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1 Nang simulan ng mga Israelita na suwayin si Yahweh*, Diyos ni Abraham, Isaac 
at Jacob, hindi Siya natuwa. Bakit hindi nila kayang sundin ang Kanyang mga 
tagubilin at sa halip ay sumamba sa mga huwad na diyos? Napagpasyahan 
niyang parusahan ang mga Israelita, kaya pinadala Niya ang mga nakakatakot 
na mga Pilistino para apihin sila.

Hindi nagustuhan ng mga Israelita ang mga Pilistino. Masasama sila at 
malulupit, at gusto nila ng magandang laban. Madalas nilang inaatake ang 
mga nayon ng Israelita at ninanakaw ang mga pag-aari ng mga tao. Ginawa 
nilang miserable ang buhay ng mga tao.

Ngunit mahal pa rin ng Diyos ang Israel. At may plano Siyang iligtas sila. 
Kasama sa planong ito ang batang lalaki na nagngangalang Samson. Lalaki 
siyang malakas na mandirigma na tutulong para iligtas ang mga Israelita mula 
sa mga Pilistino.

* Alam mo ba na si Yaweh ang salitang Hebreo para sa Diyos?

2 Isang araw, may isang Israelitang babae na abala sa bukid nang ipadala ni 
Yahweh ang anghel para tingnan siya. “Makinig!” sabi ng Anghel. “Huwag 
uminom ng anumang alak o kumain ng anumang bagay na marumi. Sa 
madaling panahon ay magkakaroon ka ng sanggol na lalaki. Siya ay magiging 
Nazarito, isang taong itinakda para sa layunin ni Yahweh. Huwag gupitin ang 
kanyang buhok.”

Hindi makapaniwala ang babae sa kanyang narinig. Nagmadali siya 
para puntahan ang kanyang asawa, na ang pangalan ay Manoah. “May 
isang estranghero na pinuntahan ako,” sabi niya. “Ang kanyang mukha 
ay nakakatakot na parang anghel. Sabi niya na sa madaling panahon ay 
magkakaroon tayo ng anak!”

“Ipinadala ang Anghel para turuan kami kung paano palakihin ang batang ito,” 
sabi ni Manoah. At ginawa ni Yahweh. Nang tapos ng magsalita ang Anghel, 
kumuha si Manoah ng kambing at inialay ito sa dambana.

Habang ang mga usok sa dambana ay tumataas, pinatay ng Anghel ang sunog 
at biglang nawala. Hindi ito ordinaryong anghel! Napaluhod si Manoah at ang 
kanyang asawa, puno ng takot. “Siguradong mamamatay tayo sapagkat nakita 
natin ang Diyos!” sabi nila.
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Samson: Ang Malakas na Mandirigma
“Sisimulan niyang iligtas and mga tao ng Israel mula sa kapangyarihan ng mga Pilistino.” (Mga Hukom 13:5)
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3 Hindi nagtagal, noong taon din na iyon, ang asawa ni Manoah ay nagsilang 
ng isang sanggol na lalaki. Pinangalanan niya itong Samson, tulad ng sinabi 
sa kanila ng Anghel. Habang tumatanda si Samson, siya ay naging matipuno 
at malakas. Dahil nasabihan ang kanyang ina na huwag gupitin ang kanyang 
buhok, lalong kumapal at humaba ito.

Kahit na inihandog si Samson para kay Yahweh, hindi niya laging sinusunod 
Ito. Isang araw, noong binata na siya, may nakilala siyang magandang 
dalagang Pilistino mula sa nayon ng Timnah. Sinabi niya sa kanyang ama, 
“Gusto kong pakasalan ang babaeng iyon. Kunin ninyo siya para sa akin.”

Nagulat ang mga magulang ni Samson. Sinabihan ni Yahweh ang mga Hebreo 
na huwag pakasalan ang mga taong ito o gayahin ang kanilang mga gawain. 
“Bakit hindi na lang Hebreong babae ang pakasalan mo?” sabi nila. “Bakit 
Pilistino ang gusto mong pakasalan?” May sarili silang mga kaugalian at mga 
diyos.”

Hindi nakinig si Samson. “Kunin ang babaeng iyon para sa akin. Gusto ko siya,” 
sabi niya. Ang hindi alam ng mga magulang ni Samson ginusto ni Yahweh na 
mangyari ito para gumawa ng gulo sa mga Pilistino.

4 Kasama si Samson at ang kanyang mga magulang, nakipagkita sila sa babaeng 
Pilistino at gumawa ng mga plano para sa kasal. Sa panahong iyon, ang isang 
kapistahan ng kasal ay nagtatagal ng pitong araw, kaya napakarami ang dapat 
ayusin!

Malapit sa Timnah dinaanan nila ang isang ubasan. Dahil sa kanyang 
Nazaritong panata, hindi makainom o makakain si Samson ng anumang 
bagay na gawa sa ubas, kasama ang mga pasas o alak. Ibang daan sa daan ng 
kanyang mga magulang ang kanyang tinahak.

Bigla, isang batang leon ang lumukso mula sa mga puno ng ubas. 
“RRRRRAAAAGGHHHH!” atungal ng leon. Nakagat nito si Samson gamit 
ang kanyang matalim na mga ngipin at kuko. Ngunit ang Espiritu ng Diyos 
ang nanaig kay Samson at hindi siya natakot. Gamit ang kanyang kamay, 
sinunggaban niya ang leon at pinatay ito tulad ng isang maliit na kambing. 
Pero itinago niya ang sekretong ito at hindi siya sinabi sa kanyang mga 
magulang ang kanyang ginawa.

Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Samson sa parehong daan para 
pakasalan ang kanyang mapapangasawa. Nang madaanan niya ang patay na 
leon, may nakita siyang mga bubuyog na gumawa ng bahay-pukyutan sa loob 
ng katawan nito. Ito ay puno ng masarap at matamis na pulot. Kumuha siya ng 
pulot mula sa leon at kinain ito hanggang sa ito ay maubos. Muli, hindi niya 
sinabi sa kahit kanino ang kanyang ginawa.
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5 Hindi nagtagal, ng linggo ding iyon sa Timnah, nagsimula ang pagdiriwang 
ng kasal. Nagimbita ang biyenang-lalaki ni Samson ng tatlumpung batang 
lalaki para samahan sila. Kinalampag ng mga musikero ang kanilang tambol at 
sumayaw ang mga bisita at kumain hanggang sila ay mabusog.

Bilang pampalipas oras, sinabihan sila ni Samson ng isang bugtong. “Va yomer 
lahem me ha ochel yatsa maachal, u me az yatsa matok,” na ang ibig sabihin ay, 
“Mula sa kumain ay may lumabas na pagkain, mula sa malakas may lumabas 
na matamis.”

“Kapag kaya mong lutasin ang bugtong,” sabi ni Samson, “Bibigyan kita ng 
tatlumpung pares ng mga magagandang damit. Kapag hindi mo kayang 
lutasin, dapat mo akong bigyan ng tatlumpung pares ng damit.”

Sa loob ng tatlong araw, sinubukan ng mga batang lalaki na lutasin ang 
bugtong. Pero kahit anong subok ang gawin nila, wala silang maisagot. 
Habang tinitingnan nila ang mapapangasawa ni Samson, sabi nila, “Ginagawa 
tayong tanga ng mga Israelita. Kunin mo ang sagot, o susunugin namin ang 
bahay ng iyong ama at pati kayo.”

6 Sinabi ng takot na mapapangasawa ni Samson sa harapan niya. “Dapat mong 
ibigay sa akin ang sagot sa bugtong,” iyak nito. Ang sagot ni Samson ay hindi! 
Pero pagkatapos ng ilang araw, napagod ang mga tainga ni Samson sa 
pakikinig sa kanya. Ibinigay niya ang sagot sa kanya, at sinabi naman nito ang 
sagot sa mga bisita sa kasal.

Nagsaya ang mga bisita buong gabi sa kanilang magandang kapalaran. 
Pinuntahan nila si Samson at sinabi, “Ano ang mas matamis sa pulot? At ano 
ang mas malakas sa leon?”

Naginit ang mga mata ni Samson sa galit. Alam niyang naisahan siya. 
“Kung hindi ninyo ginamit ang inyong impluwensiya para pilitin ang aking 
mapapangasawa na sumagot, hindi ninyo malalaman ang sagot sa bugtong,” 
sigaw niya.

Nanaig muli ang Espiritu ng Diyos kay Samson. Habang binabaluktot ang 
kanyang mga nakaumbok na kalamnan, pumunta siya sa kalapit na bayan, 
pumatay ng tatlumpung Pilistino at ibinigay ang kanilang mga damit sa mga 
bisita ng kasal. Pagkatapos nagmadali siyang umuwi ng hindi kasama ang 
kanyang mapapangasawa. Nagsimula ang labanan sa pagitan ni Samson at ng 
mga Pilistino.
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7 Sa Pista ng Shavuot, nang pwede ng anihin ang trigo, bumalik si Samson sa 
Timnah para hanapin ang kanyang mapapangasawa. Pero kasal na ito sa ibang 
lalaki. “Umalis ka, kaya ibinigay ko siya sa ibang lalaki,” sabi ng kanyang ama. 
“Kunin mo ang kanyang mas nakababatang kapatid. Mas maganda siya.”

Dumagundong sa galit si Samson. Ang lakas ng loob ng kanyang 
mapapangasawa na pakasalan ang iba! Napagpasyahan niyang turuan ng 
leksyon ang mga Pilistino. Humuli siya ng 300 na soro, pinagpares-pares niya 
ang mga iyon, at itinali ang mga nagliliyab na sulo sa kanilang mga buntot. 
Nagtakbuhan ang mga soro sa bukid dahil sa sindak, at sinunog ang lahat ng 
dinaanan nila. Lahat ng mga trigo ay nasunog at naging itim na abo.

Nang makita ng mga magsasaka ang kanilang bukid na wala ng laman, nagalit 
sila. “Sinira ni Samson ang ating mga pananim,” sigaw nila, “at ito ay kasalanan 
ng kanyang biyenang-lalaki.” Nakita nila ang mapapangasawa ni Samson at 
ang ama nito, at sinunog silang pareho hanggang mamatay.

Lalong nagalit si Samson kaysa sa dati. Inatake niya ang mga Pilistino para 
makaganti at pumatay ng maraming kalalakihan. Pagkatapos, pumunta siya sa 
isang bayan sa Israelita na tinatawag na Lechi at nagtago sa isang mabatong 
kuweba.

8 Determinadong makuha si Samson, nagpadala ang mga Pilistino ng mga 
sundalo sa Lechi para hanapin siya. “Tulungan niyo kaming makita ang 
mabangis na taong ito at iiwanan namin kayo,” sabi nila sa mga Israelita. 
Nagmadaling sumang-ayon ang mga Israelita. Pagod na sila sa mga gulong 
idinudulot ni Samson. 

Alam ng mga Israelita na malaki at malakas si Samson. Nagpadala sila ng 3,000 
kalalakihan sa kuweba para hanapin siya. Nang matunton nila ang kuweba, 
sinabi nila kay Samson, “Hindi mo ba alam na ang mga Pilistino ang ating 
mga pinuno? Ano ang ginagawa mo sa amin? Dapat ka naming ibigay sa mga 
Pilistino.” Itinali nila siya gamit ang mga bagong tali at pinalakad siya pabalik 
ng Lechi.

Nang makita ng mga Pilistino si Samson, sumigaw sila at tumakbo papunta 
sa kanya dala ang kanilang mga espada at sibat. Pero handa si Samson na 
lumaban! Nilagot niya ang mga tali sa kanyang braso. May nakita siyang panga 
ng asno na nakakalat sa daan at ginamit ito para patayin ang libu-libong mga 
sundalo. Walang laban ang mga Pilistino sa malakas na si Samson.

9 Sa napakaraming mga taon, pinangunahan ni Samson ang mga Israelita. Ang 
mga hukom ay mga kumander ng militar na gumawa ng mga malalaking 
desisyon at tumulong sa pamumuno sa Israel. Ito ay napakaimportanteng 
trabaho, pero hindi kaya ni Samson na umiwas sa gulo.

Isang araw, pinuntahan ni Samson ang isang babaeng Pilistino sa siyudad ng 
Gaza. Ang balita ng kanyang pagdating ay madaling kumalat sa palibot ng 
siyudad. “Patayin natin si Samson sa umaga kapag aalis na siya,” sabi ng mga 
tao. Pinalibutan nila ang bahay kung saan tumuloy si Samson at naglagay ng 
bitag para sa kanya sa pasukan ng siyudad.

Alam ni Samson na may mali. Bumangon siya mula sa kama at naglakad sa 
mga kalsada hanggang sa pasukan ng siyudad. Gamit ang lahat ng kanyang 
lakas, sinira niya ang mga pinto ng pasukan, at pinasan niya sa kanyang 
balikat, at umakyat sa tuktok ng burol na nakatunghay sa siyudad.

Tumayo si Samson sa liwanag ng buwan at tinitigan ang siyudad sa ibaba. 
“Walang paraan para matalo ako ng mga Pilistino,” sabi niyang tumatawa ng 
malakas.
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10 Hindi nagtagal, umibig si Samson sa isang magandang Pilistinong babae na 
nagngangalang Delilah. Nang marinig ng mga lider ng Pilistino ang tungkol 
kay Delilah, kiniskis nila ang kanilang mga kamay nang sabay-sabay. “Ito na 
ang ating pagkakataon para mahuli si Samson,” sabi nila ng masayang-masaya. 
Alam nila ang tungkol sa mga masasamang gawain ni Delilah.

Gamit ang kanilang mga karwahe, nagtungo ang mga lider sa bahay ni Delilah 
para makita siya. “Sa susunod na bibisitahin ka ni Samson, linlangin mo siya 
para sabihin niya sa iyo ang sekreto ng kanyang lakas,” sabi nila. “Ipinapangako 
namin na bibigyan ka namin ng nakapakaraming pera kung gagawin mo ito.”

Nagliwanag ang mga mata ni Delilah. Masaya din ang mga lider. Kahit na 
mas malakas si Samson kaysa sa kanilang lahat, alam nilang mahal niya ang 
babaeng ito ng sobra. Nagtago sila sa loob ng bahay ni Delilah at naghintay na 
dumating ang kanilang kalaban.

11 Hindi naghintay nang matagal ang mga hepe ng Pilistino. Nang gabing iyon, 
pumunta si Samson sa bahay ni Delilah para makita siya. Humiga siya sa 
tabi nito at ngumiti. “Samson, ano ang nagpapalakas sa iyo?” tanong niya ng 
pabulong. “Kapag gusto ng isang tao na itali ka, paano nila magagawa iyon?”

Lubhang matalino si Samson para mabitag ni Delilah. Alam niya na kapag 
ginupit niya ang kanyang buhok, puwedeng kunin ni Yahweh ang kanyang 
lakas. Nagsabi siya ng kasinungalingan, sabi niya, “Kapag itinali mo ako gamit 
ang pitong sariwang tali ng pana na hindi pa napatuyuan, magiging mahina 
ako.”

Nang marinig ng mga hepe ng Pilistino ang sinabi ni Samson, naghanap sila 
ng pitong sariwang tali ng pana na hind pa napatuyuan. Dinala nila ito kay 
Delilah at itinali niya si Samson gamit ito habang siya ay natutulog. “Bilis! 
Narito ang mga Pilistino para kunin ka!” iyak niya.

Pinanood ng mga Pilistino ng may paghanga habang tumatalon si Samson, 
nilagot niya ang mga tali ng pana na parang mga maliliit na sanga. “Hindi ito 
ang sekreto sa kanyang lakas,” pabulong nila, nang may takot.

12 “Ginagawa mo akong tanga at hindi ka nagsasabi ng totoo,” sabi ni Delilah. 
“Sabihin mo sa akin kung paano kita maitatali.” Nagsinungaling muli si Samson 
sa kanya at sinabi, “Kapag tinali mo ako gamit ang mga bagong lubid na hindi 
pa nagamit, magiging mahina ako.”

Nang makatulog si Samson, ginawa ito ni Delilah. “Samson, narito ang mga 
Pilistino para kunin ka!” sabi niya. Pero bago pa siya sunggaban ng mga 
Pilistino, tumalon si Samson at nakawala mula sa mga lubid.

Hindi nawalan ng pag-asa si Delilah. “Huwag kang magsinungaling sa akin,” 
sabi nitong nagdadabog. “Kung mahal mo ako, sasabihin mo sa akin kung 
paano ka maitatali.” Itinaas ni Samson ang kanyang mga kilay at tinignan siya 
ng may paghihinala. “Kapag titirintasin mo ang pitong kulot kong buhok, 
magiging mahina ako,” sabi niya.

Nang gabing iyon, ipinaghele ni Delilah si Samson para makatulog. 
Pagkatapos, itinirintas nito ang kanyang pitong kulot na buhok. “Samson, 
paparating na ang mga Pilistino!” sabi nito. “Bilisan mo!” Nagising si Samson 
mula sa kanyang pagtulog, inilugay ang kanyang natirintas na buhok, at 
tumakas palabas ng bahay. Nabalisa at nagalit ang mga Pilistino. “Hindi ito ang 
sekreto ng lakas ni Samson,” sabi nila, at nangatog ang kanilang mga tuhod sa 
takot.
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13 Lalong naging determinado si Delilah na malaman ang sagot. Bawat araw, 
tinatanong niya si Samson para sabihin sa kanya ang sekreto ng kanyang 
lakas. Napagod si Samson sa pangungulit nito sa kanya. Sa wakas, sinabi niya 
ang totoo. “Dahil ako ay isang Nazarito, hindi ko ni minsan ipinagupit ang 
buhok ko. Kapag ginupit mo ang aking buhok, magiging mahina ako katulad 
ng ibang kalalakihan.”

Alam ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson. Nagpadala siya ng 
mensahe sa mga hepe ng Pilistino, na nagsasabing, “Bumalik kayo ng isa pang 
beses. Nasabi na sa akin ni Samson ang sekreto ng kanyang lakas.”

Nasabik ang mga hepe ng mga Pilistino. Gamit ang kanilang karwahe, 
pumunta sila sa bahay ni Delilah dala ang mga sako ng pera. “Ngayon ang 
pagkakataon para mahuli si Samson sa wakas!” sigaw nila.

14 Nang gabing iyon, pagkatapos makatulog ni Samson, humiling si Delilah sa 
isang lalaki na kalbuhin si Samson. Pagkatapos, sinimulan niyang asarin si 
Samson. “Nandito ang mga Pilistino para kunin ka,” pabulong niyang sabi.

Nagising si Samson at sinubukang tumalon. Pero ngayon hindi niya kayang 
kumawala. Nawala ang kanyang kapangyarihan! Sumugod ang mga Pilistino 
sa kuwarto, dinukot ang kanyang mga mata, at kinaladkad siya palayo na 
nakatanikala na tulad sa isang bilanggo.

Hindi naglaon, si Samson ang naging pinakasikat na bilanggo ng Pilistino. 
Bawat araw, pinupuwersa nila siyang magtrabaho at maggiling ng mga 
butil sa bilangguan. At bawat gabi ikinakandado siya sa isang malamig at 
bakanteng selda para hindi makatakas. Ngunit paunti-unti, nagsimulang 
tumubo ang buhok ni Samson.

15 Isang araw nagtipon ang mga Pilistino sa kanilang templo para mag-alay 
ng sakripisyo sa kanilang diyos na isda na si Dagon, at para ipagdiwang ang 
kanilang tagumpay. “Ibinigay ng ating diyos sa ating mga kamay si Samson,” 
sabi nila. “Dalhin siya dito at kutyain natin ang Israelitang ito.”

Iniharap si Samson sa mga tao sa templo. Puno ng pananampalataya, nagdasal 
siya ng isa pang beses, “Yahweh, bigyan mo ako ng lakas para makaganti sa 
mga Pilistino.”

Biglang bumalik ang Espiritu ng Diyos kay Samson, binigyan siya ng sobrang 
lakas. Huminga siya ng malalim, inunat ang kanyang mga braso at inilagay ang 
dalawang kamay sa mga poste na sumusuporta sa templo. “Hayaan mo akong 
mamatay kasama ang mga Pilistino!” sigaw niya. Itinulak niya ang mga poste 
ng buong lakas.

BOOOOOM! Ang bubong ng templo ay bumagsak at naging alikabok. Ang 
lahat sa paligid ay bumagsak, nabasag at nasira. Lahat sa templo, kasama ang 
mga hepe ng Pilistino at si Samson, ay namatay noong araw na iyon. Tinupad 
ni Yahweh ang kanyang pangako. Ginamit Niya ang Kanyang malakas na 
mandirigmang si Samson para iligtas ang mga Israelita mula sa mga Pilistino.
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