
S
i Haring Saul ay dumating na sa wakas ng kanyang katinuan at nanginginig sa matinding
takot. Ang buong hukbo ng mga Filisteo ay handa nang sumalakay sa kaunti at
mahihinang mga kawal ng Israel. “Kung naririto lamang si propeta Samuel ay sasabihin

niya sa akin kung ano ang aking gagawin.” Ang himutok niya, ngunit ang dakilang propeta ay
ilang taon nang pumanaw.

Ang matandang hari ay nagsikap na makasumpong ng payo at patnubay sa mga ibang
propeta o saserdote, ngunit ang Panginoon ay ayaw magsalita sa kanya. Sa kanyang kabataan,
si Saul ay naging malapit sa Dias. Ngunit nang siya ay lumukiuk na sa trono, siya ay naging

malupit at naghimagsik laban sa Salita ng Dios. Minsan 
ay ipinapatay niya ang isang nayon ng mga saserdote, at
nagpatuloy na hindi nakinig sa Panginoon, at ngayon sa
kanyang kapighatian, ang Dios ay hindi tumutugon sa
kanya.

“Nang magkagayo’y sinabi ni Saul sa kanyang mga
linkod, lhanap ninyo ako ng isang babae na nakiki-
pagsanggunian sa masamang espiritu, upang ako’y
pumaroon sa kanya at magusisa sa kanya.” I Samuel 28:7.
Maliwanag na iniutos ng Dios sa Kanyang bayan na
kailanman ay huwag babalik sa mangkukulam o babaeng
inaalihan ng masamang espiritu (Leviticus 19:31; 20:27),
ngunit hindi pinahalagahan ni Saul ang tagubilin ng Dios.

Nang makasumpong ng babae sa Endor na
nagaangking nakikipag-usap sa patay, nagbalatkayo ang
hari at naparoon sa kanya. “Ipakita mo sa akin si Samuel.”
Ang utos ng hari sa mangkukulam. Ginawa ng babae ang
kanyang mga seremonya hanggang lumitaw ang isang
anyo na nag-aangking si Samuel ang propeta, na nagbigay

ng nakapanlulumong balita ng kawalang pag-asa, na sinasabing si Saul at ang tatlong
mga anak nito ay mamamatay sa labanan kinabukasan.

Nang sumunod na araw ang mga anak ni Saul ay napatay ng mga Filisteo, at
pagkatapos ang sugatan at nanlulumong hari ay nagpakamatay sa pamamagitan ng
sarili niyang tabak (I Samuel 31:2-4).

Sino ang nagsalita kay Samuel sa pamamagitan ng mangkukulam—nabuhay na
propeta ng Dios, o diablo na nakabalatkayo?

1 Samuel 28:3-25

Ang Engkanto ng Endor












