
Pagtagumpayan
ang mga
Hadlang

Ang apostol Pablo ay nasa bilangguan. Hindi siya
makapangaral ng mabuting balita ni Crtsto. Hindi na rin
siya makalakad upang makapaglingkod sa mga panga-
ngailangan ng mga tao. Hindi na rin siya makalapit sa
mga tao. Siya na ang gusto ay magsalita tungkol sa kano
yang Tagapagligtas ay nakakadena sa isang selda. Gayun-
man ay kanyang nasabi, "Hindi nakakadena ang Salita ng
Dios" (2 Timoteo 2:9)"!

Maraming hadlang o mga harang sa daan na maaari na-
ting maranasan sa pagsusumikap na makapagbahagi ng
mabuting balita ni Cristo. Ang mga hadlang na ito ay
magkakaiba sa bawat bansa, at sa mga kultura. Hindi
natin maipagwawalang-bahala ang mga suliraning ito
kung nais nating mahikayat ang mga tao kay Cristo.

Ngayon na aking nakita ang kahanga-hangang gawa ni
Cristo sa aking buhay, ako'y naniniwala na walang maka-
hahadlang nang sapat upang mapigil ang pagkalat ng
ebanghelyo. Ang Salita ng Dios ay lalaganap sa lahat ng
dako. Ang mabuting balita ni Cristo ay walang nakíki-
lalang hangganan o lipi.
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Ang sabi ng isang kawikaan, "Ang pag-iingat ay mas
mabuti kaysa sa gamot." Ako'y naniniwala na kapag
ating nalaman ang mga hadlang, mas higit nating ma-
pagtatagumpayan ang mga ito. Nakita natin sa ating mga
naunang aralin ang ilang pangangailangan ng pagbabahagi
ng mabuting balita. Ngayon ay ating titingnan kung
paano mapagtatagumpayan ang ilang mga hadlang sa pag-
babahagi ng ebanghelyo. Tandaan na sa Dios ang mga
imposible ay nagiging posible.

Sa araling ito ay pag-aaralan mo ang .....

Hadlang na Pangkalagayan
Hadlang na Pangrelihiyon
Hadlang na Pangwika
Hadlang na Panlipunan
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Ang araling ito ay makatutulong sa iyo na ....

• Makilala ang mga hadlang sa ebanghelismo personal
at malaman kung paano ito mapagtatagumpayan.

HADLANG NA PANGKALAGAY AN

Layunin l. Ipaliwanag kung paanong ang Dios ay tumi-
tingin sa kalagayan ng tao.

Sa maraming bansa ng sanlibutan, may isang malaking
mithiin sa puso ng mga tao na matuklasan ang kanilang
tunay na kalagayan o pagkakakilanlan. Ang isang Ameri-
kano ay ayaw na matawag na Pranses. Ang isang mama-
mayan ng Inglatera ay ayaw matawag na Aleman. Ang
isang Africano ay ayaw na matawag ng alin man sa mga
ito. Sa lahat ng dako, ipinagmamalaki ng mga tao ang
kanilang sariling lahi, kung sino sila. Ito ay normal,

Bilang mga manggagawang Cristiano, dapat nating
pagmasdan ang mga tao kagaya ng pagmamasid sa kanila
ng Dios. Ang pag-ibig ng Dios ay tumatakip sa lahat. Ini-
ibig Niya ang buong sanlibutan! At ang ibig sabihin nito
ay lahat ng bansa, lahat ng lahi, anumang wika o kulay.
Nang ang Espiritu Santo ay dumating upang magbigay ng
kapangyarihan sa mga alagad para sumaksi kay Cristo,
naroroon sa Jerusalem ang mga kinatawan ng lahat ng
tao buhat sa bawat bansa ng sanlibutan. Silang lahat ay
nakarinig sa mga alagad na nagpupuri sa Dios sa kanilang
sariling wika (Mga Gawa 2:1-12).

Ang Israel bilang isang bansa, ay may magandang
kalagayan sa sanlibutan. Sa kapanahunan ng Biblia, sína-
sabing ito ay sumasakop sa sentrong bahagi ng kilalang
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sanlibutan. Ito ay daluyan ng patalastasan o komunikas-
yon. Ang mga barko mula sa iba't ibang bansa ay duma-
daan sa maliit na dagat ng bansang ito. Tiyak na nasa isip
ng Dios ang lahat ng bansa nang Kanyang ISUgOsi Jesus
doon. Sa gayon, ang ebanghelyo ay nasa kalagayang
madaling maabot ng buong daigdig. Ang lahat ng bansa
ay magkakatulad sa mata ng Dios.

Sa langit ay magkakaroon ng mga tao mula sa iba't
ibang bansa, nangag-aawitan, at nangagpupuri sa Dios sa
bawat wika. Si Apostol Juan ay nakakita ng pangitain
nito (Apocalipsis 7 :9).

Si Jesus na nagligtas sa Africanong kagaya ko ang Siya
ring nagligtas sa iyo, anuman ang iyong bayang pinag-
mulan. Tayo ay magkakaiba. Tayo ay kumakain ng mag-
kakaibang pagkain. Ang ating mga salita at
ang paraan ng atmg pagdadarnrt ay magkakaiba Subalit
tayo ay ginawang usa ni Jesus. Ang Espmtu Santo ang
nagbibígkis sa atin.

Sa Ibang bansa nagiging kaugalian ng mga tao ang
kumuha ng mga pangalang Cristiano kapag sila y nagi-
gmg Cristiano. Subalit dapat natmg alalahanm na ang
katotohanan ng pagkuha ng pangalang Cnstiano ay hindi
bumabago sa buhay ng tao. Ikaw ay hmdi isinugo ru
Jesus para baguhin ang pangalan ng mga tao ang mga
paraan ng paggawa nila ng mga bagay. Ikaw ay Kanyang
ISinUgO upang ibahagi ang iyong buhay Cristiano at
pananampalataya sa kanila, upang ang kanilang buhay
ay mabago.

Ang Espiritu na nanguna kay Felipe sa Africanong nasa
disyerto (Mga Gawa 8:9) ang SIya ring nanguna kay
Pablo sa Europa (Mga Gawa 16:6-9). Ang Espiritu na
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dumating sa mga alagad noong Araw ng Pentecostes
(Mga Gawa 2 :4) ang Siya ring bumaba sa bahay nina
Cornelio (Mga Gawa 10:45). Kung ikaw at ako ay naka-
aalam na ang pakikitungo ng Dios sa lahat ng tao ay
pareho, makikita natin ang mga tao kagaya ng pagtingin
ng Dios sa kanila. Ating mapagtatagumpayan ang mga
hadlang na panlalu at pangwika. Saka pa lamang tayo
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magagamit ng Dios, hindi lamang sa ating sariling taha-
nan at bansa, kundi maging sa ibang mga tao na kakaiba
sa atin.

~~

1Nais ng Dios na baguhin ang ating ~ _

Gawin Mo Ito

(kalagayan/buhay)

2 Sa mata ng Dios, ang lahat ng tao ay _

(pantay-pantay/may mataas at mababa)

3Kapag ating pinag-usapan ang ating kalagayan, ang
ibig nating sabihin ay _

(kung.paano tayo kumikilos/kung sino tayo).

4 Bilang mga Cristiano, dapat nating alisin ang _

(hadlang/pagkakaisa)

HADLANG NA PANGRELIHIYON

Layunin 2. Sabihin kung paanong ang manggagawang
Cristiano ay magtatagumpay sa hadlang na
pangrelihiyon.

Maraming relihiyon sa sanlibutan. Sa bansang umuun-
lad, ang bawat tribo o pook ay may sariling relihiyon o
kaya nama'y may iba't ibang relihiyon. Ito, kung gayon,
ang isa sa mga mahihirap na hadlang na ating makakatag-
po sa pagsusumikap na mahikayat sila kay Cristo.
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nang ulit na ang mga tao ay nagsalita sa akin, "Hindi
ko maiiwan ang reliluyon ng aking ama. Kailangang
ako'y maging tapat sa tradisyon ng aking ama. Ang Cris-
narusmo ay banyaga sa aming mga ninuno. Ito ay relihi-
yon ng mga puti. Hindi ko ito mapapaniwalaan." Ano
ang lyong gagawm kung ikaw ay haharap sa gayong mga
hadlang?

Una, ipakita mo sa mga tao ang pagbabago na naga-
nap sa iyong buhay. Sabihin mo na ang Dios ay nagma-
mahal sa kanila. Huwag kang makipagtalo, wala kang ma-
kukuha roon! Tandaan ang sinabi ni apostol Pablo. Siya
man ay katulad ng ganitong mga tao. Siya ay may relihi-
yon ng kanyang ama. Siya ay tapat at totoong nakatala-
ga sa lahat ng tradisyon ng kanyang pamilya. Kinuha
niya ang mga lalaki, babae, at mga bata na nagsasalita
tungkol kay Jesus at sila'y Ibinilanggo niya. Para sa kan-
ya ang Cnstianismo ay Isang bagay na bago, lubos na
laban sa kanyang kultura at sa relihiyon ng kanyang ama.
Siya mismo ay kasangkot sa pagpatay sa ilang mga saksi
ng mabuting balita (Mga Gawa 8:1-3). Gayon pa man
ang lalaking ito ay nakakilala kay Cristo, at nakahandang
lumimot sa lahat niyang paniniwala noon.

Sa mga Gawa 8'9 ating mababasa ang tungkol sa isang
lalaki na tinatawag na Simeon na gumulat sa lahat sa
pamamagitan ng kanyang madyik. Ako rin ay nakakita
ng mga taong katulad mya na tila ba may dakilang
kapangyarihan sa kanilang pag-uugaling pangrelihiyon.
Sila ay mga taong kinikilala. Magkakaroon lamang ng
handaan, paghahasik ng bmhi, kasalan. o paglilibmg ayon
sa payo rula. Gayon pa man ay nakakita rin ako ng ilan
sa kanila na tumanggap kay Jesus bilang kanilang Taga-
paghgtas. Ang kanilang mga buhay ay ganap na nabago.
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Kanilang sinunog ang kanilang mga diosdiosan at tumigil
sila sa pagmarnadyik. Walang sinumang nagsulsol na kani-
lang gawin yaon. Ito'y kanilang ginawa dahilan sa karu-
lang nakilala ang Panginoong Jesu-Cnsto .

.:Á'- -: ..,

- _ ...

Walang hadlang na hindi makakaya ng kapangyarihan
ng mabuting bahta. Huwag mawalan ng pag-asa sa inyong
pagsaksi. Huwag matakot na ibahagi ang ginawa ni Cristo
sa inyo. Ang ating Panginoon ay magpawalang-hanggan,
hindi nagbabago. Sinabi Niya, "Humayo," sapagkat "ang
lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na
sa akin ... " (Mateo 28:8). At maski na ang kamatayan o
ang impierno man ay hindi makapipigil sa pagpapakalat
ng mabuting balita. Sinikap ng Emperyo ng Roma, suba-
lit sila'y nabigo. Walang hadlang na pangreliluyon na
hindi kayang talunin ng kapangyarihan ng mabuting bali-
ta! Hindi natin magagawa Ito sa ating sarili lamang, suba-
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lit ang Espiritu Santo na gumagawa sa atin ang gagawa
nito!

~~--/...~ Gawin Mo Ito

5 Ang pinakamabisang paraan para madaig ang pangre-
lihiyong hadlang kapag nakikípag-usap tayo sa iba
ay

a) pagsisikap na hikayatin siya na ang kanyang reli-
hiyon ay mali.

b) sabihin sa kanya na sinubok mo ang kanyang reli-
hiyon at ito'y hindi nakabuti sa iyo.

k) ipakita ng iyong buhay na ikaw ay may higit na
mabuting maibibigay na handog.

6 Hindi na kailangan pang matakot tayo sa pagbaba-
hagi ng mabuting balita sa mga taong relihiyoso
sapagkat

a) ang kapangyarihan ng ebanghelyo ay mas maka-
pangyarihan kaysa sa ibang kapangyarihan

b) sila'y mabubuting tao.

7 Ikaw ba, o may kilala ka ba, na tumanggap kay Cris-
to na nagbuhat sa ibang relihiyon? Kung ang sagot
mo ay oo, bakit ka nagpasiya, o bakit siya nagpasi-
yang umalis doon?
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HADLANG NA PANGWIKA

Layunin 3. Magbigay ng dalawang hadlang na pangwika
at mga paraan ng pagtatagumpay dito.

Mas higit mong kilala ang iyong kababayan kaysa
kanino pa man. Sapagkat nalalaman mo ang kanilang
wika. Kaya nga, mas madali para sa iyo ang sumunod sa
mga plano ni Cristo para maibahagi ang ebanghelyo sa
pamamagitan ng pagsaksi sa tahanan.

Subalit ako'y naniniwala na nang tayo'y iniligtas ni
Cristo at isugo upang maging saksi ng Kanyang pag-ibig,
matutulungan din Niya tayo na mapagtagumpayan ang
mga hadlang na pangwika. Matutulungan Niya tayong
matutuhan ang kanilang wika upang maibahagi sa ibang
tao ang ginawa ni Cristo sa atin.

Maraming misyonero ang binigyan ng palayaw na
"Afrícano" dahil sa paraan ng kanilang pagsasalita ng
aming wika. Maraming manggagawang Cristiano sa aming
bansa ay nag-aaral ng ibang wika para lamang abutin ang
mga tao mula sa ibang tribo para kay Cristo. Kapag ang
Panginoon ay nagbigay sa iyo ng pagkakataon upang
mag-aral ng wika, gawin yaon. Ito ay magbibigay sa iyo
ng maraming pagkakataon upang maibahagi ang mabu-
ting balita ng kapangyarihang magligtas ni Cristo.

Si Apostol Pablo ay hindi na nangangailangan ng taga-
pagsalin, sapagkat alam niya ang salitang Hebreo at Grie-
go, at maaaring ang iba pang mga wika. Kapag ikaw ay
pinangunahan ng Dios upang ibahagi ang mabuting balita
sa mga taong iba ang wikang sinasalita, walang dahilan
para ang hadlang na ito ay purnigíl sa iyo.
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Mayroon pa ring hadlang na pangwika sa kaharap
nating 2/3 ng populasyon ng sanlibutan. Yaon ay ang
suliraning di-pagkaalam bumasa o sumulat ("Illiteracy")
- may mga taong hindi marunong bumasa o sumulat ng
kanilang sariling wika.

Totoong ang mga Bansang Nagkakaisa (United
Nations) ay gumugugol ng malaking salapi sa programang
pang-edukasyon. Totoo rin namang maraming bansa ang
nagbibigay-diin sa programang pang-edukasyon bilang
tugon sa kanilang paglagong pangkabuhayan. Ang Biblia
ay isinalin sa mahigit na 1,000 wika. Gayon pa man 2/3
ng mga tao ng buong sanlibutan ay hindi makabasa nito.
Sa aking bansa lamang ay may 95% ng populasyon ang
hindi makabasa o makasulat.

Paano tayo magtatagumpay sa gayong napakalaking
hadlang? Hindi tayo makapagbibigay ng Biblia o babasa-
hing Cristiano sa kanila na lundí marunong bumasa mto.
Ito ba ang siyang pipigil sa atin sa pagsisikap na mahika-
yat sila para kay Cristo? Lumayo nawa sa atin ang
gayong kaisipan!

Ang ating Panginoon ay nagtagumpay sa hadlang na
ito. Kapag Siya'y nagsasalita sa mga Pariseo, sinasabi
Niya ang Salita ng Dios: "Hindi n'yo nababasa ... ?
(Mateo 19:40). Subalit kapag Siya'y nagsasalita sa mga
karaniwang tao, Siya'y nagsasalita sa kanilang pang-araw-
araw na pamumuhay. Ginawa Niya ito upang kanilang
maunawaan ang pag-ibig ng Dios. Halimbawa, sinabi ni
Cristo na ang Dios ay nagmamalasakit sa atin na maging
ating mga buhok sa ulo ay bilang ng Dios (Mateo 10:30).
Sa pagsasalarawan sa kahanan ng Dios, sinabi Niya sa
kanila ang kasaysayan tungkol sa lalaking naghahasik ng
binhi, lmg isang handaan sa kasalan, at ng nawawalang
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salapi. Siya ay praktikal, anupa't lahat ng taong nakiki-
nig sa Kanya ay nagagalak (Marcos 12:37).

Ang mga taong hindi makabasa o makasulat ay ma-
aaring turuang magsaulo ng mga talata ng kasulatan.
Kapag ang Salita ng Dios ay nasa kanilang mga puso, ito
ang siyang maglalayo sa kanila sa kanilang mga kasalanan
(Mga Awit 119:11).

Gawin Mo Ito

8 Ang dalawang hadlang na pangwika ay:

a. .
b ...

9Paano nagtagumpay si Jesus sa suliraning di-pagka-
alam bumasa o sumulat?

a) Tinuruan Niya ang tao na bumasa ng Kasulatan.
b) Gumamit Siya ng mga kasaysayan hango sa kani-

lang pang-araw-araw na buhay upang turuan sila
ng mga espiritual na katotohanan.

10Kung ikaw ay ipinadala ng Dios sa mga taong ang
wika ay hindi mo alam, ano ang pinakamabuting
gagawin?

a) Sikaping pag-aralan ang kanilang wika.
b) Maghanap ng taong makakausap mo na siyang

magsasalin ng iyong mensahe sa mga tao.
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HADLANG NA PANLWUNAN

Layunin 4. Ipaliwanag kung ano ang gagawin ng isang
nagpapahayag ng ebanghelyo kapag huma-
harap sa hadlang na panlipunan.

Ang pagkakatatag sa ilang grupo ay maaaring humad-
lang sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Halimbawa, halos sa
buong bansa ng Africa, ang karunungan ay kaugnay ng
edad ng tao. Ito'y pinaniniwalaan na kapag ikaw ay
tumatanda na, higit kang nagiging maalam. Kaya nga
hindi nararapat na ang nakababata ay magsalita ng kan-
yang pinaniniwalaan sa isang nakatatanda sa kanya. Ka-
ilangan ng isang kabataan ang lakas ng loob sa gayong
pagkakataon upang magsalita.

Tayo ay hindi nag-iisa sa pagharap sa ganitong uri ng
hadlang. Maging si Jesus ay humarap sa ganito. Sa edad
na 12 siya'y nagsalita sa mga dalubhasa sa batas, at
silang lahat ay namangha. Para sa kanila ito ay di-pangka-
raniwang kaalaman mula sa isang bata (Lucas 2:47). Sa
huling bahagi ng Kanyang gawain, yaong mga nagnais
na Siya'y pigilin sa pagpapalaganap ng mabuting balita
ng Dios ay nangag-usapan tungkol sa Kanyang pinagmu-
lan. Pati ang Kanyang mga kaibigan ay nagtatanong na
rin kung alam Niya ang Kanyang ginagawa (Marcos
3:21).

Ang lalaking bulag na pinagaling ni Jesus ay nagsikap
na magsalita sa mga lider ng relihiyon na si Jesus ay nag-
mula sa Dios, subalit hindi nila ito matanggap. Ni hindi
nila kinikilalang Siya'y karapatdapat na magsalita sa
kanila tungkol sa Dios. Sila ay mga matatanda, at dahil
dito ay mas matatalino kaysa sa Kanya (Juan
9 :28-29 .34).
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Si Timoteo ay isang batang pastor na iniligay ni apos-
tol Pablo na tagapangasiwa ng iglesia sa Efeso. Siya rin
ay humarap sa hadlang na panlipunan bilang isang kaba-
taan. Kaya nga't si Pablo ay sumulat sa kanya ng pampa-
lakas-loob. Si Pablo ay nag-utos sa kanya sa harap ng
Panginoon at ng Kanyang banal na mga anghel na tangga-
pin niya ang pananagutan (Timoteo 4: 11 ,12).

~. '0 _ '" ,.. r

Maaaring ikaw rin ay haharap sa mga hadlang na panlipu-
nan. Maaaring ikaw ay patnubayan upang sumaksi sa
mga taong mataas ang katungkulan sa sanlibutan o sa
mga taong may mataas na pinag-aralan, o kaya ay sa
mayayaman. Maaaring ikaw ay tingnan nilang napakaaba
upang magsabi sa kanila ng pag-ibig ng Dios Subalit
huwag kang titigil na ibahagi ang mabuting balita. Iyong
alalahanin na Siyang nagsugo sa iyo ay laging sasaiyo.
Siya ang magbibigay ng karunungan. Si Cristo ay nagta-
gumpay. Si Timoteo ay nagtagumpay. Ikaw rin ay mag-
tatagumpay!
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Gawin Mo Ito

11 Bilugan ang titik ng tamang pangungusap.

a Kung aking susundin ang halimbawa ni Jesus,
ako'y hindi na matatakot na sumaksi sa mga
taong may mataas na kalagayan sa buhay.

b Kailangang ako'y magsalita tungkol kay Cristo sa
mga nakababata sa akin.

k Ang kaalaman at ang katapangan ay kailangan sa
pagbabahagi ng mabuting balita sa mga taong
kaiba kaysa sa atin.

d Ako'y dapat na maging handa sa lahat ng pana-
hon upang magsabi sa iba ng tungkol kay Cristo.

e Kapag ating nadadama na hindi tayo karapatda-
pat na magsalita sa ibang tao tungkol kay Cristo,
tayo'y kailangang manahimik.

12 Ano ang pinakamahalagang katotohanan na iyong
natutuhan sa araling ito?

Tingnan kung tama ang iyong mga sagot. Sagutin
ang talaan ng estudyante para sa ikaanim na aralin.
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Tingnan kung tama ang Iyong mga Sagot

1 buhay
2 pantay-pantay
3 kung
4 hadlang
5 k) ipakita ng iyong buhay na ikaw ay may higit na

mabuting maibibigay na handog.
6 a) ang kapangyarihan ng ebanghelyo ay mas maka-

pangyarihan kaysa sa ibang kapangyarihan.
7 Ang iyong sagot. Ako'y nagagalak na si Jesu-

Cristo ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa alang
buhay.

8 a Pagnanasang ibahagi ang mabuting salita subalit
hindi alam ang kanilang wika .

b Ang pagsusumikap na sumaksi sa isang tao na
hindi marunong bumasa ng Biblia.
("llliteracy" - di-kaalamang bumasa o sumu-
lat)

9 b) Gumamit Siya ng mga kasaysayang hango sa
kanilang pang-araw-araw na buhay upang turuan
sila ng mga espiritual na katotohanan.

1 O a Sikaping pag-aralan ang kanilang wika.
11 a Tama k Tama e Mali

b Mali d Tama
12 Ang iyong sagot. Aking sasabihin na ang Salita

ay híndi maaanng talian ng kadena, at walang
kapangyarihan na maaanng pumigil upang ang mabu-
ting balita ay ikalat sa lahat ng tao sa lahat
ng dako!


