن 
يكون. وصدقوا أو ال تصدقوا ، ويمكن تغيير فاصلة واحدة معنى الجملة كلها! وينبغي بيان الرب 

في لوقا 34:32 نصها كما يلي : "الحق أقول لك اليوم ، وانت سوف تكون معي في الجنة". 
وهذا ما كان يقوله يسوع حقا. اليوم ، عندما يبدو كل خسر ، واليوم ، عندما كنت ال تبدو وكأنها 

الرب أو الملك ، وحتى بعد أن فروا من تالميذي ؛! اليوم ، على الرغم من يدي مسمر على 
الصليب ، وأنا ال يزال يمكن انقاذ لكم في يوم من األيام أن اللص ، جنبا إلى جنب مع جميع 

اآلخرين الذين قبلوا المسيح ، وسوف يدعون الوعد هو القيامة وتكون مع يسوع في الجنة. 

ماذا كلمة "الروح" و "بريث" تعني في الكتاب المقدس؟
وظيفة 3:72 يشير إلى أن الشخص "روح" و "النفس" هي نفسها. الدول المهمة أيضا أن هذه 
الروح ، أو النفس ، في أنفه. الرجاء تذكر أن الله وضع "التنفس" في الخياشيم في خلق آدم 

)تكوين 7:2(. لذلك يعود إلى أن روح الله عندما يموت شخص هو التنفس من روح الحياة ، 
وليس جسد. أبدا في الكتاب المقدس هو روح بال جسد وقال للعودة الى الله عند الموت.

أين "الروح" الذهاب عندما يموت شخص؟
في الخلق ، والجمع بين شيئين لجعل الروح والجسد والنفس. حتى الجمع بين هذين األمرين ، 
والروح ال وجود لها. في الموت ، وهذه المكونات منفصلين. يعود الجسم إلى غبار ، والتنفس 

تعود إلى الله. الروح يذهب إلى أي مكان ، بل يتوقف لمجرد الوجود.
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