
Planong Aralin
Samson: Malakas na Mandirigma (Unang Aralin) 

Unang Aralin: Samson Ang Nazarito | Guro: 
Teksto sa Kasulatan: Mga Hukom 13:1-14:4 
Layunin ng aralin: Matutunan ng mga bata na ang mga plano ng Diyos ang siyang laging 
mananaig 

Panimulang panalangin: 
Manalangin ng maiksi kasama ang mga bata bago simulan ang aralin. 

Buod ng Aralin sa Bibliya: 
Sa Unang Aralin, ang Diyos (Yahweh) ay hindi natuwa sa pagsamba ng mga Israelita sa huwad na 

diyos. Nagpadala siya ng mga kalaban, ang mga Pilistino, para apihin sila. Pero si Yahweh ay may 

planong iligtas ang mga Israelita. Nagpadala siya ng Anghel para sabihan ang mga magulang ni 

Samson na magkakaroon sila ng anak na lalaki na magngangalang Samson, na sisimulang iligtas 

ang mga Israelita mula sa mga Pilistino. Ang trabaho niya ay ang paglingkuran ang Diyos. 

Pagkatapos maisilang si Samson, siya ay naging malaki at malakas. Isang araw may nakilala siyang 

Pilistinong babae na gusto niyang pakasalan. Hindi kinatuwa ng mga magulang ni Samson ang 

balitang ito. Ang mga Pilistino ay may mga mga kaugalian at diyos na iba sa mga Israelita. Wala 

silang alam na gusto ni Yahweh na mangyari ito para gumawa ng gulo sa mga Pilistino. 

Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? 
Si Samson ay mula sa tribo ni Dan, isa sa mga Labindalawang tribo ng Israel. Kasama sa tribo na ito 

ang mga inapo ni Dan, na anak na lalaki ni Jacob at Bilhah (katulong ni Rachel). 

©Bible Pathway Adventures 2018 
www.biblepathwayadventures.com 

http://www.biblepathwayadventures.com
http://www.biblepathwayadventures.com


Aralin sa Bibliya: 
Basahin ang mga pahina 1, 2, at 3 mula sa kuwentong ‘Samson: Malakas na Mandirigma.’  Mga 

gagamiting tanong: 

1. Bakit galit si Yahweh sa mga Israelita? 

2. Ano ang plano ni Yahweh para iligtas ang mga Israelita mula sa mga Pilistino? 

3. Bakit ni minsan hindi ginupit ni Samson ang kanyang buhok? 

4.   Ano ang sinabi ng Anghel sa mga magulang ni Samson bago siya isilang? 

5.   Bakit ayaw ng mga magulang ni Samson na magpakasal siya sa Pilistinong babae? 

Mensahe: 
Basahin: Mga Kawikaan 16:9. Hindi laging sinusunod ni Samson ang mga tagubilin ni Yahweh, pero 

may plano ang Diyos na iligtas ang mga Israelita na mangyayari sa huli. Pwede nating planuhin ang 

ating mga buhay, pero ang mga plano ng Diyos ang laging mananaig. 

Talatang isasaulo: 
“Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad ngunit ang Diyos ang nagtutuwid ng kanyang 

mga hakbang.” (Mga Kawikaan 16:9) 

Gawain: 
1. Samson na gawain: Ang mga bata ay pwedeng gawing dula-dulaan ang mga karakter ni 

Manoah at ang kanyang asawa na nag-aalaga ng kanilang bagong sanggol. 

2. For more printable activities, check out our 100 Bible Quizzes Activity Book. Preview here: 

https://www.biblepathwayadventures.com/activities/100-bible-quizzes-activity-book-sale/ 

Pangwakas na panalangin: 
Tapusin ang aralin sa isang maiksing  

panalangin.  
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Planong Aralin
Samson: Malakas na Mandirigma (Ikalawang Aralin) 

Ikalawang Aralin: Ang bugtong   
Guro: 
Teksto sa Kasulatan: Mga Hukom 14:5-20 
Layunin ng aralin: Matutunan ng mga bata ang papel ng isang Nazarito 

Panimulang panalangin: 
Manalangin ng maiksi kasama ang mga bata bago simulan ang aralin. 

Buod ng Aralin sa Bibliya: 
Sa Pangalawang Aralin, nakipagkita si Samson at ang kanyang mga magulang sa Pilistinong babae 

sa nayon ng Timnah. Malapit sa nayon, may napatay si Samson na leon at tumuloy sa Timnah para 

makipagkita sa babae. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Samson sa parehong daan para 

pakasalan ang kanyang mapapangasawa. Nang madaanan niya ang patay na leon, nakita niya na 

ang mga pukyutan ay gumawa ng bahay-pukyutan sa loob ng kanyang katawan at pinuno ito ng 

pulot. Kinain ni Samson ang pulot pero hindi sinabi sa kahit sinuman ang kanyang ginawa. Nang 

tumagal, sa piging ng kanyang kasalan, sinubukan ni Samson na lokohin ang mga bisita sa 

pamamagitan ng bugtong. Noong hindi malutas ng mga bisita ang bugtong, sinabihan nila ang 

mapapangasawa ni Samson na kunin sa kanya ang sagot. Pagkatapos ng ilang araw, sinabi rin ni 

Samson ang sagot sa kanya, na sinabi naman niya sa mga bisita. Nagalit si Samson! Pinatay niya 

ang 30 na Pilistinong lalaki at binigay ang kanilang mga damit sa mga bisita sa kasal, at umuwi 

nang hindi kasama ang mapapangasawa. 

Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? 
Sa panahong ito, ang pulot ay isang mahalagang pagkain. Walang masyadong makita dahil ang 

mga pukyutan ay hindi nililinang sa mga bahay-pukyutan na sakahan tulad ng ginagawa ngayon.
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Aralin sa Bibliya: 
Basahin ang mga pahina 4, 5, at 6 mula sa kuwentong ‘Samson: Malakas na Mandirigma.’  Mga 

gagamiting tanong: 

1. Anong hayop ang pinatay ni Samson? 

2. Ano ang nasyonalidad ng mapapangasawa ni Samson? 

3. Tungkol sa ano ang bugtong ni Samson? 

4. Paano nalaman ng mga bisita sa kasal ang sagot sa bugtong? 

5. Paano nakaapekto kay Samson nang sabihin sa kanya ng mga bisita sa kasal ang sagot? 

Mensahe: 
Basahin: Mga Numero 6:1-21. Ang isang Nazarito ay isang lalaki o babae na itinakda para sa serbisyo 

ng Diyos. Bilang bahagi ng panata ng Nazarito, pwede lang silang kumain ng malinis na pagkain, 

hindi pwedeng humawak ng patay na hayop, at hindi iinom ng alak o kakain ng kahit anumang 

bagay na gawa sa ubas. Si Samson ay itinakda ni Yahweh para paglingkuran Siya at tumulong iligtas 

ang mga Israelita mula sa mga Pilistino. Natutuwa si Yahweh kapag nagpapasya tayong 

paglingkuran Siya at sundin ang Kanyang mga tagubilin. 

Talatang isasaulo: 
“...dahil sa dakilang awa na ipinakita ng Diyos sa atin, ialay ang inyong mga sarili bilang handog na 

buhay sa Diyos…” (Mga Taga-Roma 12:1) 

Gawain: 
1. Pahinang kukulayan: Samson at ang Leon at Samson at ang Bugtong 

2. For more printable activities, check out our 100 Bible Quizzes Activity Book. Preview here: 

https://www.biblepathwayadventures.com/activities/100-bible-quizzes-activity-book-sale/   

Pangwakas na panalangin: 
Tapusin ang aralin sa isang maiksing  

panalangin.  
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Planong Aralin
Samson: Malakas na Mandirigma (Ikatlong Aralin) 

Ikatlong Aralin: Tinalo ni Samson ang mga Pilistino | Guro:  
Teksto sa Kasulatan: Mga Hukom 15:1-16:3 
Layunin ng aralin: Matutunan ng mga bata ang tungkol sa Itinalagang Oras ng Shavuot/ 
Pentekostes / Pista ng mga linggo 

Panimulang panalangin: 
Manalangin ng maiksi kasama ang mga bata bago simulan ang aralin. 

Buod ng Aralin sa Bibliya: 
Sa Ikatlong Aralin, noong mga panahon ng anihan ng trigo, bumalik si Samson sa Timnah para 

kunin ang kanyang mapapangasawa. Pero kinasal na siya sa ibang tao! Noong inalok ng ama ng 

kanyang mapapangasawa ang isa pa niyang anak na babae para ipakasal, nagalit si Samson. 

Nanghuli siya ng 300 na soro, sinunog lahat ng mga pananim ng mga Pilistino at tumakas sa isang 

kweba malapit sa bayan ng Lechi. Nagmadali ang mga sundalong Pilistino na puntahan ang Lechi 

para kunin siya. Isang malaking grupo ng mga Israelito ang nakakita kay Samson, tinali siya gamit 

ang mga lubid at dinala siya pabalik ng Lechi. Nang makita ni Samson ang mga Pilistino, tinanggal 

ang mga lubid mula sa kanyang mga braso at pinatay ang 1000 na sundalo. Ilang taon ang 

lumipas, pumunta si Samson sa Gaza para bisitahin ang isang Pilistinong babae. Nang malaman 

ng mga tao sa Gaza na nasa siyudad si Samson, gumawa sila ng mga plano para mahuli siya. Pero 

sinira ni Samson ang mga pinto ng pasukan ng siyudad at tumakas. 

Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? 
Sa mga oras na ito, wala ng mga panday sa Israel. Dinala ng mga Israelita ang kanilang mga 

kagamitan na gawa sa bakal sa mga Pilistino para mahasa. Ang mga Pilistino ay naningil ng mahal 

na presyo para sa serbisyong ito.
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Aralin sa Bibliya: 
Basahin ang mga pahina 7, 8, at 9 mula sa kuwentong ‘Samson: Malakas na Mandirigma.’  Mga 

gagamiting tanong: 

1. Bakit nanghuli si Samson ng 300 na soro? 

2. Ano ang ginawa ng mga magsasaka nang makita nila na walang laman ang kanilang bukid? 

3. Saan nakita ng mga Israelita si Samson? 

4. Ano ang papel ng isang Hukom? 

5. Paano nakatakas si Samson mula sa siyudad ng Gaza? 

Mensahe: 
Basahin: Deuteronomio 16:10-16: Bawat taon kung kailan handa ng anihin ang trigo, 

ipinagdiriwang ng mga Israelita ang Itinalagang Oras ng Shavuot (Pentekostes) ng Diyos para 

maalala ang araw na binigay sa kanila ng Diyos ang Torah sa Bundok ng Sinai. Pagkatapos naitayo 

ang templo, gumawa ang mga tao ng isang paglalakbay sa banal na lugar ng Herusalem dala ang 

kanilang alay para pasalamatan ang Diyos para sa Kanyang mga biyaya at magdasal para sa isang 

masaganang ani sa tag-init. Nangyari ito noong mga buwan ng Mayo o Hunyo. 

Talatang isasaulo: 
“Panatalihin ang pista ng mga linggo kay Yahweh iyong Diyos handog ang inyong kamay, na 

ibibigay niyo, habang si Yahweh iyong Diyos ay pinagpapala ka.” (Deuteronomio 16:10) 

Gawain: 
1. Pahinang kukulayan: Tinalo ni Samson ang mga Pilistino 

2. For more printable activities, check out our 100 Bible Quizzes Activity Book. Preview here: 

https://www.biblepathwayadventures.com/activities/100-bible-quizzes-activity-book-sale/  

Pangwakas na panalangin: 
Tapusin ang aralin sa isang maiksing  

panalangin.  
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Planong Aralin
Samson: Malakas na Mandirigma (Ikaapat na Aralin) 

Ikaapat na Aralin: Samson at Delilah | Guro: 
Teksto sa Kasulatan: Mga Hukom 16:4–15 
Layunin ng aralin: Matutunan ng mga bata ang kahalagahan ng pagkakaroon ng oras sa mga 
taong sumusunod sa mga tagubilin ng Diyos 

Panimulang panalangin: 
Manalangin ng maiksi kasama ang mga bata bago simulan ang aralin. 

Buod ng Aralin sa Bibliya: 
Sa Ika-apat na Aralin, umibig si Samson sa isang magandang Pilistinong babae na nagngangalang 

Delilah. Nang marinig ng mga hepe ng Pilistino ang balita, inalukan si Delilah ng pera para 

malaman ang sekreto ng kanyang lakas. Sumang-ayon si Delilah na tulungan sila. Sa susunod na 

pagbisita sa kanya ni Samson, sinubukan niyang linlangin siya at para malaman ang sekreto ng 

kanyang lakas. Pero masyadong matalino si Samson para mabitag ni Delilah. Nagsabi siya ng 

kasinungalingan. Tinali niya ito gamit ang mga sariwang tali ng pana pero madaling kumawala si 

Samson. Sinubukan ni Delilah na malaman ang sekreto ng lakas ni Samson sa pamamagitan ng 

pangongonsensiya sa kanya. Pero hindi binigay ni Samson ang mga totoong dahilan ng kanyang 

lakas. 

Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? 
Maraming tao ang naniniwala na iba’t-iba ang mga paraan ng pagbigkas ng pangalan ng Diyos. 
Kasama dito ang Yahweh, Yahweh, Yahuah, at marami pang iba.
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Aralin sa Bibliya: 
Basahin ang mga pahina 10, 11, at 12 mula sa kuwentong ‘Samson: Malakas na Mandirigma.’  Mga 

gagamiting tanong: 

1. Bakit sinubukan ni Delilah na linlangin si Samson? 

2. Ilang mga sariwang tali ng pana ang ginamit ni Delilah para itali si Samson? 

3. Ano ang ginawa ni Delilah nang makatulog si Samsom sa unang beses? 

4. Ano ang ginawa ni Delilah nang makatulog si Samsom sa pangalawang beses?  

5. Bakit lalong nagalit ang mga Pilistino? 

Mensahe: 
Basahin: Mga Awit 1:1-4 at Mga Kawikaan 4:14-15. Noong buhay pa si Samson, inuubos niya oras 

niya sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos at madalas ito ang nagpahamak sa kanya. Gusto ni 

Yahweh na magkaroon tayo ng oras kasama ang mga kaibigan na hinihikayat tayong kumilos nang 

tama and sundin ang Kanyang mga tagubilin. Ang paggawa nito ay magbubunga ng magandang 

karakter at malakas na pananampalataya. 

Talatang isasaulo: 
“Huwag kayong paloloko, ang masamang kasama ay nakakasira ng magandang karakter.”  

(1 Taga-Corinto 15:33) 

Gawain: 
1. Pahinang kukulayan: Delilah at ang mga Pilistino 

2. For more printable activities, check out our 100 Bible Quizzes Activity Book. Preview here: 

https://www.biblepathwayadventures.com/activities/100-bible-quizzes-activity-book-sale/   

Pangwakas na panalangin: 
Tapusin ang aralin sa isang maiksing  

panalangin.  
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Planong Aralin
Samson: Malakas na Mandirigma (Ikalimang Aralin) 

Ikalimang Aralin: Sinira ni Samson ang templo | Guro: 
Teksto sa Kasulatan: Mga Hukom 16:16–31 
Layunin ng aralin: Matutunan ng mga bata na kahit sila ay nakakagawa ng mga pagkakamali, 
pwede pa rin tayong gamitin ni Yahweh 

Panimulang panalangin: 
Manalangin ng maiksi kasama ang mga bata bago simulan ang aralin. 

Buod ng Aralin sa Bibliya: 
Sa Ikalimang Aralin, determinado si Delilah na malaman ang sekreto sa lakas ni Samson. Bawat 

araw tinatanong niya ito para sa sagot hanggang sa sinabi niya sa kanya ang totoo. Nang gabing 

iyon pagkatapos makatulog ni Samson, kinalbo ng mga Pilistino ang kanyang buhok na dahilan 

ng kanyang lakas. Nang balaan ni Delilah si Samson na dumating ang mga Pilistino, sinubukan 

niyang tumakas pero hindi niya magawa. Nawala ang kanyang kapangyarihan! Ginawa siyang 

bilanggo ng mga Pilistino at pinagtrabaho siya sa paggiling ng  butil sa bilangguan. Nang 

tumagal, dinala nila si Samson sa templo para pwede siyang kutyain ng lahat ng tao. Nagdasal si 

Samson sa Diyos, humihiling sa Kanya na bigyan siya ng lakas isa pang huling beses. At ginawa ito 

ni Yahweh. Puno ng Espiritu ng Diyos, itinulak ni Samson ang mga poste ng templo, na pumatay sa 

lahat kasama siya. 

Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? 
Ang mga leon ay hindi malilinis na mga hayop. Bilang bahagi ng panata ng Nazarito, ang mga 

Nazarito ay hindi dapat humawak ng patay o maduduming mga katawan sa Iilalim ng anumang 

pangyayari.
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Aralin sa Bibliya: 
Basahin ang mga pahina 13, 14, at 15 mula sa kuwentong ‘Samson: Malakas na Mandirigma.’  Mga 

gagamiting tanong: 

1. Bakit sa huli sinabi ni Samson kay Delilah na ang kanyang lakas ay nasa kanyang buhok?   

2. Pagkatapos gupitin ng mga Pilistino ang buhok ni Samson, ano ang ginawa nila sa kanya? 

3. Saan dinala ng mga Pilistino si Samson para kutyain siya? 

4. Ano ang dasal ni Samson kay Yahweh?  

5. Paano sinira ni Samson ang templo? 

Mensahe: 
Basahin: Mga Awit 37:23-24 at Mga Kawikaan 24:16: Maraming nagawang pagkakamali sa buhay si 

Samson, pero ginamit pa rin siya ni Yahweh para makamit ang Kanyang layunin. Tulad ni Samson, 

nakakagawa tayo ng mga maling desisyon. Kapag nangyayari ito, gusto ni Yahweh na bumalik tayo 

sa Kanya at sundin ang Kanyang mga tagubilin (pagsisisi), at huwag kalimutan ang ating 

pananampalataya. 

Talatang isasaulo: 
“Lumapit tayo sa trono ng luklukan ng biyaya, upang makamtan natin ang habag at kalinga sa 

panahon ng ating pangangailangan.” (Mga Hebreo 4:16) 

Gawain: 
1. Pahinang kukulayan: Sinira ni Samson ang Templo 

2. Gawain: Gumawa ng mga tanikala mula sa papel o karton at talakayin ang pagkakabilanggo ni 

Samson. 

3. For more printable activities, check out our 100 Bible Quizzes Activity Book. Preview here: 

https://www.biblepathwayadventures.com/activities/100-bible-quizzes-activity-book-sale/ 

Pangwakas na panalangin: 
Tapusin ang aralin sa isang maiksing  

panalangin.  
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