
Raja Saul kehabisan akal dan kini sedang gemetar 
ketakutan. Seluruh tentara Filistin telah berkumpul untuk menyerang 
tentara Israel yang jauh lebih kecil dan lemah. Saul mengerang, 
“Kalau saja Samuel masih ada di sini, ia akan memberitahu apa 
yang harus saya lakukan.” Tetapi nabi besar Israel ini telah 
meninggal beberapa tahun sebelumnya. Raja yang sudah menua ini 
berusaha keras untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan dari nabi 
maupun imam yang lain, tetapi Tuhan tidak mau berbicara 
kepadanya. Pada masa mudanya, Saul pernah dekat dengan Tuhan. 

Tetapi setelah naik tahta, dia menjadi kejam 
dan memberontak melawan Firman Allah. 
Malahan dia pernah membunuh sebuah 
desa yang penuh dengan para imam Tuhan. 
Raja Saul juga pernah secara terus-menerus 
menolak untuk mendengarkan Allah, dan 
sekarang dalam kesulitannya, Allah tidak 
lagi menjawab dia. 

“Lalu berkatalah Saul kepada para 
pegawainya: Carilah bagiku seorang 
perempuan yang sanggup memanggil arwah; 
maka aku hendak pergi kepadanya dan 
meminta petunjuk kepadanya.” 1 Samuel 
28:7. Dengan jelas Allah memerintahkan 
umat-Nya untuk tidak meminta nasihat 
pada penyihir atau dukun-dukun (Imamat 
19:31, 20:27), tetapi Saul sekarang tidak 
menghormati perintah implisit Allah ini. 
Setelah menemukan seorang perempuan di 
Endor yang mengaku bisa berkonsultasi 
dengan orang mati, raja pun menyamar dan 

pergi menemuinya. Ia berkata kepada si dukun, “Panggillah Samuel 
supaya muncul kepadaku.”  Si penyihir pun memulai mantra dan 
tenungnya sampai suatu sosok yang mengaku sebagai nabi Samuel 
muncul dan memberikan suatu pesan yang benar-benar tanpa 
harapan. Dia meramalkan bahwa Saul dan ketiga anaknya akan 
mati dalam pertempuran pada hari berikutnya.

Keesokan harinya anak-anak Saul dibunuh oleh orang Filistin, 
dan kemudian raja yang sedang terluka dan dalam keadaan putus 
asa menjatuhkan diri ke atas pedangnya dan mengambil nyawanya 
sendiri (1 Samuel 31:2-4). Siapakah yang berbicara kepada Saul 
melalui si  penyihir – nabi Allah yang dibangkitkan, atau iblis yang 
menyamar?

Penyihir dari Endor

Alkisah . . .
1 Samuel 28:3-25

Pelajaran
Isi bagian yang kosong setelah membaca setiap teks Alkitab.

 1.  Apakah sosok yang Saul lihat itu sesungguhnya adalah 
nabi Samuel? 

  1 Raja-Raja 22:22 Aku akan keluar dan menjadi __________ ____________ 
dalam mulut semua nabinya.

  Wahyu 16:14 Itulah _________________ _____________ yang mengadakan 
perbuatan-perbuatan ajaib.

 2.  Apakah orang yang sudah mati bisa datang kembali 
untuk bercakap-cakap ataupun menghantui orang hidup?

  Ayub 14:21 Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia ___________ 
___________ ; atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya.

  Pengkhotbah 9:5, 6, 10 … tetapi orang yang mati ________________  
_______________ apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan 
kepada mereka sudah lenyap.  Baik _______________ mereka, maupun 
__________________ dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk 
selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di 
bawah matahari [didalam hidup ini].  … karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, 
_________________ dan hikmat dalam dunia orang mati ....

  CATATAN:  Tidak! Alkitab sangatlah jelas mengenai hal ini.  Orang yang sudah mati 
tidak bisa apa-apa dan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dalam dunia ini. 
 Mazmur 115:17 Bukan orang-orang mati akan memuji-muji TUHAN. 
 Mazmur 6:5 Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepada-Mu. 
 Ayub 7:10 Ia tidak akan kembali lagi ke rumahnya. 
 Yesaya 38:18 Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada-  
 Mu. 
 Mazmur 146:4 Lenyaplah maksud-maksudnya.

 3.  Menurut buku Wahyu, siapakah yang memiliki kunci 
maut?

  Wahyu 1:18 … dan  ___________ _____________ , Aku telah 
_____________, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya … dan 
… memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.

  CATATAN:  Alkitab sangatlah jelas.  Hanya Yesus yang mempunyai kunci maut.  Kita 
harus datang kepada Firman-Nya untuk mendapatkan jawaban tentang kematian.

 4.  Bagaimanakah Allah menciptakan manusia pada 
mulanya?

  Kejadian 2:7 AKetika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari 
___________ tanah dan _____________________ nafas _______________  
ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi mahluk yang hidup.

  CATATAN:  Ada dua yang terjadi pada waktu Penciptaan:  (1) Allah membentuk 
manusia dari debu tanah, atau bumi, dan (2) Ia menghembuskan nafas hidup ke dalam 
hidungnya.  Maka manusia menjadi makhluk hidup.

 5.  Apakah yang tejadi pada saat kematian?
  Pengkhotbah 12:7 … dan ____________ kembali menjadi tanah seperti semula 

dan ________ kembali kepada Allah yang mengaruniakannya.

  CATATAN:  Apa yang terjadi pada saat kematian adalah kebalikan dari apa yang terjadi 
pada waktu Penciptaan.  Tubuh akan kembali ke tanah, dan roh, atau nafas hidup, 
kembali kepada Allah yang mengaruniakannya.  Alkitab dengan jelas mengajarkan  

bahwa “roh” yang kembali kepada Allah secara gamblangnya adalah nafas 
kehidupan, yang Allah hembuskan kepada manusia pada permulaan (Yakobus 2:26; 
Ayub 27:3, 33:4).  Mazmur 104:29, 30 menyatakan: “ … Engkau mengambil roh 
mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim 
roh-Mu [nafas hidup], mereka tercipta ...”

 6.  Kemanakah orang yang telah mati pergi pada waktu 
mereka mati?

  Ayub 21:32 Dialah yang dibawa ke _________________, dan jiratnya 
dirawat orang.

  Yohanes 5:28, 29 … semua orang yang _______ _______________  
________________ akan mendengar suara-Nya.

  CATATAN:  Orang mati, baik orang benar maupun orang fasik, ada di dalam kubur 
mereka dan akan mendengar suara Yesus memanggil mereka dari dalam kubur untuk 
menerima hadiah atau hukuman.

 7.  Alkitab dengan sangat gamblang menyatakan bahwa 
raja Daud terselamatkan.  Apakah ia ada di sorga 
sekarang?

  Kisah Para Rasul 2:29 Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus 
terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita.  Ia telah _____________ 
dan ___________________, dan kuburannya masih ada pada kita sampai 
hari ini.

  Kisah Para Rasul 2:34 Sebab ____________ Daud yang _____________ 
ke sorga.

  CATATAN:  Tidak! Rasul Petrus dengan gamblang menyatakan bahwa Daud sudah 
mati dan dikuburkan—tidak hidup di sorga.  Secara lebih lanjut, Ibrani 11:32-40 
menjelaskan bahwa semua orang yang setia sepanjang zaman belum mendapatkan 
upah, melainkan mereka semua akan diberi upah pada saat yang bersamaan (ayat 39, 
40).

 8.  Tetapi bukankah jiwa itu adalah kekal dan hanya 
tubuhlah yang mati?

  Yehezkiel 18:4 Sungguh, semua jiwa Aku punya! … Dan ______________ 
yang berbuat dosa, itu yang harus ___________.

  Ayub 4:17 Mungkinkah seorang manusia ____________ di hadapan Allah?

  1 Timotius 6:15, 16 … Raja di atas segala raja dan _____________ di atas 
segala tuan; Dialah _____________________ yang tidak takluk kepada 
maut ….

  CATATAN:   Kita adalah jiwa, dan jiwa bisa mati.  Manusia tidaklah kekal.  Hanya 
Tuhanlah yang kekal.  Kepercayaan yang sudah dipercayai secara luas bahwa jiwa 
tidak dapat mati dan kekal tidak dapat kita temukan dalam Alkitab.  Ajaran tersebut 
hanyalah diciptakan oleh manusia saja.

 9.  Kapan orang yang benar akan diberi kekekalan?
  1 Korintus 15:51-53 … kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya 

akan ___________, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi ___________ 
yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan 
___________ dalam keadaan yang tidak dapat binasa, … dan yang dapat 
mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati.

  1 Tesalonika 4:16 … yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan 
sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan 
mereka yang ___________ dalam Kristus akan lebih 
dahulu_____________________.

  CATATAN:  Benar, orang yang benar akan diberi kekekalan pada saat kebangkitan.  
Orang fasik tidak akan menerimanya.
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10.  Apa yang disebutkan Alkitab secara berulang-ulang 
tentang kematian?

  Yohanes 11:11, 14 “Lazarus, saudara kita, telah _________________ “; 
…”Lazarus sudah mati.”

  Matius 27:52 … dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang 
telah meniggal ________________.

  2 Samuel 7:12 … engkau telah mendapat ____________________ bersama-
sama dengan nenek moyangmu.

  1 Tesalonika 4:14 … mereka yang telah ______________________ dalam 
Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia.

CATATAN:   Alkitab sering menyebut kematian sama dengan tidur.  Kematian 
adalah suatu  keadaan tak sadar secara keseluruhan, di mana 15 menit ataupun 
seribu tahun kelihatannya sama saja.  Orang mati hanyalah “ tidur” semata-mata 
dalam kubur mereka sampai hari kebangkitan, ketika semua orang akan 
dibangkitkan oleh Yesus.  Ajaran yang menyatakan bahwa roh-roh orang mati akan 
menjadi malaikat-malaikat di sorga, atau menjadi sosok kudus seperti hantu yang 
dapat dihubungi, tidaklah didukung oleh Kitab Suci.

11.  Karena petenung, penyihir, dan peramal tidak bisa 
berhubungan dengan orang mati, lalu siapakah yang 
mereka hubungi?

  Wahyu 16:14 Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan 
________________.

CATATAN:  Malaikat-malaikat sorga sering disebut sebagai “roh-roh yang 
melayani” (Ibrani 1:14) yang menolong manusia di bumi.  Malaikat-malaikat 
yang dilemparkan keluar dari sorga bersama-sama dengan Setan (Wahyu 12:7-9) 
juga adalah roh-roh – roh  jahat yang mengelabui manusia dengan cara 
membuat keajaiban-keajaiban (Wahyu 16:13, 14).  Mereka menggunakan 
“rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu” (2 
Tesalonika 2:9), dan bahkan dapat menurunkan “api dari langit ke bumi di 
depan mata semua orang” (Wahyu 13:13).  Ketika seorang petenung mengaku 
mengadakan hubungan dengan roh orang mati, mereka sebenarnya mengadakan 
hubungan dengan malaikat-malaikat Setan yang jatuh (Yesaya 8:19,20).

12.  Mengapa Setan ingin agar kita percaya bahwa roh-roh 
orang mati sebenarnya masih hidup?

  Matius 24:24, 25 Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan 
muncul dan mereka mengadakan ______________  ______________ 
_______________ dan mukjizat-mukjizat; sehingga sekiranya mungkin, 
mereka ________________ orang-orang _______________ juga.  
Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.

CATATAN:  Dusta Setan yang pertama kali kepada manusia adalah “Sekali-kali 
kamu tidak akan mati.” Kejadian 3:4.  Dia ingin agar manusia percaya bahwa 
roh-roh orang mati masih hidup, jadi malaikat-malaikatnya dapat menyamar 
sebagai orang kudus, nabi-nabi, dan pemimpin-pemimpin yang benar yang 
sudah mati serta supaya ia juga dapat menyamar sebagai malaikat terang (2 
Korintus 11:13-15).  Oleh sebab itu, ia dapat menipu jutaan umat manusia.  
Penggunaan roh-roh jahat ini disebut “spiritisme”, yang  didasarkan atas dua 
bagian kepercayaan: (1) orang-orang mati sebenarnya masih hidup, dan (2) 
mereka dapat menghubungi Anda, atau Anda dapat menghubungi mereka.  
Inilah salah satu ajaran Setan yang paling menghancurkan.   Tetapi hampir 
semua orang di dunia mempercayai hal ini sampai sekarang.  Penyihir dari 
Endor tidak memanggil Samuel.  Melainkan, ia melihat seorang malaikat jahat 
yang menyamar sebagai Samuel.

13.  Bagaimana keberhasilan Setan dalam menggunakan 
roh-roh jahat pada akhir zaman?

  Wahyu 18:23 … oleh ilmu sihirmu ____________ bangsa 
____________________.

  Wahyu 18:2 Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah 
menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi 
_____________ ______________ najis.

  Wahyu 12:9 … si ular tua, yang disebut Iblis atau Setan, yang menyesatkan 
_____________ dunia.

CATATAN:  Oleh keajaiban Setan melalui malaikat-malaikatnya, ia akan menipu 
seluruh dunia.

14.  Bagaimana Allah menganggapi mukjizat yang dilakukan 
oleh para malaikat jahat ini?

  Imamat 20:27 Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk __________  
atau roh peramal, pastilah mereka dihukum ___________.

  1 Timotius 4:1 … ada orang yang akan _____________ lalu 
____________________ roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan.

  Efesus 5:11 Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan 
_________________ yang  ___________________ apa-apa.

  Galatia 5:19-21 Perbuatan daging telah nyata, yaitu:  percabulan, kecemaran, 
hawa nafsu, penyembahan berhala, ______________, perseteruan, perselisihan, 
iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, 
kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.

  Wahyu 21:8 Tukang-tukang sihir … akan mendapat bagian mereka di dalam 
______________ yang menyala-nyala oleh _____________ dan belerang; 
inilah kematian yang kedua.

CATATAN:  Pada zaman nabi Musa, Allah memerintahkan agar semua ahli 
tenung harus dihukum mati.  Pada masa kini, Ia bersikeras bahwa sihir adalah 
sebuah pekerjaan daging, yang akan menghancurkan manusia.  Ia memperingatkan 
bahwa jika kita bermain-main dengan ilmu sihir kita akan meninggalkan iman 
kita, dan Ia mengatakan kepada kita bahwa semua tukang sihir akan mati pada 
waktu kematian kedua di dalam lautan api.

15.  Kuasa mulia apakah yang Allah berikan kepada 
umatNya?

  Filipi 3:10 Yang kukehendaki  ialah mengenal Dia, dan kuasa 
_____________________ Nya ...

CATATAN:  Yesus menawarkan kepada kita kuasa untuk hidup benar, yang 
merupakan kuasa yang sama yang membangkitkan Dia dari kematian.  Luar biasa! 
Bagaimana mungkin kita gagal dengan kuasa menakjubkan yang diberikan kepada 
kita— tanpa biaya apapun yang harus kita bayar? Yesus, karena Dia mengasihi 
kita, dengan sungguh-sungguh memperingatkan kita untuk menjauhi kuasa dan 
mukjizat-mukjizat malaikat-malaikat jahat. Sebagai gantinya, Dia menawarkan 
untuk melakukan mukjizat-mukjizat ilahi yang kita perlukan untuk 
mempersiapkan diri kita bagi kerajaanNya ( Filipi 1:6).

Tanggapan Anda
Mengakui bahwa Tuhan memegang kendali penuh akan peristiwa-peristiwa 
duniawi, maukah Anda membiarkan Dia memegang kendali penuh dalam 

hidup Anda?
JAWABAN: _______________ 

Suplemen
Bagian ini memberikan informasi tambahan untuk pembelajaran lebih lanjut.

Penjahat di Kayu Salib
Apakah Yesus menjanjikan si penjahat di kayu salib jalan masuk ke surga 

ketika Dia berkata “Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di 
dalam Firdaus”? Yang dimaksud oleh Yesus dalam Lukas 23:43 ditentukan oleh 
jawaban alkitabiah untuk satu pertanyaan penting: Apakah Yesus sendiri masuk 
ke surga pada waktu itu? 

 Tidaklah demikian menurut Alkitab. Pada hari kebangkitan, ketika Ia 
bertemu Maria di makam-Nya, Yesus berkata: “Janganlah engkau memegang 
Aku, sabab  Aku belum pergi kepada Bapa.” Yohanes 20:17. Yesus tidak 
mungkin masuk ke Firdaus pada hari Jumat jika Dia belum naik kepada Bapa-
Nya pada hari Minggu!

 Kalau begitu mengapa Yesus berkata ”Hari ini juga engkau akan ada 
bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus”? Masalah ini akan hilang jika Anda 
mempertimbangkan bahwa naskah-naskah Alkitab dalam bahasa aslinya 
(Yunani) tidak memiliki tanda baca. Koma dan titik diperkenalkan ke dalam teks 
Alkitab oleh para penerjemah, yang memasukkan tanda baca di mana mereka 
pikir tanda baca itu seharusnya ada. Dan percaya atau tidak, satu koma bisa 
mengubah arti seluruh kalimat! Pernyataan Tuhan dalam Lukas 23:43 seharusnya 
dibaca demikian: “Sesungguhnya Aku berkata kepadamu hari ini, bahwa engkau 
akan bersama-sama dengan Aku di Firdaus.” Inilah yang sebenarnya Yesus 
katakan. Hari ini, ketika semuanya nampaknya sudah sirna; hari ini, ketika Aku 
tidak terlihat seperti Tuhan atau Raja, dan bahkan setelah murid-murid-Ku 
melarikan diri; hari ini, meskipun tangan-Ku terpaku di kayu salib, Aku masih 
bisa menyelamatkanmu! 

 Suatu hari, penjahat di kayu salib itu, bersama dengan semua orang yang 
telah menerima Kristus, akan berhak atas janji kebangkitan dan akan ada 
bersama-sama dengan Yesus di Firdaus.
Apa Arti Kata “Roh” dan “Nafas” dalam Alkitabe?

Ayub 27:3 menunjukkan bahwa “roh” dan “nafas” seseorang mempunyai arti 
yang sama. Ayub lebih lanjut menyatakan bahwa roh, atau nafas, ada di lubang 
hidungnya. Ingatlah bahwa Allah menempatkan “nafas” ke dalam hidung Adam 
pada waktu Penciptaan (Kejadian 2:7). Jadi roh yang kembali kepada Tuhan 
ketika seseorang meninggal adalah nafas kehidupan – bukan jiwa yang tidak 
berwujud. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa jiwa yang tidak berwujud 
akan kembali kepada Tuhan pada saat seseorang meninggal.
Ke Manakah “Jiwa” akan Pergi Ketika Seseorang Meninggal?

Pada waktu Penciptaan, dua komponen digabungkan untuk membuat 
jiwa – tubuh dan nafas. Sampai dua komponen ini tergabung, jiwa tidak akan 
ada. Pada saat kematian, kedua komponen ini terpisah. Tubuh kembali 
menjadi debu, dan nafas kembali kepada Allah. Jiwa pun tidak pergi kemana-
mana, melainkan akan menjadi tidak ada lagi.
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