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PASIUNA 
 

Kamo naghupot sa inyong mga kamot sa yawi ngadto sa usa ka daku nga kahon sa bahandi.  

Sulod sa kahon mao ang bulawan, salapi, ug bililhon nga mga bato. Ang kahon diin kini nga 

mga bahandi nahimutang talagsaon - dili gayud kaayo madanihon. Kini gipalibotan sa hait 

nga mga kabli, nakakuryente nga mga paril, ug armadong magbalantay sa mga torre. Apan sa 

sulod adunay dakung bahandi. . . mga lalaki ug mga babaye, bililhon sa Dios, nga naghulat  

kaninyo. 

 

Ang manwal nga gikuptan ninyo sa inyong mga kamot-- "Kamo Mianhi Kanako" --usa ka 

giya sa pagbansay alang sa bilanggoan ug prisohan nga ministeryo. Kini nga manwal 

naghatag ug instruksyon alang sa matag ang-ang nga nalambigit: 

 

-Ang kinaminosan nga ang-ang mao ang pagsulat sa mga binilanggo. 

-Pagbisita nga usa-sa-usa sa mga binilanggo. 

-Pagministeryo diha sa grupo nga mga serbisyo sa pagsimba, espesyal nga mga prog  

 rama,  o mga pagtuon sa Biblia sulod sa usa ka institusyon. 

-Pagtabang sa mga pamilya sa binilanggo. 

-Paghatag ug pangalagad human-sa-bilanggoan sa paghigawas sa usa ka binilanggo   

  gikan sa silotanan. 

 

Kini naglakip sa panudlo sa paninina ug kasiguroan nga  kabalauran, institusyon ug binilang 

go nga tipolohiya, ug unsaon sa pag-awhag sa mga binilanggo sa paagi nga sila madani sa 

mensahe sa Ebanghelyo ug modawat kang Jesu-Kristo ingon nga ilang personal nga Manlu 

luwas. 

 

Kini nga manwal gidisenyo aron magamit ingon nga usa ka pagbansay nga kurso alang sa: 

 

-Indibidwal nga adunay tinguha sa pag-apil diha sa bilanggoan ug sa prisohan nga  

 ministeryo. 

-Mga simbahan nga nagplano sa pagsugod sa bilanggoan ug sa prisohan nga mga  

  pagpamuhat. 

-Mga denominasyon nga nagatinguha sa pagpaapil sa ilang mga simbahan sa maong  

 mga buluhaton. 

-Mga Kolehiyo sa Biblia nga nagatinguha sa paghatag sa bilanggoan ug sa prisohan  

 nga pagbansay sa mga estudyante. 

-Mga tsaplin nga nagkinahanglan ug usa ka himan sa pagtudlo alang sa pagbansay  

 sa ilang mga boluntaryo. 

 

Ang matag kapitulo naglakip sa pagpanudlo nga mga tumong sa paggiya sa pagkat-on nga  

kasinatian ug usa ka kinaugalingon nga eksamen sa pagsukod sa indibidwal nga pag-uswag.  

(Ang mga tubag sa kinaugalingon nga eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga 

manwal ug mahimong pilason sa magtutudlo kon sila dili gusto nga ang mga estudyante adu 

nay sumbanan ngadto kanila.) Ang mga Pakapin naglakip sa usa ka diksiyonaryo sa bilang 

goan-nga may kalabutan sa mga termino, mga Kasulatan nga may kalabutan ngadto sa mga 

binilanggo, ug sa usa ka listahan sa mga kapanguhaan sa ministeryo. 
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Ang Kapitulo Trese niini nga manwal mao ang usa ka tinagsa nga seksyon diin ang usa ka  

boluntaryo, simbahan, Kristohanong mga organisasyon, o tsaplin makasal-ot sa mga mater 

yales sa pagbansay nga talagsaon sa ilang piho nga bilanggoan o prisohan - mga butang sama 

sa mga mapa sa pasilidad, mga lagda, paninina nga mga kabalauran, mga porma, ug uban pa.  

Kon kamo magtutudlo nga nagagamit niini nga manwal alang sa klase sa Biblia sa kolehiyo, 

kamo makasal-ot sa inyong kaugalingon nga mubo nga mga sulat sa pagtudlo o ipanghatag 

nga mga kopya sa Kapitulo Trese. 

 

Kamo gawasnon sa paghimo ug kopya niini nga manwal alang sa himaya sa Dios! Ang teksto 

sa tibook manwal makuha gikan sa Internet sa: http://www.harvestime.org 
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Mga Bahandi Sa Bilanggoan Nga Mga Selda 

Ni Bill Yount 

Lawon na ang kagabhion ug ako gikapoy. . .apan sa tungang gabii, ang Dios misulti kanako 

sa akong espiritu ug nangutana sa usa ka pangutana. . . "Bill, asa sa kalibutan ang tawo mag 

tago sa iyang labing bililhong mga bahandi ug bililhong butang?”Ako miingon"Ginoo, kasa 

garan kini nga mga bahandi nga sama sa bulawan, salapi, mga diamante ug mga bililhon 

nga alahas gitago ug giyawihan sa dapit nga halayo sa panan-aw, nga kasagaran adunay 

mga gwardiya ug seguridad sa pagbantay kanila nga nakakandado ug nakayawi. " 

 

Ang Dios misulti. "Sama sa tawo, ang akong labing bililhon nga mga bahandi sa yuta usab 

giyawihan." Unya nakita ko si Jesus nga nagtindog sa atubangan sa daw sa liboan ka mga 

bilanggoan ug mga prisohan. Ang Ginoo miingon, "Sila hapit malaglag sa kaaway, apan ki 

ni nga mga kalag adunay dako nga potensyal nga magamit, ug magdala ug himaya sa akong 

ngalan. Sultihi ang akong katawhan, ako moadto niini nga takna ngadto sa mga bilanggoan 

aron sa pagpagana sa mga gasa ug mga pagtawag nga nagpabiling wala magalihok niini nga 

mga kinabuhi nga gihatag sa wala pa ang katukuran sa yuta.    Gikan niini nga mga paril mo 

gawas ang usa ka espirituhanon nga panon sa kasundalohan nga adunay gahum sa literal 

nga pagguba sa ganghaan sa Impyerno ug sa pagbuntog sa yawan-ong mga gahum nga naga 

hupot sa daghan sa akong mga katawhan nga ginapos sa akong kaugalingon nga Balay. 

 

"Sultihi ang akong katawhan nga dakung bahandi anaa sa luyo niini nga mga kuta, niining 

nahikalimtan na nga mga panudlanan. Ang akong katawhan kinahanglan gayud nga moduol 

sa pag-abot niini nga kinabuhi, alang sa usa ka gamhanang dihog nga gibuhian sa ibabaw ni 

la alang sa umaabot nga kadaugan sa akong gingharian. Sila kinahanglan gayud nga mapa 

sig-uli. " 

 
Unya nakita ko ang Ginoo nga milakang ngadto sa mga pultahan sa bilanggoan nga adunay 

yawi. Usa ka yawi nga sibo sa matag kandado ug ang mga ganghaan misugod sa pag-abli.  

Unya ako nakadungog ug nakakita sa dakung mga pagbuto nga daw dinamita paingon sa lu 

yo sa mga bongbong. Kini daw tibook nga espirituhanong pakiggubat. Si Jesus milingi ug 

miingon, "Sultihi ang akong mga tawo sa pag-adto karon ug sa pagkuha sa binihag, ug sa 

pagluwas kanila.”Unya si Jesus nagasugod sa pagsulod ug nagapanandog sa mga binilanggo 

nga nagadutdot libot kaniya. Daghan, gipanghikap ug gilayon misugod ang bulawanong pag 

dan-ag sa ibabaw nila. Ang Dios misulti kanako, "Kana maoy bulawan!" Ang uban adunay 

salapi nga kahayag sa ilang palibot. Ang Dios miingon, "Kana maoy salapi!" 
 

http://www.harvestime.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGA TUMONG: 
 
Sa konklusyon niini nga manwal sa pagbansay kamo makahimo sa: 

 

 Paghatag sa mga pakisayran sa balaan nga kasulatan sa sugo alang sa bilanggoan nga 

ministeryo. 

 Pagpasabot ngano nga ang mga magtotoo kinahanglan nga malambigit diha sa bilang 

goan nga ministeryo. 

 Pagsaysay sa espirituhanong mga tumong sa bilanggoan ug prisohan nga ministeryo. 

 Paglista sa katilingbanon nga mga tumong sa bilanggoan ug prisohan nga ministeryo. 

 Pagtingob unsay ikatanyag sa Ebanghelyo sa mga binilanggo sa bilanggoan. 

 Pagtino sa inyong papel sa prisohan nga ministeryo. 

 Pagtingob sa espirituhanong mga kwalipikasyon alang sa usa ka magbubuhat sa mi 

nisteryo sa prisohan. 

 Pag-ila sa upat ka mga dapit sa pagpangandam nga importante sa epektibo nga minis 

teryo sa prisohan. 
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Sama sa hinay nga paglihok sila misugod sa pagdaghan ngadto sa daw makita nga higan 

ting mga kabalyero, armadong manggugubat. Sila adunay hinagiban sa Dios ug sa tanan 

nga bahin solido ug lunsay nga bulawan! Bisan bulawan nga mga taming! Sa diha nga 

nakita ko ang bulawan nga mga taming, Ako nakadungog sa Dios nga  miingon  niining 

mga manggugubat, "Karon adto ug  kuhaa kon unsay gitudlo ni Satanas kaninyo ug ga 

mita kini  batok kaniya. Lakaw ug tumpaga ang kuta nga nagaabot batok sa akong Igle 

sia. "Ang espirituhanon nga mga higante unya nagsugod sa paglakang sa ibabaw sa mga 

paril sa bilanggoan nga walay usa nga mipugong kanila, ug sila nangadto gilayon sa atu 

bangan nga linya sa gubat uban sa mga kaaway. Nakita ko sila nga naglakaw deretsong 

miagi sa simbahan, ug sa dagkung-ngalan nga mga ministro - nailhan tungod sa ilang ga 

hum sa Dios - gilapasan sa mga higante nga mga manggugubat sama kang David nga mi 

sulong kang Goliat! Sila mitabok sa linya sa kaaway ug nagsugod sa pagluwas sa dag 

han sa mga katawhan sa Dios gikan sa mga kamot ni Satanas samtang ang mga demon 

yo mikurog ug mikalagiw sa ilang presensya. Walay usa, bisan pa ang Simbahan, nga na 

sayud kon kinsa kining espirituhanon nga mga higante o diin sila gikan. Sila gipahiuli 

ngadto sa Balay sa Dios ug didto ang dako nga kadaugan ug pagmaya. Ako usab nakaki 

ta sa salapi, bililhong mga bahandi, ug mga sudlanan nga gidala sa Ilalom sa bulawan ug 

salapi sa mga tawo nga walay nakaila: Mga sinalikway sa katilingban, mga tawo sa kada 

lanan, mga sinalikway, ang mga kabus ug ang mga tinamay. Kini mao ang mga bahandi 

nga nawala gikan sa iyang balay. 

 

Unya miingon ang Ginoo. "Kon ang akong katawhan gusto nga masayud diin sila gikina 

hanglan, sultihi sila nga sila gikinahanglan diha sa mga kadalanan, sa mga ospital, mga 

misyon, ug sa mga bilanggoan. Sa diha nga sila moabot didto, sila makakaplag kanako 

ug ang sunod nga lakang sa 'Ang akong Espiritu. " 

 



 Pagtingob sa mga lakang alang sa pagsugod sa prisohan nga ministeryo.  

 Pag-ila sa nagkalain-laing matang sa mga pag-alagad nga mahimong ihatag sa usa ka 

institusyon. 

 Pag-andam ug pagsumiter sa usa ka plano alang sa prisohan nga ministeryo.  

 Pagpangita ug pagbansay sa mga boluntaryo. 

 Pagpasabot unsaon sa pagsugod sa pagsulat sa usa ka binilanggo. 

 Pagtingob sa mga sumbanan alang sa pagsulat sa mga binilanggo. 

 Pagpasabot ngano nga ang personal nga pamisita importante nga ministeryo. 

 Pagpasabot unsaon sa pag-apil sa usa-sa-usa nga pamisita sa mga binilanggo. 

 Pagtingob sa mga sumbanan alang sa pagbisita sa indibidwal nga binilanggo. 

 Pag-ila sa nagkalain-laing grupo nga panagtigom nga mahimong ipahigayon sa mga 

bilanggoan ug sa mga prisohan. 

 Pagtingob sa mga sumbanan sa pagdumala sa grupo nga mga panagtigom. 

 Pagpasabot nganong ang mga pamilya sa binilanggo anaa kanunay sa krisis. 

 Pag-ila sa mga paagi sa pag-alagad ngadto sa mga pamilya sa mga binilanggo. 

 Pagtingob sa mga sumbanan alang sa pag-alagad sa mga pamilya sa mga binilanggo. 

 Pagpasabot unsaon sa pagsugod sa ministeryo sa nakalaray sa kamatayon nga bini 

langgo. 

 Paghisgot sa mga sumbanan alang sa pag-alagad sa nakalaray sa kamatayon nga bini 

langgo. 

 Pagpasabot unsaon sa pagtabang sa nakalaray sa kamatayon nga binilanggo sa pag-

andam sa kamatayon. 

 Pag-ila sa kasagaran nga panginahanglan sa kanhing makakasala. 

 Paghulagway sa mga matang human-sa-prisohan nga ministeryo. 

 Paglista sa mga lakang alang sa pagsugod sa human-sa-prisohan nga ministeryo. 

 Pagtino sa inyong papel human-sa-prisohan nga ministeryo. 

 Pagpakita sa pagsabot sa mga institusyonal nga hut-ong sa seguridad. 

 Paghisgot sa kalainan tali sa mga bilanggoan ug sa mga prisohan. 

 Paghisgot sa kasagaran nga binilanggo nga tipolohiya. 

 Pagpasabot unsaon sa pagdumala sa mga binilanggo nga nagpadayon sa ilang pagka 

inosente. 

 Paghulagway sa paninina nga magamit alang sa tanang silotanan nga mga institu 

syon. 

 Pagtingob sa kasiguroan nga kabalauran nga magamit alang sa tanan nga silotanan 

nga mga institusyon. 

 Paghatag sa mga giya aron mabuhi sa usa ka pagkabihag nga insidente. 

 Pagpasabot sa unang lagda sa pakipaglambigit sa mga binilanggo. 

 Pagtingob sa mga sumbanan alang sa pakipaglambigit sa mga binilanggo. 

 Pagpatin-aw sa usa ka "laraw sa pangdaut," pagpasabot kon sa unsang paagi kini ma 

hitabo, ug unsaon sa paglikay niini. 
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KAPITULO 1 
 

"Kamo Mianhi Kanako. . . " 
Ang Bibliyanhong Sugo Alang sa Ministeryo 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 
 

. . . Ako nabilanggo, ug kamo mianhi kanako. (Mateo 25:36) 

 
MGA TUMONG: 
 

Sa pagkatapos niini nga leksyon kamo makahimo sa: 

 

 Paghatag sa mga pakisayran sa balaan nga kasulatan sa sugo alang sa bilanggoan nga 

ministeryo. 

 Pagpasabot ngano nga ang mga magtotoo kinahanglan nga malambigit diha sa bilang 

goan nga ministeryo. 

 Pagsaysay sa espirituhanong mga tumong sa bilanggoan ug prisohan nga ministeryo. 

 Paglista sa katilingbanon nga mga tumong sa bilanggoan ug prisohan nga ministeryo. 

 Pagtingob unsay ikatanyag sa Ebanghelyo sa mga binilanggo sa bilanggoan. 

 Pagtino sa inyong papel sa prisohan nga ministeryo.  

 

PASIUNA 

 
Sinimaang alambri. Puthaw nga mga rehas ug bug-at nga puthaw nga mga pultahan.  

Magbalantay sa mga torre uban sa armadong mga opisyal. Mga kriminal. Kini mao ang 

bilanggoan! 

 

-Ang katilingban nag-ingon, "Ikandado sila ug isalibay ang mga yawi." 

-Ang mga politiko nag-ingon, "Kita kinahanglan nga magtukod ug dugang mga  

 prisohan." 

-Ang estadistika nag-ingon, "80% sa mga binilanggo mobalik sa bilanggoan human  

 makagawas - kita nag-usik sa atong panahon sa pagsulay sa pagpahimutang sa maa   

 yong kahimtang alang kanila. " 

 

. . . Apan si Jesus miingon, "ako nabilanggo, ug kamo miadto kanako." 

 

Ang prisohan nga sistema maoy nag-inusara lamang nga "negosyo" nga milampos pinaagi 

sa iyang kapakyasan.  Ang prisohan nga populasyon mitubo nga mas nagkadako. Kasagaran, 

ang mga tawo nga gikan sa prisohan mas grabe pa kay sa una silang misulod. Daghan ang na 

kabuhat pa sa dugang nga mga krimen, mobalik sa prisohan, ug naugbok sa liyok sa pagbalik 

-balik sa gilaktan, ang "nagtuyok nga pultahan" sa krimen, prisohan, ug paggawas.  

 

Ang tubag niini dili ang daghan pang prisohan. Kini dili pagkandado sa mga tawo ug "pagsali 

bay sa mga yawi." 
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Kini dili mao bisan pa ang silot nga kamatayon, ingon sa gipakita sa mga pagtuon nga bisan 

kini dili epektibo nga makapugong sa krimen. Ang tubag mao ang Ebanghelyo ni Jesu-Kristo 

diha sa pagpasundayag sa gahum! 

 

Ang mga binilanggo kinahanglan nga mabag-o dili rehabilitasyon - ug si Jesus nagsugo sa 

iyang mga sumusunod sa pag-abot luyo sa sinimaang mga alambri nga paril ug puthaw nga 

mga rehas sa pagtandog sa mga kinabuhi sa mga lalaki ug mga babaye nga nagapos sa mga 

talikala sa sala. 

 

ANG SUGO ALANG SA PRISOHAN NGA MINISTERYO 

Ang sugo alang sa prisohan nga ministeryo tin-aw sa Pulong sa Dios, parehong pinaagi sa 

kasulatan ug sa panig-ingnan. 

 

KASULATAN: 

Ang labing dako nga sugo sa kasulatan alang sa prisohan nga ministeryo gihatag sa Mateo 

25: 31-40. Si Jesus miingon: 

 

. . . "Ug sa diha nga ang anak sa Tawo moabot sa iyang himaya, ug ang tanang 

mga manolunda uban kaniya, siya molingkod diha sa trono sa iyang himaya.  

 

Ang tanan nga mga nasud magtigom sa atubangan niya, ug Siya magalain kanila 

sa usa gikan sa usa, ingon sa usa ka magbalantay sa mga karnero nga nagbahin 

sa iyang mga karnero gikan sa mga kanding.  

 

Ug siya magbutang sa mga karnero diha sa iyang toong kamot, apan ang mga 

kanding sa wala.  

 

Unya ang Hari magaingon kanila diha sa iyang toong kamot, `Umari, kamo nga 

gipanalanginan sa akong Amahan, panunda ang gingharian nga gitagana alang 

kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan: 

 

 Kay ako gigutom ug kamo naghatag kanako ug kalan-on; ako giuhaw ug kamo 

naghatag kanako ug ma-inom; Ako usa ka dumuloong, ug kamo mipasaka 

kanako;  

 

`Ako hubo ug inyo ako nga gibistihan; Ako nagmasakiton ug inyo ako nga 

giduaw; Ako nabilanggo ug miadto kamo kanako. 

 

 ' Unya ang mga matarung motubag kaniya, nga nagaingon: `Ginoo, kanus-a ba 

kami makakita kanimo nga gigutom ug gipakaon, o giuhaw ug gipa-inom? 

 

 Kanus-a ba kami makakita kanimo nga usa ka dumuloong, ug gipasaka ikaw, o 

hubo ug gibistihan ikaw? O kanus-a ba kami makakita kanimo nga masakiton, o 

nabilanggo, ug miduaw kami? '  

 

Ug ang Hari motubag ug moingon kanila: Sa pagkatinuod, magaingon ako ka 

ninyo, maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay nii 

ning akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako. (Mateo 25: 31-40) 
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PANIG-INGNAN: 

Si Jesu-Kristo sa iyang kaugalingon mao ang atong panig-ingnan alang sa prisohan nga minis 

teryo. Usa sa mga nag-unang gipunting ni Kristo sa iyang ministeryo mao ang mga piniriso: 

 

. . . Aron sa pagpabuka sa buta nga mga mata, aron sa pagpagula sa mga bini 

langgo gikan sa bilanggoan, ug sila nga nanaglingkod sa kangitngitan gikan sa 

balay nga bilanggoan. (Isaias 42: 7) 

 

Si Jesus nagpahayag: 

"Ang espiritu ni Jehova nga Dios ania sa ibabaw kanako; tungod kay ang Ginoo 

nagadihog kanako sa pagwali sa maayong mga balita sa mga maaghop; siya nag 

padala kanako aron sa pagbugkos sa mga kasingkasing nga nangadugmok, aron 

sa pagmantala sa kagawasan sa mga binihag, ug sa pag-abli sa mga bilanggoan 

alang kanila nga ginapos ". . . (Isaias 61: 1) 

 

Bisan samtang himalatyon sa krus sa Kalbaryo, si Jesus migahin ug panahon sa pagkab-ot 

diha sa gugma ug kabalaka sa usa ka piniriso. Ingon nga resulta, kadtong konbiktadong kri 

minal nakasinati sa Diosnong gugma, grasya, ug pagpasaylo. Atol sa panahon tali sa iyang 

kamatayon ug sa pagkabanhaw, kita gisultihan nga si Jesus. " . . Miadto ug miwali sa mga 

espiritu didto sa prisohan "(1 Pedro 3:19). 
 

Makasusubo, tungod kay bisan pa tin-aw sa Bibliyanhong sugo ug panig-ingnan ni Kristo sa 

pagministeryo ngadto sa mga piniriso,daghang mga magtotoo mipili nga moagi sa pikas nga 

daplin sa dalan, sama sa gihimo sa mga lider sa relihiyon sa sambingay sa Maayong Samarian 

hon (tan-awa sa Lucas 10: 29-37). 

 

NGANONG PRISOHAN NGA MINISTERYO? 

Ngano nga ang mga magtotoo mabalaka bahin sa ministeryo sa prisohan? Tungod kay. . . 

1. Ang prisohan nga ministeryo adunay direkta nga sugo sa Kasulatan (Mateo 25: 31-

40). Sa tibook nga Biblia adunay mga panig-ingnan, mga paghubit, ug mga sugo 

mahitungod sa mga prisohan, piniriso, pagkaulipon, pagkabihag, ug pagkainulipon.  

Ang Biblia naghisgot sa prisohan, mga piniriso, o pagkabilanggo labaw pa sa130 nga 

mga panahon. (Tan-awa sa Ikaduhang Pakapin niini nga manwal). 

2. Kita kinahanglan nga mosunod sa panig-ingnan ni Kristo nga gipahimutang sa pag-

alagad sa mga piniriso. 

3. Ang mga prisohan nakatukma sa mga gikinahanglan sa bisan unsa nga natad sa mi 

syon: Nawala nga mga tawo ug sa usa ka panginahanglan alang sa mga mamomoo. 

4. Ang Dios dili buot nga may bisan kinsa nga mawala - bisan pa sa mga pumapatay nga 

sunod-sunod, mga manglulugos, ug mga nangmolestya (2Pedro 3: 9). Ang Dios nahi 

gugma bisan pa sa "labing dautan nga mga makasasala" (1 Timoteo 1:15). 

 

5. Ang mga tsaplin dili maka-alagad sa kapin sa usa ka gamay nga porsiyento sa mga 

binilango sa ilang pag-atiman. Sila dili makahimo sa tanan nga mga gikinahanglan 

nga buhat sa ilang mga kaugalingon, tungod kay adunay dili igo nga panahon sa pag 

buhat sa ingon. 

6. Daghang mga bilanggoan ug mga prisohan nga walay propesyonal nga mga tsaplin ug 

daghan ang walay relihiyosong mga serbisyo. 
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7. Kay ang matag tawong nabilanggo, adunay tulo ngadto sa lima ka ubang mga tawo 

nga apektado: mga mag-asawa, mga anak, mga ginikanan, ug uban pa, Ang mga bini 

langgo ug ilang mga pamilya nagrepresentar sa usa ka dako nga bahin sa katilingban 

sa bisan unsa nga kultura. 

8. Ang mga bakak nga mga relihiyon ug mga kulto ang nagaabot sa mga piniriso. Kita 

kinahanglan gayud nga moabut didto una uban sa Ebanghelyo ni Jesu-kristo! 

 

MGA TUMONG SA PRISOHAN NGA MINISTERYO 

Ang espirituhanon nga mga tumong sa bilanggoan ug prisohan nga ministeryo mahimong 

maglakip sa usa, o pipila, o sa tanan sa mosunod: 

 

-Pagpakigbahin sa hingpit nga gugma sa Dios. 

-Pagpresentar sa Ebanghelyo ni Jesu-Kristo sa paagi nga ang mga binilanggo ang  

  moyapos niini ug modawat kang Kristo ingon nga Manluluwas. 

-Pagtudlo sa mga bag-ong mga magtotoo diha sa Pulong ug sa pagtudlo kanila unsaon  

 sa pagtuon sa Biblia. 

-Pagpakita sa gahum sa pag-ampo ug sa pagtudlo kanila sa pag-ampo. 

-Paggiya sa mga binilanggo sa pagsinati sa makapausab sa kinabuhi nga gahum sa  

 Dios nga magpahigawas kanila gikan sa sala, kaulaw, negatibo nga mga emosyon, ug  

 mga pagkaadik. 

-Pag-alagad sa mga pamilya sa mga binilanggo. 

 

Ang Katilingbanong mga tumong sa bilanggoan ug prisohan nga ministeryo mao ang: 

-Pagtabang sa mga binilanggo nga makalihok nga mas positibo sa sulod sa palibot sa   

 prisohan. 

-Paghatag ug usa ka sumpay tali sa komunidad ug sa mga tawo nga gibilanggo sa  

 koreksyonal nga mga institusyon. 

-Pag-andam sa mga residente alang sa pagsulod pag-usab sa katilingban (pisikal,  

  pangisip, moral, ug sa espirituhanon nga paagi). 

-Pagtabang sa mga binilanggo nga mga pamilya sa praktikal nga mga paagi. 

-Paghatag ug human-sa-bilanggoan nga tabang sa praktikal nga mga paagi. 

 

UNSA ANG IKATANYAG SA EBANGHELYO 

Ang Ebanghelyo ni Jesu-kristo adunay daghang mga butang nga ikatanyag sa mga binilang 

go. 

 

-Pagpasaylo gikan sa sala. 

-Usa ka higayon sa pag-ingon nga "Gikasubo ko." 

-Pahigawas gikan sa sala ug kaulaw. 

-Pagdawat – tanan o daghan sa kanila ang nailhan mao ang pagkasinalikway. 

-Bag-ong mga mithi ug panglantaw. 

-Pamaagi alang sa pagsagubang sa lisud nga mga sitwasyon ug mga negatibo  

 nga mga emosyon 

-Mga nag-una sa matuod nga matinud-anon nga mga relasyon. 

-Madagayaong kinabuhi pinaagi kang Jesu-Kristo. 

-Usa ka bag-o nga katuyoan alang sa pagpakabuhi. 

-Kinabuhing dayon. 
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UNSA ANG INYONG PAPEL? 

Sa mga minilyon nga aktibong mga magtotoo sa tibook kalibutan, usa lamang ka gamay nga 

gidaghanon ang nalambigit diha sa ministeryo sa mga piniriso, bisan pa sa kamatuoran nga 

ang mga bilanggoan ug mga prisohan makaplagan sa halos tanan nga komunidad. Bisan pa 

niana ang sugo sa kasulatan pinaagi sa parehong pagtulon-an ug panig-ingnan tin-aw. Ang   

matag magtotoo kinahanglan nga malambigit diha sa ministeryo sa prisohan. Kini wala mag 

pasabot nga kamo gitawag nga aktuwal nga moadto sa usa ka prisohan. Sama sa misyon - dili 

tanan gitawag sa pag-adto sa usa ka langyaw nga umahan sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo.  

Apan - ingon sa mga misyon - ang matag magtotoo kinahanglan nga malambigit diha sa mi 

nisteryo sa prisohan sa pipila ka mga kapasidad. 

 
Adunay daghang mga paagi aron mahimong malambigit: 

-Paghatag ug pag-ampo nga suporta alang sa mga nag-alagad sa prisohan. 

-Pagbisita sa usa ka binilanggo. 

-Pagsulat sa usa ka binilanggo. 

-Pagtabang sa mga pamilya sa mga binilanggo. 

-Pagtabang sa mga binilanggo sa pagbalik sa katilingban human sa ilang kagawasan. 

-Paghimo ug pagsimba nga mga serbisyo, mga pagtuon sa Biblia, o sa mga grupo nga  

  panagtigom sa sulod sa mga prisohan. 

-Pagsulat, pagmantala, ug pag-apod-apod sa gibasi sa Biblia nga materyales nga gihi   

 mo alang sa mga binilanggo. 

-Paghatag ug mga Biblia ug Kristohanong mga literatura alang sa mga binilanggo. 

-Paghatag ug pinansyal nga suporta sa usa ka ministeryo sa prisohan. 

-Pag-alagad ingon sa usa ka bilanggoan nga tsaplin. 

 

Pagsugod karon sa pag-ampo alang sa Dios sa pagpadayag sa piho nga paagi nga kamo maka 

lambigit! 
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USa Ka Bag-ong Sinugdanan 

"Ako usa ka sinilotang piniriso, gihukman sa tibook kinabuhi nga walay parol-gihukman 

nga mamatay diha sa prisohan. Ako nakakat-on nga sa diha nga ikaw mobati nga ikaw na 

wad-an sa tanan nga mga butang, ang Dios mopakita nga ikaw nakaangkon sa mas labaw 

pa kay sa ikatanyag niini nga kalibutan. 

 

"Ang prisohan mao ang usa ka dapit diin ang Ginoo makahimo sa pag-umol kanimo ngad 

to sa mapuslanon nga mga himan nga molungtad sa tibook kinabuhi nga pagsimba ug pag 

dayeg, bisan kon ikaw nabilanggo sa unom ka mga bulan o sa usa ka kinabuhi nga silot.  

Ang dugang ko nga pagtuon sa Biblia, nakadugang usab sa akong pangandoy nga masa 

yud ug dugang pa mahitungod kang Kristo. .. Ang mas dugay ko nga pagpabilin sa bilang 

goan, mas midako ang akong tinguha sa pagpakig-uban sa mga tawo nga nagkinabuhi sa 

usa ka Diosnon nga kinabuhi ug makig-ambitay uban kanila.   Ang prisohan mao ang dapit 

diin makahimo ang Ginoo sa pagbuhat sa pipila sa iyang labing maayo nga buhat. 

 

"Ang prisohan dili kinahanglan nga mahimong maoy katapusan sa kinabuhi. Kini mahimo 

nga usa ka bag-o nga sinugdanan - bisan pa alang sa usa nga adunay tibook kinabuhi nga 

sentensya. "(RS) 
 



KINAUGALINGONG EKSAMEN SA KAPITULO 1 
 

 
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ilista ang nag-unang pakisayran sa Bibliyanhong sugo sa ministeryo sa prisohan. 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Kinsa ang atong labing dako nga modelo sa Bibliyanhong panig-ingnan alang sa 

ministeryo sa prisohan? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Ilista ang walo ka mga rason kon nganong ang mga magtotoo kinahanglan nga 

malambigit diha sa ministeryo sa prisohan. 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

________________________________  ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

 

5. Unsa ang espirituhanon nga mga tumong sa bilanggoan ug sa prisohan nga 

ministeryo? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Ilista ang katilingbanon nga mga tumong sa bilanggoan ug prisohan nga ministeryo. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Itingob kon unsa ang ikatanyag sa Ebanghelyo ngadto sa mga binilanggo.. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

(Ang mga tubag sa kinaugalingong eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga 

manwal.) 
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KAPITULO 2 

Mga Kwalipikasyon Ug Pagpangandam 
 
SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

. . . mahimo nga usa ka panig-ingnan sa mga magtotoo sa pulong, sa paggawi, sa 

gugma, sa espiritu, sa pagtoo, sa kaputli. (1 Timoteo 4:12) 

 

MGA TUMONG: 

Sa pagkatapos niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 Pagtingob sa espirituhanong mga kwalipikasyon alang sa usa ka magbubuhat sa mi 

nisteryo sa prisohan. 

 Pag-ila sa upat ka mga dapit sa pagpangandam nga importante sa epektibo nga minis 

teryo sa prisohan. 

 

PASIUNA 

Kadtong nagministeryo uban sa mga binilanggo kinahanglan sigurado sa ilang relasyon uban 

ni Kristo, nga nagpakita sa tukma nga panig-ingnan, ug kanunay andam sa paghatag sa usa ka 

tubag sa paglaum sa sulod nila. Samtang ang usa ka tawo nga gitawag niini nga ministeryo ki 

nahanglan nga magpakita sa tanan nga mga espirituhanon nga mga hiyas nga gitudlo sa Pu 

long, kini nga kapitulo nagpasiugda sa pagkamahinungdanon sa mga kwalipikasyon nga ang 

mga magbubuhat sa prisohan kinahanglan nga gipanag-iya: 

 

ESPIRITUHANONG MGA KWALIPIKASYON 

KAISOG: 

Ang pagsulod sa usa ka bilanggoan o sa prisohan nga pag-alagad - bisan sa usa- sa-usa o gru 

po nga basehan – maoy gawas sa "Kahupayang dapit" alang sa kadaghanan sa mga magtotoo. 

Kini dili talagsaon nga mobati sa usa ka gamay nga dili pagkahimutang sa unang pipila ka 

mga higayon nga kamo anaa sa usa ka silotanan nga pasilidad --- apan hinumdumi, ang Dios 

mag -atiman kaninyo sa matag higayon nga kamo anaa sa iyang buluhaton. Sa kasagarang 

panghitabo, ang mga kapilya sa prisohan anaa sa usa ka luwas nga dapit ug ang mga binilang 

go bukas ug mahigalaon.  Kon kamo mobati sa kabalaka, hinumdumi nga ang Dios wala mo 

hatag ug usa ka espiritu sa kahadlok - mao nga ilha ug diin gikan ang kahadlok ug buntoga 

kini sa ngalan ni Jesus! 

 

KOOPERASYON: 

Adunay daghang nagkalain-laing mga tawo sa katilingban sa prisohan. Ingon nga usa ka bo 

luntaryo - dugang pa sa mga binilanggo--kamo una malambigit sa opisyal sa koreksyonal (gi 

tawag usab ug mga gwardiya) ug sa usa ka tsaplin o superbisor. Kadaghanan sa mga tawo 

nga inyong mahibalag lagmit motratar kaninyo sa maayong kabubut-on ug pagtahod.  Siguro 

ha sa pagtagad kanila nga maabiabihon, nga nagapakigsulti ngadto kanila ug nagapakiglama 

nohay kanila diin angay, nagagamit sa ilang mga ngalan diha sa posibling makatarunganon.  

Ang usa ka maayong magbubuhat sa prisohan mahibalo kon unsaon sa pagkooperar sa uban- 
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administrasyon, ubang mga boluntaryo, ug ilabi na ang tsaplin, kon sa bilanggoan o sa priso 

han adunay usa. 

 

Kini importante alang kaninyo, ingon nga usa ka boluntaryo, nga adunay pipila ka mga pagsa 

bot sa buluhaton sa bilanggoan ug sa prisohan nga mga tsaplin. Ang mga tsaplin nagtrabaho 

ug taas nga mga oras ilalum sa lisud nga mga kahimtang. Sa matag adlaw ang mga tsaplin 

kinahanglan nga moatubang sa daghan nga mga responsibilidad sama sa personal nga mga 

krisis sa mga binilanggo, nagahatag ug mga programa sa pagtagbo sa espirituhanon nga mga 

panginahanglan sa mga binilanggo, ug nagapakig-away sa mga kapakyasan ug mga kahiga 

wad nga mao ang nakasakop nga bahin sa bilanggoan nga pagkatsaplin. 

 

Kadaghanan sa nagtrabaho sa prisohan ug bilanggoan nga mga tsaplin adunay mas daghan 

nga pagbansay ug pagpangandam alang sa ilang mga buluhaton kay sa daghan nga mga minis 

tro.Sa dili pa sila gidawat ngadto sa daghang mga prisohan sila kinahanglan gayud nga adu 

nay seminaryo nga pagbansay ug endorso sa ilang mga denominasyon. Kasagaran sila gikina 

hanglan nga nag-alagad diha sa pagkapastor sa dili pa ang pagkatsaplin. Ang mga tsaplin kina 

hanglan usab nga madawat sa punoan sa bantay sa bilanggoan diin siya magtrabaho. 

 

Ang tsaplin mobuhat sama sa administrador sa usa ka relihiyosong programa alang sa tibook 

institusyon. Siya naghatag alang sa tradisyonal nga pagsangyaw ug pagsimba nga gimbuha 

ton, nagtan-aw sa edukasyon sa relihiyosong mga programa; naggugol ug daghang panahon 

sa personal nga pagtambag; nag-rekrut, nagbanasay ug nagdumala sa mga boluntaryo; ug nag 

himo sa daghang mga administratibo nga mga kalihokan (mga sulat, mga miting, mga taho.) 

 

Kini importante alang sa mga boluntaryo sa pagpadayon sa maayong relasyon uban sa mga 

tsaplin.Kini usa ka pagguba sa pagsalig nga gamiton ang inyong dalan sa bilanggoan aron 

pahuyangon ang reputasyon sa tsaplin o sa pagdaut sa iyang mga programa. Kon adunay usa 

ka problema, sa kanunay makig-istorya sa mga tsaplin una. 

 

PAGKATINUOD: 

 

Magpakatinuod! Ang mga binilanggo hanas sa pag-ila sa mga mini. Ang usa ka tawo kina 

hanglan nga dili mobisita sa prisohan uban sa usa ka dili hustong motibo sama sa nagapangita 

sa usa ka kapikas o sa nagapakita sa iyang mga abilidad. Ang mga piniriso hilabihan ka da 

ling makamatikod. Sila dali makakita sa tawo nga miapil sa grupo gikan sa pagkamasukitsuki  

ton. Ang hakog nga mga motibo ug "balaan pa-kay-kanimo" nga mga kinaiya walay dapit 

niini nga ministerio. 

 

PAGPAUBOS: 

 

Hupti ang usa ka mapainubsanon nga espiritu. Hinumdumi - kamo atua didto aron sa pag-ala 

gad. Kanunay nga magpasakop sa mga anaa sa awtoridad (ang tsaplin, gwardiya, warden). 

 

PAGPASAYLO: 

 

Magpalambo sa usa ka mapasayloon nga espiritu, naga-ila nga kini tungod sa grasya sa Dios, 

kamo mahimong anaa sa susama nga kahimtang. Hunahunaa nga ang pagpasaylo sa Dios gi 

paabot sa gitawag sa katilingban nga " mga may diperensiya sa pangisip" ug ang "Hilabihan 

ka dautan sa mga indibidwal." 
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PAGKAMALAHUTAYON: 

 

Ang katilingban, mga higala, ug pamilya misalikway na sa mga binilanggo. Sila wala magki 

nahanglan sa usa pa ka tawo nga mosalikway kanila. Pagmapailubon. Ang Dios misaad nga 

kamo magaani sa espirituhanong bunga nga angay sa panahon. Ang mga boluntaryo nga misu 

god ug unya moundang  mopaluya sa mga binilanggo, mopahigawad  sa mga tsaplin ug mga 

magbubuhat sa prisohan, ug maghatag sa usa ka dili maayo nga larawan sa mga paningkamot 

sa simbahan. 

 

PAGKAMATINUD-ANON: 

 

Pagmatinud-anon, kanunay, ug kasaligan sa pagbuhat sa inyong mga katungdanan, ilabi na sa 

pagtuman sa mga saad ug kanunay anaa sa oras alang sa kasabutan o mga serbisyo. Ang tsap 

lin sa prisohan nag-agad kaninyo, ingon man usab ang mga binilanggo. Ang usa ka pagduaw 

nga usa diha sa taas nga listahan sa mga butang nga inyong pagabuhaton mahimo nga kinama 

ayohan nga semana sa usa ka binilanggo. Ayaw’g pakyasa sila. Pagmatinud-anon niining da 

ko nga pribelihiyo nga gitugyan sa Dios kaninyo. Ang pasalig nga mahimong makanunayon 

ug kasaligan maoy usa ka taas nga kalidad nga bililhon sa mga tsaplin nga nagtrabaho uban 

sa mga boluntaryo. 

 

EMPATIYA: 

 

Ang empatiya mao ang abilidad sa pagbati sa mga tawo nga daw kamo diha sa ilang dapit.  

Diha sa Daang Tugon, ang Propetang si Ezequiel milingkod uban sa mga binihag sa suba sa 

Chebar sa wala pa siya mipakigbahin sa mensahe sa Dios ngadto kanila. Sila andam na nga 

maminaw, kay sila nakaila nga siya nakasabot. Siya "milingkod diin sila nanglingkod 

"(Ezequiel 1: 1). 

 

KABUG-ATON SA MISYON: 

 

Ang usa ka kabug-aton sa misyon mao ang usa ka tinguha ug determinasyon sa paghatag nii 

ni nga buluhaton nga usa ka prayoridad (sa mga panahon nga gitudlo alang niini), usa ka pag 

too nga kini mao ang inyong pagabuhaton (niana nga  panahon) kay sa bisan unsa nga bu 

tang diha sa kalibutan! 

 

ESPIRITUHANON NGA PAGTUBO: 

  

Kamo dili lamang mogiya sa mga binilanggo sa bag-ong espirituhanong pagtubo, apan ingon 

usab kamo kinahanglan gayud nga andam ug may kasibot sa pagtubo. Ang espirituhanon nga 

pagtubo maoy usa ka tibook kinabuhi nga proseso. Kon kamo mobati nga kamo "miabot na" 

sa kahibalo o hiyas, kamo sa yano lamang nagapakita kon unsa ka dili pa kamo hamtong. 

 

EMOSYONAL NGA PAGKAHAMTONG: 

 

Kini importante nga kamo makahimo sa pagdumala sa inyong kaugalingon nga mga emo 

syon:    Kasuko, depresyon, usa ka adlaw anaa sa taas ug anaa sa ubos sa sunod. Ang priso 

han maoy usa ka makapanglumo nga dapit ug ang mga binilanggo wala na magkinahanglan 

sa dugang nga kangitngit ug kalaglagan. 
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GUGMA: 

 

Tun-i ang 1 Corinto 13. Ang labing makapadasig nga pwersa sa bisan unsa nga pangalagad - 

ug ilabi na sa prisohan nga ministeryo - mao ang gugma. Ang gugma alang sa Dios. Walay 

kondisyon nga gugma alang sa mga binilanggo. Ang gugma alang sa misyon diin ang Dios 

nagtawag kaniyo. 

 

PAGPANGANDAM 

 

Adunay upat ka importante nga mga dapit sa pagpangandam alang sa mga tawo nga nagtingu 

ha nga mahimong epektibo nga mga magbubuhat sa prisohan. 

 

1. PANGANDAM SA PAG-AMPO: 

Ingon sa matag ministeryo, ang epektibo nga ministeryo sa prisohan gipadilaab pinaagi sa 

pag-ampo. Ania ang pipila ka piho nga pag-ampo nga mga tumong: 

 

-Ang tsaplin sa institusyon. 

-Indibidwal nga binilanggo. 

-Mga pamilya sa mga binilanggo. 

-Ang warden ug administratibong magbubuhat. 

-Mga opisyal sa koreksyonal. 

-Kasiguradohan alang sa mga boluntaryo sa prisohan sa pagsulod sa institusyon. 

-Mga parolado: Alang sa ilang espirituhanon ug praktikal nga mga panginahanglan- 

 trabaho, pabalay. 

-Pinadayag nga kahibalo sa pagtagbo sa mga panginahanglan sa mga binilanggo. 

-Espirituhanon nga kapukawan. 

-Alang sa Dios sa pagbangon sa lig-on nga espirituhanong mga lider sa sulod sa  

 prisohan nga simbahan. 

-Binilanggo nga hangyo sa pag-ampo: Daghay mga kapilya sa prisohan nga adunay  

 usa ka hangyo sa pag-ampo nga kahon.  Ang mga binilanggo mosulat sa ilang mga   

 hangyo ug ibutang kini sa mga kahon alang sa tsaplin ug sa mga boluntaryo sa pag- 

 ampo ilabi na alang sa ilang mga kabalaka. 

 

2. PANGANDAM SA PULONG: 

Ang prissohan nga mga boluntaryo kinahanglan nga adunay usa ka maayo nga naglihok nga 

kahibalo sa Biblia ug sa nag-unang mga Kristiyanidad. Kadaghanan sa mga binilanggo dili 

interesado sa mga punto nga mas maayo sa teyolohiya, apan sila nagkinahanglan sa usa ka 

tin-aw, masabtan nga presentasyon sa ebanghelyo. Kon kamo wala magtuon ug makasabot sa 

Pulong, unsaon ninyo pagtabang sa laing tawo nga makat-on sa pagtuon ug makasabot niini?  

Aron mahimo nga usa ka epektibo nga magbubuhat sa prisohan, kamo kinahanglan sa kanu 

nay nga pagtuon sa Pulong sa Dios. 

 

3. PANGANDAM ALANG INYONG PIHO NGA RESPONSABILIDAD: 

Pangandam alang sa inyong piho nga responsibilidad diha sa ministeryo. Kon kamo mo-awit, 

ang inyong tigpatingog sinyasan aron makaandam.  Kon kamo magtudlo, paggahin ug igong 

panahon sa pag-andam sa inyong leksyon. Kon kamo nagagamit sa video o audio nga kagami 

tan o sa usa ka overhead projector, kini nga mga butang iandam. 
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4. PANGANDAM ALANG SA PIHO NGA INSTITUSYON: 
 

Pangandam sa inyong kaugalingon alang sa piho nga institusyonal nga palibot nga inyong 

pagasudlon: 

 

-Hibaloi ang mga kabaluran alang sa sinina ug pagpahigayon sa mga piho nga institu  

 syon. Kini lain-lain gikan sa usa ka institusyon ngadto sa laing usa pa ka institusyon. 

-Hibaloi ang sunod nga nakataas – diin kamo responsable sa ingon isip usa ka bolun  

  taryo. 

-Hibaloi unsay gitugot nga mahimo ninyong dad-on ngadto sa institusyon uban  

  kaninyo. 

-Pagbaton sa usa ka kinatibuk-ang pagsabot sa mga paagi nga nahamut-an sa Kristo    

  hanong mga ministeryo nga mahimong dad-on sa maong sistema. 

-Apil sa pagbansay ug pasinati sa mga klase nga gitanyag sa institusyon o tsaplin. 
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Ang Babaye Luyo sa mga Bongbong 

Ni Kassie Logan 

 

Sa mga higayon kini maoy usa ka mingaw nga dapit, 

Walay mga minahal nga makaplagan, 

Usa ka pagpangita alang sa sulodnon nga kalipay, 

Apan ang kasakit kanunay imong utlanan 

Samtang ako molingkod ug motan-aw sa gawas sa paril, 

Sa trapikong nagapanglabay, 

Ang katingala sa tanan, 

Naghimo kanako sa paghunong ug pagpangutana "Ngano?" 

Nganong gihatag man sa Ginoo kanako, 

Ang usa ka makalilisang nga krus sa pagdala? 

Ngano nga ang mahigugmaon nga Dios nga akong gialagaran, 

Gitugotan ang usa ka butang nga dili makiangayon? 

Ang panahon kanako dili na bag-o, 

Kinahanglan dawaton ingon nga labing maayo sa akong mahimo, 

Kay ako nasayud nga diha sa pamaagi sa mga butang, 

Ang Akong Jesus adunay usa ka plano. 

Ug sa umaabot nga adlaw, gikan sa mga ganghaan ako maglakaw, 

Sa diha nga ang tingog sa Ginoo sa kalumo magtawag, 

Ug magasulti ako sa akong istorya, 

Bahin sa "babaye sa luyo sa mga bongbong." 

 

 



KINAUGALINGONG EKSAMEN SA KAPITULO 2 

 

 
 

1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Itingob ang espirituhanon nga mga kwalipikasyon alang sa usa ka magbubuhat sa 

ministeryo sa prisohan nga gihisgutan niini nga kapitulo. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ilha ang upat ka mga dapit sa pagpangandam nga importante sa epektibo nga minister 

yo sa prisohan. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

(Ang mga tubag sa kinaugalingong eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga 

manwal.) 
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KAPITULO 3 
 

Pagsugod sa usa ka Prisohan nga Ministeryo 

 
SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Apan kini mao ang usa ka katawhan nga gikawatan ug gitulisan; silang tanan 

hinglit-agan sa mga gahong, ug sila gitagoan sa mga balay nga bilanggoan; sila 

alang sa tulokbonon, ug walay bisan kinsa nga magaluwas; alang sa inagaw, ug 

walay bisan usa nga nag-ingon, "Iuli!" (Isaias 42:22) 

 

MGA TUMONG: 

 

Sa katapusan niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagtingob sa mga lakang alang sa pagsugod sa prisohan nga ministeryo.  

 Pag-ila sa nagkalain-laing matang sa mga pag-alagad nga mahimong ihatag sa usa ka 

institusyon. 

 Pag-andam ug pagsumiter sa usa ka plano alang sa prisohan nga ministeryo.  

 Pagpangita ug pagbansay sa mga boluntaryo. 

 

PASIUNA 

 

Kamo kombinsido na. Ang Bibliyanhong mando ug panig-ingnan tin-aw. Ingon nga usa ka 

magtotoo, kamo gusto nga malambigit sa prisohan nga ministeryo. Apan sa unsang paagi ka 

mo magsugod? Unsa nga paagi kamo makaangkon ug dalan ngadto sa prisohan? Kini nga 

kapitulo nagdetalye sa mga lakang alang sa pagsugod sa usa ka ministeryo sa bilanggoan o sa 

prisohan. Kamo makakat-on sa nagkalain-laing matang sa mga pagministeryo nga kamo unta 

makahatag sa usa ka institusyon, unsaon sa pag-andam ug pagsumiter sa usa ka plano alang  

sa inyong programa, ug mga paagi sa pagpangita ug pagbansay sa mga boluntaryo. 

 

PAGSUGOD SA BILANGGOAN O PRISOHAN NGA MINISTERYO 

 

Ania ang pito ka mga ang-ang nga maggiya kaninyo sa pagtapos sa proseso sa pagsugod sa 

usa ka bilanggoan o prisohan nga ministeryo. 

 

UNANG LAKANG: Pag-ampo 

 

Ang tanang mga butang gipadilaab pinagi sa pag-ampo. Pag-ampo mahitungod sa unsa ang 

gusto sa Dios alang sa piho nga institusyon ug sa inyong tagsa-tagsa ka papel niini.  Pagbu 

tang ug usa ka pundasyon sa pag-ampo sa dili pa kamo magsugod sa inyong ministeryo. 

 

IKADUHANG LAKANG: Pagkonsulta sa inyong espirituhanon nga lider 
Kon kamo pastor, mokonsulta uban sa inyong konseho. Kon kamo sakop sa simbahan, makig 

sulti sa inyong pastor. Kini importante alang sa pipila ka mga rason: 
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-Kini mao ang naandan nga kortesiya. 

-Espirituhanon nga mga lider makagiya ug makahatag ug bililhon nga ideya alang    

 kaninyo. 

-Ang inyong espirituhanon nga lider tingali aduna nay mga plano nga sugdan ang  

  maong ministeryo. Kon mao, moapil ka bahin niini, ayaw pakagamaya kini. 

 

Sulayi pagkuha ang interes ug suporta sa inyong pastor o sa espirituhanon nga pangulo. Kini 

nga suporta importante alang sa pagbaton ug mga boluntaryo nga mahimong mga tawo sa 

programa. Ang yawi mao ang pagpakita sa inyong pastor kon sa unsang paagi kini nga minis 

teryo mabuhat sa pagtabang sa ubang mga programa, mga pangalagad, ug ang mga serbisyo 

sa simbahan. Ipakigbahin kon sa unsang paagi kini nga mandato sa kasulatan sa pagkab-ot 

makapaasdang sa Ebanghelyo pinaagi sa pagbutang sa mga sakop sa simbahan sa pagtrabaho 

sa sulod ug sa gawas mga institusyon. 

 

IKATULONG LAKANG: Paghimo ug usa ka pagtuki 

 

Ania ang pipila ka mga pangutana nga tubagon sa inyong pagtuki: 

 

-Unsa ang mga bilanggoan ug prisohan nga anaa sa inyong gilayon nga dapit? 

 

-Aduna bay usa ka lokal nga ministeryal nga asosasyon? Unsa ang ilang ginabuhat, kon adu 

na man? Sila ba interesado sa bilanggoan ug sa prisohan nga ministeryo? (Kon sila aduna nay 

usa ka programa ug aduna nay dalan sa mga lokal nga institusyon, tingali kamo mahimong ka 

bahin niini.) 

 

-Kinsa ang anaa sa katungdanan sa pagbantay sa mga boluntaryo sa institusyon? Kontaka sila 

ug hibaloi: 

 

-Unsaon sa paghimong dayag alang sa ministeryo sa sulod sa institusyon. 

-Aduna bay porma nga kinahanglan ninyong sulatan? 

-Aduna bay espesyal nga pagbansay-bansay nga kinahanglan inyong kuhaon? 

-Unsay pag-ila nga kinahanglan alang sa inyong kalig-onan? 

 

-Unsay mga panginahanglan nga anaa diha sa ilang mga institusyon? 

 

-Unsay panginahanglan nga kamo / o ang inyong simbahan makatabang? Paningkamoti nga 

dili makabuhat sa susamang mga paningkamot sa ubang mga Kristohanong mga organisa 

syon. Kita kinahanglan nga katimbang, dili makigkompetensiya sa usa ug usa. 

 

-Ipailaila ang inyong kaugalingon uban sa tanang mga programa sa rehabilitasyon nga gitan 

yag sa mga lokal nga mga institusyon diin inyong gustong alagaran, ingon man ang popula 

syon nga pagkabahin (mga rasa, relihiyon, edad, sekso, ug uban pa) ug, kon mahimo, ang pilo 

sopiya sa tagsa-tagsa ka mga administrasyon. Pagbaton ingon sa daghan nga kahibalo kutob 

sa inyong mahimo mahitungod sa institusyon sa dili pa mohangyo ug pagtugot sa paghatag 

ug mga serbisyo ug / o mga programa. Kon kamo adunay kaila nga mga administrador, mga 

opisyal, o kanhi nga mga piniriso, pakigsulti kanila mahitungod sa mga panginahanglan ug 

mga kahimtang. 
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-Posibleng mga kalihokan ug mga serbisyo nga inyong mahimo sa usa ka institusyon nag  

  lakip sa: 

-Pagpahigayon kanunay sa mga serbisyo sa simbahan. 

-Pagpuli sa tsaplin sa diha nga siya may sakit o anaa sa bakasyon. 

-Paghatag ug espesyal nga musika o dramatikong mga programa. 

-Pagpagihayon ug mga pagtuon sa Biblia. 

-Pagtudlo ug mga klase sa usa ka piho nga kahanas, patigayon, o sa personal nga 

  kausaban. 

-Pagpahigayon ug usa ka Kristohanong grupo alang niadtong adunay pagkaadik. 

-Pag-apod-apod ug literatura ug mga Biblia. 

-Pagdapit ug usa ka Kristohanong pelikula sa usa ka gabii. 

-Paghatag ug tinagsa-tagsa nga mga serbisyo ingon nga dugang pa sa inyong grupo  

  nga programa: 

-Paghatag ug kurso sa Biblia nga panagsinulatay. 

-Pagparis sa mga binilanggo sa Kristohanong mga bisita. 

-Pagparis sa mga binilanggo sa mga Kristohanon aron sa pagsulat kanila. 

-Paghatag ug pagduso sa impormasyon alang sa mga pamilya sa mga 

  piniriso. 

-Pagduso sa mga binilanggo ngadto sa human-sa-bilanggoan nga programa sa  

  pahigawas. 

 

Pahinumdom: Sa dili pa isulat kini nga bahin sa plano sa ministeryo, kamo tingali gusto nga 

magtuon una sa Kapitulo kuatro - Siyam niini nga manwal nakapangalan sa nagkalain-laing 

indibidwal ug grupo nga mga ministeryo diin kamo tingali motinguha nga moapil. 

 

IKAUPAT NGA LAKANG: Pag-andam sa usa ka programa nga plano 
 

Ang usa ka plano maoy. . . 

 

-Pagpatin-aw sa katuyoan, mga tumong, ug praktikal nga mga aspeto sa inyong  

 programa. 

-Pagsumiter alang sa pag-uyon ngadto sa institusyon diin kamo nagplano nga mag- 

  alagad. 

-Paggamit ingon nga usa ka himan alang sa boluntaryo nga pagpangita. (Kamo kina 

  hanglan gayud nga masayud kon unsa ang matang sa pangalagad nga inyong ipahi 

              gayon aron makapangita sa mga kwalipikado nga mga boluntaryo.) 

 

Ang inyong plano kinahanglan mahunahuna sa ingon niini. . . 

 

MgaTumong: Unsa ang katuyoan sa inyong mga programa? Unsay inyong gusto nga matu 

man? Tan-awa ang Kapitulo Uno niini nga manwal alang sa usa ka listahan sa mga posible 

nga mga tumong. Siguroha nga naglakip sa inyong kaugalingong piho nga mga tumong usab. 

 

Kaayohan: Unsa sa inyong programa ang makaayo sa mga binilanggo? Sa unsang paagi kini 

makabenepisyo sa institusyon?  
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Mga detalye: Ipatin-aw ang piho nga ministeryo? Kini mahimo nga usa ka grupo sa minister 

yo? Sa tagsa-tagsa nga mga binilanggo?  Sa ilang mga Pamilya? Usa ka ministeryo human-

sa-bilanggoan? 

       

Tigdumala: Kinsa ang mangulo sa inyong programa? Unsa ang ilang mga kwalipikasyon ug 

kasinatian? 

 

Mga boluntaryo: Kinsa ang moapil sa inyong programa? Unsang pagbansay nga ilang mada 

wat? (Kita nagsugyot sa paggamit niini nga manwal sa inyong programa sa pagbansay. Kana 

mao ang katuyoan alang niini nga paghimo.) 

 

Mga pasilidad: Unsa nga matang sa pasilidad ang inyong gikinahanglan sa institusyon?  Ka 

mo ba nagkinahanglan nga mogamit sa prisohan nga kapilya? Usa ka adlaw sa lawak? Usa ka 

klasehanan? Sa usa ka bisitahan nga dapit? 

 

Mga adlaw, panahon: mga adlaw ug mga panahon nga gusto ninyong panagkatigom. 

 

Kagamitan: Kamo ba nagkinahanglan sa mga butang sama sa usa ka overhead projector, vi 

deo projector, musika nga mga instrumento, libro sa mga awit, musika nga pangduyog? Kini 

ba nga mga butang gipagamit sa institusyon o kamo ang kinahanglan nga modala kanila? Ang 

institusyon ba motugot kaninyo sa pagdala kanila ngadto sa mga pasilidad? Kon kamo mag 

plano sa pag-andam ug mga basahon alang sa mga binilanggo, kamo aduna bay dalan ngadto 

sa usa ka mokopya nga makina? 

 

Pundo: Bisan pa kasagaran sa grupo nga mga ministeryo sa bilanggoan gipalihok sa mga bo 

luntaryo, basin adunay mga pinansyal nga gastos nga mahiaguman - Pananglitan, kon kamo 

nagplano sa pag-apod-apod ug mga Biblia, mga libro, mga basahon, o uban pang mga 

ipanghatag nga giaprobahan na sa institusyon. 

 

Ang institusyon diin kamo nagplano sa pag-alagad basin adunay usa ka espesyal nga porma o 

pormat nga pagasundon sa pag-andam sa inyong mga plano.  Pangutana mahitungod niini, 

ang mosunod maoy usa ka sanglitanan nga porma sa plano nga gigamit sa usa ka prisohan sa 

Estados Unidos: 
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Ang mosunod mao ang sanglitanan sa sulat nga pormat alang sa plano ngadto sa usa ka 

institusyon. 
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Sanglitanan nga porma sa Plano 

 

1.   Kinsa ang gitumong sa inyong mga programa? 

2.   Kinsa ang adunay responsibilidad alang sa inyong programa? 

3.   Unsa ang mga tumong sa inyong programa? 

4.   Unsang mga serbisyo nga gitanyag sa inyong programa sa mga binilanggo? 

5.   Unsa ang mga serbisyo nga gitanyag sa inyong programa sa Institusyon? 

6.   Unsa ang piho nga pormat nga gigamit sa pagpresentar sa inyong programa? 

7.   Unsay matang sa teyolohiyanhong pagbansay / pagpalig-on / kasinatian sa pirisohan  

       nga programa nga aduna ang nag-unang tigdumala? 

8.    Unsa ang detalyado nga pagalaktan alang sa inyong programa? 

9.    Unsa nga mga adlaw / oras nga ang inyong programa managkatigom? 

10.  Pila ka mga tawo ang nalambigit diha sa inyong programa? 

11.  Sa unsang paagi sila gibansay? 

12.  Unsa ka dako ang dapit nga inyong gikinahanglan alang sa inyong mga panagtigom? 

 

Ang mosunod nga impormasyon ang gikinahanglan aron sa paghimo sa kaagi nga imbes 

tigasyon sa matag tawo nga inyong giplanohan nga dad-on sa institusyon: 

 

1) Ngalan 

2) Petsa sa Pagkatawo 

3) Lisensya sa pagmaneho 

4) Numero sa Social Security 

 

Palihug hatagi kami sa uban nga mga pakisayran bahin sa inyong nangagi nga pagkalam 

bigit sa bilanggoan ug / o sa bisan unsang lain pang mga impormasyon nga nagpaila sa 

pagkatalagsaon sa inyong ministeryo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kon kamo malampuson nga nagpahigayon sa prisohan nga mga ministeryo sa ubang dapit, 

pag-apil ug mga sulat nga rekomendasyon ug / o pagdayeg gikan sa bilanggoan o sa prisohan 

nga mga opisyal sa mga institusyon diin kamo nag-alagad. Kon kamo nakadawat ug hangyo 

gikan sa mga binilanggo sa institusyon alang sa piho nga programa nga inyong gitanyag, iapil 

kini ngadto sa inyong mga plano. 
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Inyong Pinuy-anan (sa ulohan sa sulat) 

 

Petsa 

Ang ilang pinuy-anan o adres 

 

Minahal 

 

Kami naghangyo sa pagtugot sa pagpahigayon sa usa ka ministeryo sa prisohan nga prog 

rama sa (Ngalan sa institusyon). 

 

Ang among programa gitumong ngadto sa mga binilanggo nga populasyon, apan kami nag 

too nga kini usab makabenepisyo sa mga institusyonal nga kawanihan pinaagi sa paghatag 

sa mga binilanggo sa usa ka oportunidad alang sa mas maayo nga paggamit sa libre nga pa 

nahon ug sa kalamboan sa binilanggo nga gawi. Kini usab nagpakita nga ang mga binilang 

go nga mahimong tinuod nga mga sumusunod sa unsay gitudlo sa Biblia mahimong maa 

yo nga mga lungsoranon sa usa ka Koreksyonal nga palibot. Ang ilang impluwensya posi 

tibong makaapekto sa ubang mga binilanggo ug moawhag kanila sa pagtahod sa awtori 

dad ug sa paglikay sa mga sitwasyon nga maoy hinungdan sa tensyon ug mga away tali sa 

kawanihan ug mga binilanggo. 

 

Ang atong mga boluntaryo gibansay diha sa usa ka ministeryo sa prisohan  nga kurso sa 

pagbansay, diin kami mopasinati  kanila uban sa paninina ug kasiguroan nga mga ka 

balauranan, institusyonal ug binilanggo nga tipolohiya, ug unsaon sa pagpakiglambigit 

ngadto sa mga binilanggo. Sa among pagbansay, gipasiugda ang pagkahibalo ug pagpatu 

man sa mga lagda ug paglikay sa posible nga mga kakuyaw sa seguridad. Siyempre, kon 

kini gikinahanglan, kami malipay nga moagi sa bisan unsang gikinahanglan nga pagpasi 

nati nga gihatag sa inyong kawanihan. 

 

Niini nga panahon, kami andam sa pagtanyag sa bisan unsa nga bahin o sa tanan sa mosu 

nod nga mga serbisyo: (Ihulagway sa detalye ang programa nga inyong giplano nga itan 

yag, nagagamit sa mga sumbanan nga gihatag niini nga kapitulo). 

 

Sa umaabot, kami nagtinguha nga makigsulti kaninyo mahitungod sa mga detalye niini 

nga plano. Salamat sa inyong panahon ug sa tanang mga konsiderasyon nga gihatag niini 

nga hangyo. 

 

Matinahurong gisumiter, 

(Inyong ngalan) 
 



IKALIMANG LAKANG: Pagsumiter sa inyong plano 

Pagsumiter ug usa ka kopya sa inyong plano ngadto sa inyong pastor o espirituhanon nga li 

der alang sa pagribyu, unya pagsumiter ug usa ka kopya sa tsaplin o sa tukma nga mga awtori 

dad sa prisohan ug maghulat alang sa ilang tubag. Sila motawag kaninyo sa pagsulod uban ka 

nila aron sa paghisgot sa plano. Kon mao, kanunay kamo anaa sa oras nga nagsul-ob sa maa 

yong paninina sa husto nga paagi nga giandam alang sa inyong pakigkita. Kon dili kamo ma 

kadawat sa tubag sa plano human sa usa ka makatarunganon nga gitas-on sa panahon, himoa 

ang inisyatibo sa pagtawag ug sa pagpaeskedyul sa usa ka pakigkita sa inyong kaugalingon 

uban sa tawo diin kini gisumiter. 

 

Kon ang inyong hangyo sa paghatag ug mga serbisyo wala dawata, sulayi pag-usab sa pipila 

ka mga bulan. Kini mahimo nga usa ka maayo kaayong pagsulay sa inyong pasalig, dedika 

syon, ug pailub. Ang mga tigdumala ug mga tsaplin usab mohunong, moretiro, o mobalhin ug 

laing tawo na ang anaa nga mas paborable sa inyong programa. 

 

Pahinumdom: Sa pagkakaron, sa Estados Unidos ang responsibilidad sa mga Admi 

nistrador sa institusyon mao ang pagsiguro nga ang tanan nga mga residente maka 

himo sa paggamit sa ilang batakang-balaod nga katungod sa pagpraktis sa ilang reli 

hiyosong mga pagtoo. Ang bugtong paagi nga kini nga katungod ikalimod mao ang 

lig -on nga pagmatuod nga mahimong ipakita nga limitahan o kontrolahon kini 

(pananglitan, sa usa ka pagguba sa seguridad).  

 

IKAUNOM NGA LAKANG: Siguroha ug bansaya ang mga boluntaryo 

Human sa pag-uyon sa ministeryo sa prisohan pinaagi sa inyong pastor ug sa institusyon diin 

kamo nagplano nga mag-alagad, kamo kinahanglan nga moseguro sa mga boluntaryo sa pag 

pahigayon sa programa. Ang usa ka boluntaryo importante. . . 

 

-Sa binilanggo, ingon nga usa ka sumpay sa gawas nga kalibutan, usa ka higala, ug usa ka 

modelo sa hamtong nga Kristohanong kinabuhi. 

 

-Sa mga pamilya sa mga binilanggo, sa paghatag ug impormasyon sa praktikal ug espiritu 

hanon nga tabang samtang sila nagsagubang sa ilang mga problema. 

 

-Sa tsaplin, pinaagi sa pagtabang ug pagsuporta sa iyang mga programa. 

-Sa administrasyon sa bilanggoan , ingon nga usa ka dugang nga kapanguhaan alang sa pag 

tabang sa uban sa rehabilitasyon ug sa pagbalhin balik ngadto sa katilingban. Ang boluntaryo 

makahatag ug mga serbisyo nga ang institusyon dili makahatag tungod sa limitado nga kawa 

nihan ug kagahinan o badyet. 

 

-Sa ubang mga boluntaryo, ingon nga usa ka tinubdan sa pagdasig, pagbansay, ug panig-ing 

nan sa pagsunod. 

 

-Sa lokal nga simbahan, ingon nga usa ka agianan sa komunikasyon, sa pagdugang sa kahi 

balo sa mga panginahanglan alang sa bilanggoan ug prisohan nga mga ministeryo. 

 

-Sa iyang kaugalingon, ingon nga kini nga pangalagad naghatag ug usa ka oportunidad 

alang sa paggamit sa iyang espirituhanon nga mga gasa ug sa pagbutang sa iyang pagtoo 

ngadto sa buhat.     
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Adunay daghang mga paagi sa pag-awhag sa mga boluntaryo: 

-Pagbutang ug usa ka pahibalo sa mga buletin sa simbahan.    

-Paghimo ug pahibalo sa mga serbisyo sa simbahan. 

-Pagrekrut sa gamay nga mga grupo nga panagtigom. 

-Pag-andam ug mga karatula ug ibutang sila sa estratehikong mga dapit sa simbahan. 

-Pagplano ug usa ka “Adlaw sa Prisohan nga Ministeroyo” sa simbahan o sa mga sim 

bahan nga inyong giplanohan nga iapil sa ministeryo. Pangimbita ug mamumulong 

nga aktibo diha sa ministeryo sa prisohan ug paglakip sa mga pagpamatuod gikan sa 

mga kanhing piniriso. Ilatid ang programa nga inyong giplano ug ipahibalo ang usa ka 

miting (petsa, panahon, dapit) alang sa mga interesado nga mo-apil. (Dugang pa sa 

pagrekrut sa mga boluntaryo, ang "Adlaw sa Prisohan nga Ministeryo" mo-andam sa 

mga simbahan aron sa pagdawat sa kanhing mga piniriso ngadto sa ilang pakig-ambi 

tay.) 

 

Sa pagpili sa mga boluntaryo, hunahunaa ang mosunod: 

 

-Ang tawo ba aduna nay kasinatian sa prisohan nga ministeryo? 

-Kini nga tawo aduna bay bisan unsa nga talento sa musika? 

-Unsay mga pinulongan nga sila makasulti? 

-Sila ba adunay abilidad sa pagpangulo sa usa ka gamay nga grupo? 

-Sila ba adunay bisan unsa nga personal nga kasinatian sa pagsangyaw? 

-Unsa ang ilang espirituhanon nga gasa? Pagtudlo ug pagtambag mao ang duha ka 

 importante nga mga gasa alang sa bilanggoan ug prisohan nga ministeryo. 

 

-Sila ba kanhi nakasala? Kon mao, i-tsek sa pagsiguro nga sila tugotan sa pagsulod sa   

  prisohan. 

 

-Tinoa kon asa ang ilang interes ug diin sila mahimong labing epektibo: 

-Pagsulat sa usa ka binilanggo? 

-Pagbisita sa usa ka binilanggo? 

-Pagministeryo sa binilanggo nga mga pamilya? 

-Grupo nga ministeryo sa sulod sa prisohan? 

-Human-sa-bilanggoan nga ministeryo? 

 

Kamo makahimo nga ang matag potensyal nga boluntaryo mokompleto sa usa ka porma sa 

unang miting. Gamita ang mosunod nga porma o paghimo sa inyong kaugalingon nga kapa 

igoan niini: 
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Mga pangutana Alang sa mga boluntaryo 
(Ang tanan nga mga impormasyon itago sa higpit nga pagsalig) 

 

Ngalan___________________________________________Edad______Sekso______ 

 

Pinuy-anan:____________________________________________________________ 

 

Ciudad __________________ Probinsya  __________ Postal Code________________ 

 

Telepono sa Balay (____) __________ Kahimtang: ____Olitawo/ Dalaga _____Minyo 

 

Panginabuhi Ug Posisyon__________________ Telepono sa trabaho (___) _________ 

 

Myembro sa unsa nga simbahan? ___________________Nahimutang Sa: ___________ 

 

Palihug i-tsek ang dapit (mga dapit) sa prisohan nga trabaho nga ikaw labing interesado. 

Kon ikaw mo-tsek labaw pa kay sa usa, palihug numerohi ang imong mga pinili sumala 

sa gusto. 

___Pakipagsinulatay / pagsulat  ___Grupo nga pagtuon sa Biblia 

___Paghatag ug transportasyon  ___Pagsimba nga pag-alagad 

___Pagduaw sa kanhing-piniriso  ___ Pagduaw-uban sa pamilya 

___Pagsulat sa usa ka binilanggo ___ Pagbisita sa binilanggo nga 

                                                                               usa-sa-usa  

 

Ikaw ba nadakop na? _____ Kon "oo," ilista ang petsa (mga), dapit (mga), kaso (mga) 

ug paghusay (mga). ______________________________________________________ 

 

Ikaw ba nakaadto na sa kaisipan nga institusyon? _____Kon "oo," kanus-a ug unsa ka 

dugay?_________________________________________________________________ 

 

Ikaw ba adunay tambal nga giinom alang sa bisan unsa nga rason? ________ Kon "oo," 

palihug ipatin-aw:________________________________________________________ 

 

Ikaw ba adunay bisan unsa nga kasinatian nga nagatrabaho kauban sa usa ka piniriso 

(mga)? _______ Kon "oo," palihug ipatin-aw: __________________________________ 

 

Unsa nga mga pinulongan ang imong masulti__________________________________ 

 

Ikaw ba makatugtog ug instrumento sa musika o maka-awit? Kon "oo," unsa?  

_______________________________________________________________________ 

 

Lingini ang grupo nga ikaw interesado sa:  Mga Lalaki     Mga Babaye     Mga Batan-on 

 

 

Pirma:______________________________________________Petsa:_______________ 

 



Pahinumdom: Kon ang mga babaye gitugotan sa boluntaryo nga tim alang sa institusyon sa 

mga lalaki, kini importante nga hinumduman nga ang labing taas nga mga sukdanan sa pang 

gawi ug sininaan kinahanglan nga ipamugos. Ang sama maoy tinuod alang sa mga lalaki 

nga nag-alagad sa mga babaye sa mga prisohan. Kon posible, adunay bana ug asawa nga 

mga tim. Kini nga mga tim dili lamang makalikay sa lisud nga mga sitwasyon nga motumaw, 

sila makadugang sa dugang nga kamahinungdanon sa pagmodelo sa maayong bana-asawa 

nga mga relasyon. 

 

Human ninyo masiguro ang inyong mga boluntaryo, bansaya sila: 

 

-Iribyu ang inyong prisohan nga ministeryo nga plano uban kanila. 

-Ihisgot asa sila mohaom nga labing maayo sa programa. 

-Gamita kini nga manwal sa pagbansay kanila alang sa bilanggoan ug prisohan nga   

 ministeryo. 

-Ihan-ay alang sa pipila ka pagsinati sa institusyon ingon nga usa ka una nga lakang   

 sa pagpalambo sa interes ug pagwagtang niadtong mga tawo nga mibati nga dili  

 komportable niini nga matang sa ministeryo. 

-Siguradoha ang pag-angkon sa husto nga kalig-onan sa pagsulod sa institusyon alang 

 sa mga boluntaryo. 

-Himoa nga ang inyong mga boluntaryo nakakompleto sa bisan unsa nga pagbansay- 

 bansay nga gikinahanglan sa tsaplin o sa administrasyon sa institusyon diin kamo ma  

 ga-alagad. 

 

IKAPITO NGA LAKANG: Planoha ang inyong unang tigom o paggawas 
  

-Siguradoha nga ang mga boluntaryo maayo ang pagkabansay. 

-Siguradoha nga ang tanan nagsul-ob sa tukma nga paagi sa paninina alang sa pagdu-aw o  

  grupong paggawas ngadto sa prisohan. 

-I-tsek nga ang tanan adunay tukma nga ilhanan alang sa pagsulod sa mga pasilidad. 

-Adunay daghang lain-laing mga paagi sa usa ka pag-alagad o sa grupo nga miting sa sulod  

 sa prisohan sa pagdumala. Kung kamo makadiskobre sa usa ka epektibo nga pormat, ayaw  

 pagduha-duha sa paghimo niini nga dugukan sa inyong ministeryo - apan ayaw kahadlok sa  

 pagsulay sa bag-ong mga ideya ug mga lab-as nga mga pamaagi sa matag panahon. Tan-awa  

 ang Kapitulo Sais niini nga manwal alang sa mga sumbanan sa pagdumala sa serbisyo sa  

 prisohan  

-Siguradoha nga ang tanan tin-aw nga nakasabot sa ilang tagsa-tagsa ka papel diha sa minis 

 teryo: Unsa ang buhaton, kanus-a, ug sa bisan unsang pagpugos sa panahon nga nalangkit. 
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"Padayon sa pagtabang sa mga tawo sa sulod sa mga prisohan. Adunay daghang mga 

tawo dinhi nga sama kanako kinsa nahigugma sa Ginoo - o kinsa mahimo nga sama ka 

nako - katawhan sa kang kinsang mga kinabuhi sila makahimo sa usa ka kalainan kon 

sila mokab-ot ngadto kanila. Kon ang Simbahan makakita kanila ug modawat  kanila 

isip kabahin sa Lawas ni Kristo - tun-an ug amumahon sila diha sa Ginoo ug tudloan  

sila sa pagtuon sa uban nga naglibot kanila - usa ka kapukawan mogula sa sulod niini 

nga mga mga paril ". 

-Texas - Nakalaray sa Kamatayon nga binilanggo 

-Karla Faye Tucker 

-February 3, 1998 
 



KINAUGALINGONG EKSAMEN SA KAPITULO 3 
 

 
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Itingob ang mga lakang alang sa pagsugod sa usa ka ministeryo sa prisohan nga 

gihisgotan niini nga kapitulo. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Unsa ang pipila ka mga nagkalain-laing matang sa mga pag-alagad nga mahimo 

ninyong ihatag sa usa ka institusyon? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Unsa ang pipila ka mga paagi sa pag-rekrut ug mga boluntaryo? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Unsa ang pipila ka mga sugyot nga gihatag niini nga kapitulo sa pagbansay sa mga 

boluntaryo? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga tubag sa kinaugalingong eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga 

manwal.) 
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KAPITULO 4 

Pakipagsinulatay sa mga Binilanggo: 
 
SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nanagpanoo sa ngalan sa Anak sa 

Dios, aron kamo masayud nga kamo aduna nay  kinabuhing walay katapusan, 

ug nga aron kamo magpadayon sa pagtoo sa ngalan sa Anak sa Dios. 

(1 Juan 5:13) 

 

MGA TUMONG: 
 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagpasabot unsaon sa pagsugod sa pakigpagsinulatay sa usa ka binilanggo. 

 Pagtingob sa mga sumbanan alang sa pakigpagsinulatay sa mga binilanggo. 

 

PASIUNA 

 

Kini nga kapitulo alang sa mga tawo nga buot malambigit sa usa ka ministeryo sa pakipag 

sinulatay uban sa bilanggoan o sa prisohan nga mga binilanggo.Kini nagpasabot unsaon sa 

pagsugod ug pagpresentar sa mga sumbanan alang sa luwas ug epektibo nga pagsinulatay. 

 

UNSAON SA PAGSUGOD 

 

Una, kontaka ang tukma nga mga awtoridad sa institusyon. Ang ubang mga prisohan nagha 

tag sa mga programa nga moparis sa mga binilanggo sa "mga higala sa gawas" alang sa pag 

sinulatay ug / o mga pagbisita. Kon ang prisohan wala niini nga programa, kontaka ang tsap 

lin alang sa mga ngalan sa mga tawo nga nagkinahanglan sa usa ka tawo nga mosulat kanila. 

 

Ikaduha, pagkuha ug usa ka listahan sa mga lagda alang sa pakipagsinulatay sa mga bini 

langgo sa piho nga prisohan. Kasagaran sa mga institusyon nakapagpalig-on na ug sinulat nga 

mga lagda nga nagdumala sa mga pagsinulatay. Kini managlahi gikan sa usa ka institusyon 

ngadto sa laing institusyon. Ang ubang mga prisohan motugot kaninyo sa pagpadala sa mga 

selyo ug sa mga sulatanan pinaagi sa koreyo, humok nga tabon sa mga libro, mga basahon sa  

Ebanghelyo, mga Biblia, ug mga cassette tape. Ang ubang mga institusyon adunay piho nga 

mga pamaagi sa pagpadala sa maong mga materyales, ie, ang libro kinahanglan nga direkta 

gikan sa mga magmamantala. Ang ubang mga institusyon dili motugot sa mga binilanggo sa 

pagdawat sa bisan unsa niini nga mga butang pinaagi sa koreyo. 

 

MGA GIYA SA TUKMANG PAKIPAGSINULATAY 

 

Ania ang pipila ka mga sumbanan aron sa pagtabang kaninyo sa pakipagsinulatay nga epek- 

tibo sa mga binilanggo. 
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1. Hunahunaa kanunay samtang kamo magsulat sa mga binilanggo nga daghan kanila 

nga mobati nga matahapon, masuk-anon, ug mamingawon. 

 

-Sila matahapon tungod kay sila giabuso o gipahimuslan sa nangagi nga mga rela  

  syon. Sila tingali mangutana sa inyong motibo sa pagsulat: "Unsay inyong maku 

  ha sa pagbuhat niini? "Buhata ang pagpalambo sa pagsalig sa usag usa, pagtahud  

  ug pagsabot. 

 

-Ang mga binilanggo kasagaran masuk-anon tungod kay sila gisalikway sa kati 

  lingban, ug human sa tanan, kamo usab usa ka sakop niana nga katilingban. Ha 

  tagi ang mga binilanggo sa walay kondisyon nga gugma ug pagsabot. 

 

-Ang mga binilanggo mobati nga mamingawon tungod kay sila nahimulag gikan  

 sa katilingban, mga higala, ug sa pamilya. Daghan ang gisalikway sa naulahi.  

 Ang usa ka semana nga walay usa ka sulat daw sama sa usa ka tuig, mao nga  

 pagsulat kanunay ug tubaga dayon. Usa ka piniriso gitaho nga gitawag ang kore 

 yo nga "papel sa kahayag.” 

 

2. Pag-ampo nga ang Dios motabang kaninyo sa husto nga paagi sa pagsabot sa matag 

sulat ug magamando kaninyo sa hustong tubag. (Tan-awa ang Kapitulo Dose "Paki 

paglambigit sa mga Binilanggo"). 

 

3. Kon mahimo, kini mao ang labing maayo nga dili gamiton ang inyong adres sa balay 

sa diha nga motubag sa mga sulat. Gamita ang usa ka koreyo nga kahon o sa inyong 

simbahan o ministeryo nga adres. Kini maoy paglikay sa posible nga umaabot nga 

mga problema, ie, laing binilanggo nakakuha sa inyong adres sa balay, usa ka paro 

lado nga nagpakita sa wala damha sa inyong pultahan, ug uban pa. 

 

4. Himoa kini nga tin-aw gikan sa sinugdan nga kamo wala nagapangita alang sa roman 

tikong kalambigitan. Masayon alang sa mga piniriso nga maibog, bisan kon wala ga 

yud sila nakakita kaninyo, tungod sa ilang kamingaw. Kabuotan nga gikan kaninyo 

mahimong malain sa pagsabot alang kanila. Kon mahitabo kini, kinahanglan nga ka 

mo motul-id niini diha sa inyong sunod nga sulat o pagbisita.  Pagmatinahuron ug ma 

taktikanhon, apan lig-on niini nga dapit. Ang ubang mga ministeryo nagdili sa pakighi 

gala pinaagi sa sulat sa mao gihapon nga sekso. 

 

5. Ayaw pagpakigbahin sa bisan unsa bahin sa inyong kaugalingon nga mahimong gami 

ton batok kaninyo sa ulahi, alang sa bisan unsa nga rason. 

 

6. Ayaw pagpadala sa salapi gawas kon tinuod nga kamo nag-ampo mahitungod niini ug 

nakahibalo nga ang Dios ang naggiya kaninyo sa pagbuhat sa ingon. Kon kamo mag 

padala sa salapi, ayaw gayud panghulam niini. Ipadala kini ingon nga usa ka direkta 

nga gasa, apan himoa nga tin-aw nga dili na magdahom sa umaabot nga mga gasa.  Si 

guradoha ang pag-agi sa gasa sa husto nga mga paagi sa institusyon. 
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7. Ayaw pagsaad ug tabang sa trabaho, balay, ug uban pa, human sa paghigawas gikan 

sa prisohan gawas kon sa mga ministeryo nga kamo nalambigit andam sa paghatag 

niini. Ang inyong katuyoan sa pagsulat mao nga mahimong tinubdan sa pagdasig sa 

Ginoo. Ang bisan unsang hangyo alang sa mga serbisyong katilingbanon kinahanglan 

nga ipaagi sa hustong human-sa-bilanggoan nga paggawas nga mga ministeryo. 

 

8. Ayaw usab kaayo"pagsangyaw" diha sa inyong mga sulat. Pagtukod sa relasyon una, 

unya sayon na sa pagpakigbahin sa espirituhanon nga mga butang. Pakigbahin ug mga 

insidente gikan sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi nga mahimong ang binilanggo 

mobati nga kabahin sa inyong kinabuhi ug sa pamilya. 

 

9. Paglakip sa inyong mga sulat sa bisan unsa nga kamo gitugotan sa pagpadala sama  

            sa...  

-Mga hulagway 

-Makapahinam nga balita nga mga tinabas 

-Crossword o word search puzzles 

-Picture Post cards 

-Usa ka gasa sa selyo o sulatanan, sa matag panahon, kon itugot sa institusyon 

-Katan-awanan nga Komiks 

-Papel nga book mark 

-Mga pagtuon sa Biblia o mga leksyon sa pagsinulatay 
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"Kini hilabihan nga makapahinam -- ang mga sulat nga akong nadawat - walay bi 

san unsa nga makapahulagway niini. Ako hilabihan gayud ka bulahan. Salamat 

kaninyo, gikan sa kahiladman sa akong pagkatawo. Walay mga pulong nga maka 

pagpahayag sa unsa ang kahulogan niini. Ang akong kasingkasing nagatu-aw nga 

ang uban mahimong makasinati niini usab. " 

 

         -Texas Nalakaray sa kamatayon nga binilanggo 

         -Karla Faye Tucker 

         - (Bahin sa iyang mga tigbalita) 
 



KINAUGALINGONG EKSAMEN SA KAPITULO 4 
 

 
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang mahinungdanon nga mga butang nga buhaton sa diha nga kamo gusto nga 

magsugod sa pakigpagsinulatay sa binilanggo? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Itingob ang mga sumbanan alang sa pakipagsinulatay sa mga binilanggo nga gihisgo 

tan niini nga kapitulo. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga tubag sa kinaugalingong eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga 

manwal.) 
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KAPITULO 5 
 

Pagbisita sa mga Binilanggo 
 
Sag-ulohong Bersikulo: 

 

Hinumdumi ang mga binilanggo nga daw kinadinahan usab uban kanila – sila 

nga mga gipangdagmalan-- sanglit kamo anaa man usab sa lawas.  

(Hebreohanon 13: 3) 

 

MGA TUMONG: 

 

 Pagpasabot ngano nga ang personal nga pamisita importante nga ministeryo. 

 Pagpasabot unsaon sa pag-apil sa usa-sa-usa nga pamisita sa mga binilanggo. 

 Pagtingob sa mga sumbanan alang sa pagbisita sa indibidwal nga binilanggo. 

 

PASIUNA 

 

Daghang mga binilanggo sa mga bilanggoan ug sa mga prisohan nga walay usa nga mibisita 

kanila: 

-Ang ilang pamilya tingali mipuyo nga halayo diin sila gibilanggo o walay igong pa 

 masahi para mobisita. 

-Ang ilang pamilya tingali misalikway kanila o sila mahimo nga wala nay pamilya. 

-Kanhing mga higala tingali misalikway na kanila. 

 

Personal nga pagbisita sa usa ka binilanggo maoy usa sa labing magantihon nga mga bahin sa 

bilanggoan ug prisohan nga ministeryo. Kini nga kapitulo nagpasabot sa kamahinungdanon 

niini, mga detalye unsaon sa pag-apil, ug nagtanyag sa mga sumbanan alang sa pagbisita nga 

usa-sa-usa sa mga binilanggo. 

 

ANG KAMAHINUNGDANON SA PERSONAL NGA PAMISITA 
 

Ang pagbisita sa usa ka binilanggo sa usa-sa-usa nga basehan maoy usa ka importante nga 

pangalagad alang sa mosunod nga mga rason: 

 

-Ang matag kalag bililhon sa Dios: "Ang Ginoo dili buot nga may bisan kinsa nga 

malaglag" (2 Pedro 3: 9). Si Jesus nangalagad sa panon sa katawhan, apan siya kanu 

nay nga adunay panahon alang sa tagsa-tagsa (pananglitan, tan-awa sa Juan 4). 

 

-Daghang mga binilanggo dili motambong sa relihiyosong mga serbisyo. Tingali sila 

"wala moangay" sa simbahan pinaagi sa negatibo nga mga kasinatian. Sila tingali ma 

hadlok moadto sa mga serbisyo sa prisohan basin mahunahunaan ingon nga kahuyang 

sa ubang mga binilanggo, ug himoon silang mahuyang. 

 

-Daghang mga binilanggo wala makasinati sa tinuod, Diosnon, walay kondisyon nga  

  panaghigalaay. Sila nakaila lamang sa abusado o mahugaw nga mga relasyon. 
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-Alang sa kadaghanan kanato - mas sayon mopadayag sa personal kay sa grupo nga 

kahimtang. Kamo makahimo sa paghisgot sa daghan nga mga isyu sa usa-sa-usa nga 

pagduaw nga kamo dili makahisgot sa usa ka grupo nga kahimtang. Ang binilanggo 

mahimo nga mopakigbahin sa personal nga mga panginahanglan uban kaninyo, kamo 

makahimo sa pag-ampo ug pagtuon sa Pulong nga managsama, ug moumol sa usa ka 

suod nga espirituhanong bugkos. 

 

-Kamo mahimong taytayan balik ngadto sa katilingban alang sa mga binilanggo. Sila 

adunay higala nga nagpaabot sa diha nga sila buhian na gikan sa bilanggoan. 

 

-Ang usa dili makabaton sa daghan nga mga higala. Kamo dili lamang mahimo nga 

usa ka panalangin, apan kamo mapanalanginan pinaagi sa usa ka tinuod nga panaghi 

galaay uban sa usa ka binilanggo. 

 

UNSAON SA PAG-APIL 

Ania ang pipila ka mga sumbanan kon unsaon sa pag-apil sa usa-sa-usa ka pagduaw sa mga 

binilanggo. 

-Pangutana mahitungod sa pagdu-aw nga programa sa bilanggoan o sa prisohan diin 

kamo gusto moboluntaryo. Daghan ang adunay usa ka organisado na nga programa 

alang sa pagpares sa mga binilanggo uban sa mga boluntaryo nga gusto mobisita nga 

usa-sa-usa. 

 

-Kon ang institusyon walay usa ka organisado nga programa alang sa pagpares sa mga 

binilanggo ug mga bisita, hangyoa ang tsaplin nga ipares kamo sa mga binilanggo.  

Kon walay tsaplin, mokonsulta sa administrador nga naghupot sa pagbisita ug manga 

yo ug kapares. 

 

-Ang mga tawo nga nagaalagad sa sulod sa prisohan sa usa-sa-usa nga basehan sa reli 

hiyoso nga mga programa maoy usa usab ka maayo nga tinubdan. Sila sa kanunay na 

sayud sa mga binilanggo nga walay usa nga miduaw kanila o niadtong makabenepi 

syo sa personal nga pagtagad. 

 

-Kon mahimo, makigbinayloay sa pipila ka mga sulat sa mga binilanggo sa wala pa 

ang inyong unang pagbisita. Kamo mobati na nga sama sa mga higala sa diha nga ka 

mo magkita sa unang higayon. 

 

PAMISITA NGA MGA SUMBANAN 

Ania ang pipila ka pamisita nga mga sumbanan: 

-Moadto sa husto nga mga tinubdan aron aprobahan sa institusyon ingon nga usa ka 

bisita. Kamo seguro mosulat sa pipila ka porma, magpa-aproba una sa dili pa ang in 

yong unang pagbisita, pagdala sa usa ka piho nga matang sa pag-ila, ug uban pa. 

 

-Kat-una ug sunda ang tanang mga lagda alang sa personal nga pagbisita sa institu 

syon diin kamo mobisita. Ang mga lagda mahimong maglakip sa mga isyu sama sa  

mga adlaw ug mga oras alang sa pagbisita, angay nga sinina, kasiguroan, ug paninina 

nga kabalauran. 
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-Sila sa kasagaran gibalauran sa mahimo ug dili mahimo nga dad-on sa institusyon  

uban kaninyo. Daghang mga bilanggoan ug mga prisohan adunay ilang mga lagda sa 

pagsulat. Pangayoa sila. (Alang sa kinatibuk-ang mga giya, tan-awa ang Kapitulo 

Onse niini nga manwal sa "Paninina ug Kasiguroang Kabalauran.") 

 

-Labing maayo ang pagbisita sa usa-sa-usa uban sa usa ka tawo nga kapareho ninyo 

ang sekso. Kini maoy paglikay sa mga lit-ag sa dili hustong romantikong mga 

relasyon. 

 

-Sa naandan, mas labing maayo nga dili mohatag ug salapi ngadto sa binilanggo o sa 

ilang pamilya. Kon kamo nagtoo nga adunay usa ka lehitimo nga panginahanglan ug 

nagtoo gayud nga ang Dios naggiya kaninyo sa pagbuhat niini, mas labing maayo nga 

iagi ang inyong pagtabang sa wala mailhi nga paagi pinaagi sa tsaplin o sa laing kon 

tak sa institusyon. 

 

-Kon kamo makaumol sa usa ka tinuod nga panaghigalaay sa usa ka binilanggo mas 

sayon ang paghisgot sa espirituhanon nga mga butang ug sa pagpakigbahin sa Ebang 

helyo uban kanila. 

 

-Ayaw pagwali o pagmaymay. Pangayoa sa Dios nga ipakita kaninyo sa unsa nga 

paagi ipakigbahin ang iyang gugma ug ang Pulong sa Dios diha sa usa ka paagi nga 

madawat. Human ang usa ka binilanggo mahimo nga usa ka magtotoo, padayon sa 

pagtudlo kaniya sa Pulong sa Dios. 

 

-Kon ang institusyon nagtugot, hatagi ug usa ka Biblia ug pangdisipulo nga literatura 

ang inyong mga higala. Nagadepende sa institusyonal nga mga lagda, nga kamo mahi 

mo nga tugotan sa pagpadala niini nga mga butang pinaagi sa koreyo, dalhon sila u 

ban kaninyo, o ihatag ang mga materyal ngadto sa tsaplin aron ipadala. 

 

-Gawas kon kamo adunay pagbansay o kamo adunay gasa sa Dios bahin sa personal 

nga pagtambag, ayaw’g buhata kini nga papel diha sa relasyon. Kamo atua didto 

ingon nga usa ka higala. Ayaw batia nga kamo kinahanglan gayud nga mohatag sa usa 

ka tubag sa matag isyu. 

 

-Ingon sa bisan unsa nga panaghigalaay, Kamo mahimong usa ka maayo nga kasum 

bongan. Tipigi ang personal nga impormasyon nga gipakigbahin sa inyong espesyal 

nga higala nga tinago. 

 

-Ang prisohan maoy arang kaayo ka dili linawas, dili-makitawhanong dapit ug sa usa 

ka binilanggo walay daghan nga mga kahigayunan nga makadawat sa tagsa-tagsa nga 

pagtagad. Himoa nga ang inyong higala mobati nga espesyal. Himoa nga ang inyong 

pagbisita usa ka positibo, makapabayaw, makalingaw nga panahon. 

 

-Kanunay hinumdumi nga kamo atua didto ingon nga usa ka representante ni Ginoong 

Jesu-Kristo - apan ayaw igahin ang tanan ninyong panahon sa espirituhanon nga mga 

butang. Ipakita ang usa ka balanse nga relasyon sama sa inyong gibuhat uban sa in 

yong kaugalingon nga personal nga mga higala. Hisguti ang kasamtangan nga mga 

panghitabo, magkinataw-anay, magpakasadya kauban ang inyong higala! 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN SA KAPITULO 5 
 

 
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ngano nga ang personal nga pagbisita usa ka importante nga ministeryo? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ilista ang mga paagi sa pag-apil sa usa-sa-usa ka pagbisita sa mga binilanggo. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Itingob ang mga sumbanan nga gihatag niini nga kapitulo sa pagbisita nga usa-sa-usa 

sa mga binilanggo. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga tubag sa kinaugalingong eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga 

manwal.) 
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KAPITULO 6 
 

Pagdumala sa mga Grupong Panagtigom 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

Apan sa diha nga nakita niya ang mga panon sa katawhan, siya naluoy kanila, 

tungod kay sila mga gikapoy ug nagkatibulaag, sama sa mga karnero nga walay 

magbalantay. (Mateo 9:36) 

 

MGA TUMONG: 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 Pag-ila sa nagkalain-laing grupo nga panagtigom nga mahimong ipahigayon sa mga 

bilanggoan ug sa mga prisohan. 

 Pagtingob sa mga sumbanan sa pagdumala sa grupo nga mga panagtigom. 

 

PASIUNA 

Daghang mga bilanggoan ug mga prisohan nga nagtanyag sa mga oportunidad alang sa mga 

grupo nga pagpangalagad sa mga binilanggo. Kini nga kapitulo nagpaila sa nagkalain-laing 

matang sa grupo nga mga pag-alagad ug nagsugyot sa mga sumbanan sa pagdumala sa mga 

grupo. 

MGA MATANG SA GRUPO NGA PANAGTIGOM 

Adunay daghan nga mga matang sa Kristohanong grupo nga mga panagtigom nga ipahigayon 

sa usa ka prisohan: 

 

Apan sa diha nga nakita niya ang mga panon sa katawhan, siya naluoy kanila, 

tungod kay sila mga gikapoy ug nagkatibulaag, sama sa mga karnero nga walay 

magbalantay. (Mateo 9:36) 
 

Hinumdumi ang pagsunod sa mga lagda nga gihatag sa Kapitulo Tres niini nga manwal alang 

sa pagpangandam ug pagsumiter sa inyong mga plano ngadto sa institusyon. 

 

PAGDUMALA SA GRUPONG PANAGTIGOM 

Ania ang pipila ka mga kinatibuk-ang mga sumbanan sa pagdumala sa grupo nga serbisyo sa 

usa ka bilanggoan o sa prisohan. 

 

PANIMPO: 

Ang Koreksyonal nga mga institusyon gidumala sa usa ka higpit nga eskedyul.  Ang tanan  

nga grupong mga panagtigom kinahanglan nga magsugod ug matapos sa insaktong panahon. 

MUSIKA: 

Ang musika alang sa mga serbisyo sa pagsimba sa prisohan kinahanglan nga makapadasig ug 

makapabayaw. Ang mga awit nga mahimong masaypan sa pagsabot sa mga residente ingon 

nga pagsilot o "pagtamay" dili kinahanglan nga gamiton, pananglitan, "Luwasa ang Nagaka 

wala.  
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"Ni ang makapalumo nga musika sama sa" Walay Nahibalo sa Kasamok nga Akong Nakita." 

Kon kamo mogamit sa overhead projector, libro sa mga awit, o mga dinuyogang tingog ipa 

andam kini nga mga butang. Kanunay mokuha sa pagtugot gikan sa tsaplin sa dili pa maga 

han-ay sa musikanhon nga mga kalihokan nga lahi diin ang inyong tim kasagaran nagabuhat 

(espesyal nga mga grupo, cantatas, ug uban pa) 

 

PAG-AMPO: 

Ania ang pipila ka mga sugyot alang sa panahon sa pag-ampo: 

-Himoa nga ang mga pag-ampo mubo ug sa punto gawas kon ang Espiritu Santo naga 

lihok diha sa usa ka espesyal nga paagi. Ang usa ka taas nga pag-ampo dili lamang 

mohimo sa pagsimba nga makalaay apan mahimong masaypan sa pagsabot sa mga bi 

nilanggo sa pag-ingon, "Kini nga mga tawo nagkinahanglan ug taas nga mga pag-am 

po." 

 

-Walay partikular nga posisyon o postura nga importante, apan sa dihang adunay usa 

ka dako nga panon sa katawhan (50 o labaw pa), mas maayo nga ang kongregasyon 

naglingkod o nagtindog samtang naghalad sa pag-ampo kay sa pagtawag kanila sa una 

han sa pagluhod. (Kini alang sa pagkontrolar nga mga katuyoan.) 

 

-Igahin ang kadaghanan sa mga panahon sa pag-ampo alang sa pisikal, sosyal, pangi 

sip ug espirituhanon nga kaayohan sa mga binilanggo - sa ilang mga kabalaka ug sa 

mga may kalabutan sa ilang mga pamilya. Pag-ampo usab alang sa institusyonal nga 

kawanihan. 

 

-Kini gitugotan nga bukhon gamay ang inyong mga mata (o usa ka sakop sa inyong 

tim itudlo sa pagbuka sa mga mata) alang sa pagkontrolar nga mga katuyoan. 

 

KASULATANHONG PAGBASA: 

Ang tawo nga nagabasa sa Kasulatan, sa panahon sa pagsimba nga serbisyo, ang “nagalanog” 

sa tingog sa Dios ug nagapahimutang  sa tono alang sa sermon o leksyon. Himoa nga ang teks 

to nga gibasa uban sa pagbati, pagtahud ug paghinuklog (tan-awa sa Nehemias 8:8).  Ipahiba 

lo sa tin-aw, sa dili pa sugdan sa pagbasa, diin ang Kasulatan nahimutang (libro, kapitulo ug 

mga bersikulo). Tagai ug panahon alang sa mga tawo nga adunay mga Biblia sa pagpangita 

sa tudling. Ipaabot ang inyong tingog sa mga anaa sa likod sa lawak. Pagtindog nga tul-id ug 

pagsulti sa tin-aw. Basaha ang Pulong sa Dios nga mahinuklogon nga ang emosyon sa mga 

piniriso maagda ug ang ilang mga kasingkasing manumbalik ngadto sa langit. 

 

MGA PAGPAMATUOD: 

Kon kamo gihangyo sa paghatag ug usa ka pagpamatuod, ayaw isipa kini ingon nga inyong 

bulawanong oportunidad sa pagsangyaw. Ayaw paggamit sa denominasyon nga terminolohi 

ya sama sa, "Tungod kay ako miduol sa mensahe" o "Human ako midawat sa kamatuoran.”  

Kini mao ang mas maayo nga gamiton ang mga hugpong sa mga pulong sama sa" Tungod 

kay ako nahimong usa ka Kristohanon "o" Human nako gidawat si Jesu-Kristo ingon nga 

akong personal nga Manluluwas. " 

 

Himoa nga inyong mga pagpamatuod nakasentro ni Kristo ug sundan ang ABC sa pagpamatu 

od: 
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A. Kanunay isulti kon unsa ang gibuhat ni Kristo alang kaninyo ug / o sa inyong pamil 

ya, nga nagasulti sa mga butang nga may kalabutan sa pagpalig-on sa pagtoo sa mga 

binilanggo. Ayaw himoang madanihon ang sala pinaagi sa pagsulti sa tin-aw nga mga 

detalye. 

 

B. Siguroha ang paghimo niini nga mubo kutob sa mahimo, labing maayo 2-3 minutos.  

Ayaw sulayi sa pag-asoy ang tanan niini. Hinumdumi nga kamo nagtrabaho sa usa ka 

nakatakda nga panahon. Ang daghan ninyo nga pakigpulong, nakapagamay sa pana 

hon alang sa mamumulong sa pagwali sa mga Pulong. 

 

C. I-tsek ang inyong gikusgon. Pagsulti sa matin-aw ug makusog nga tingog, ilabi na kon 

walay mikropono, aron kamo madungog ug masabtan sa tanan. 

 

PAGWALI O PAGTUDLO: 

Ang mga mensahe nga giandam alang sa pagwali o sa pagtudlo diha sa usa ka prisohan dili 

molabaw sa 30 minutos (gawas kon, siyempre, ang Espiritu Santo nagalihok sa pipila ka mahi 

nuklugong paagi). Daghang mga binilanggo adunay limitado nga panahon sa pagpamati.  Ka 

mo gusto usab nga mogahin ug panahon nga igo sa katapusan sa inyong mensahe aron kamo 

makatapos sa mga butang sa husto nga paagi ug sa pagbisita kadiyot sa mga residente (ang pa 

kig-ambitay mao ang importante ngadto kanila). 

 

Himoa nga ang inyong mga mensahe may kalabutan sa mga binilanggo. Usba ang inyong pre 

sentasyon sigon sa unsa ang inyong nahibaloan mahitungod sa inyong mamiminaw. Ang pag-

umol sa kinaiya ug pagdasig nga mga mensahe mao ang kanunay nga maayo. Sa diha nga ma 

gahimo sa usa ka punto bahin sa sayop nga binuhatan, sa kanunay gamita ang "kita" nga nag 

lakip sa inyong kaugalingon. 

 

Ang mosunod nga mga butang kinahanglan dili gayud buhaton sa usa ka mensahe: 

-Ayaw pangasaba sa mga molupyo. Ang igo niini nadawat gikan sa mga paryente, 

 mga abogado, mga maghuhukom, ug uban pa. 

-Ayaw paghimo sa mga pahayag nga mahimong malain sa pagsabot sa mga kawani   

 han sa bilanggoan ingon nga pagguba sa seguridad. 

-Ayaw tamaya ang uban nga mga relihiyon. 

-Ayaw pagpresentar sa usa ka "labing balaan pa kay kanimo" nga kinaiya. 

-Ayaw pangutana sa masinupakon nga mga pangutana o maghunahuna nga ang grupo 

 kasumpaki kaninyo. 

-Sa gagmay nga mga grupo, bisan asa kon mahimo, gamita ang lingin nga kahikayan  

  sa paglingkod.  

 -Sa gagmay nga mga grupo, awhaga ang klase sa pag-apil. Ang pangutana ug tubag  

 nga paagi mao ang epektibo. Ayaw itugot nga ang usa ka tawo maghari sa panag-   

 istoryahanay. 

-Siguradoha nga ang tanan adunay Biblia ug dasiga sila nga mouban sa pagbasa  

-Kon kamo gusto nga pagawason ang usa ka samokan nga estudyante gikan sa usa ka  

 grupo, magmataktikanhon ug matinahuron, apan malig-on. Kon gikinahanglan, pa 

 ngayoa ang kooperasyon sa usa ka Koreksyonal nga opisyal. 
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PAGTUBAG: 

Kon mangayo kamo ug tubag gikan sa grupo sa katapusan sa usa ka mensahe - sa pagdawat 

kang Kristo ingon nga Manluluwas o pagpahinungod pag-usab sa ilang mga kinabuhi - tin-a 

wa kaayo ang mahitungod sa kon unsa gayud ang buot ninyo nga ilang pagabuhaton ug nga 

no. Kon kamo adunay usa ka dako nga grupo, kini mao ang labing maayo nga sila mopataas 

sa ilang mga kamot kay sa moadto sa unahan (seguridad nga panagana). 

 

BINILANGGO NGA PARTISIPASYON: 

Awhaga ang mga binilanggo nga mahimong kabahin sa serbisyo. Pananglitan, ang usa ka bini 

langgo paawita sa usa ka solo o ipakigbahin ang iyang pagpamatuod.  Pag-amping ilabi na sa 

sulod ug sa gitas-on sa binilanggo nga partisipasyon. Kanunay hunahunaa nga kamo nagtraba 

ho sulod sa usa ka insaktong panahon ug kamo motugot lamang sa usa ka gamay nga pana 

hon sa mga molupyo sa pag-apil sa matag serbisyo. Kon gikinahanglan, pagbaton sa "naghu 

lat nga listahan." Siguroha nga napili pag-ayo ang mga solo sa mga binilanggo nga gusto moa 

wit, sama sa uban nga mga bag-ong magtotoo dili tukma ang pagpili sa musika. Kanunay ipa 

dayon ang pagkontrolar. Ayaw itugot ni bisan kinsa nga binilanggo nga makuha ang kontrol 

sa grupo nga mga panagtigom. 

 

Sa gagmay nga grupo nga mga panagtigom - ilabi na sa Kristohanong mga grupo nga nagadu 

mala sa pagkaadik - paghatag ug oportunidad alang sa tanan nga mga binilanggo sa pag-apil 

ug sa pagpakigbahin. Kamo tingali masungot sa usa ka binilanggo nga sa binaba moatake sa 

usa diha sa maong mga sesyon. Manghilabot pinaagi sa pagdumala sa grupo balik sa isyu kay 

sa pagpadungogdungog sa mga personalidad. 

 

SUNUD NGA PAG-ATIMAN o (Follow –Up): 

Ang mga binilanggo nga nagpaila sa ilang pagdawat ni Jesu-Kristo ingon nga ilang personal 

nga Manluluwas sa panahon sa usa ka hangyo sa grupo nga panagtigom - o sa bisan unsa nga 

panahon - kinahanglan nga makadawat sa sunud nga pag-atiman samtang anaa pa sa institu 

syon.  

Kon mahimo, ang ilang mga ngalan kinahanglan nga masiguro ug usa ka kopya ang ihatag 

ngadto sa tsaplin ug ang lain pagahawiran alang kaninyo sa sunud nga pag-atiman.  Awhaga 

sila sa pagtambong sa pagtuon sa Biblia nga mga sesyon, mga serbisyo sa Dominggo, ug 

uban pang mga oportunidad nga gitanyag diha sa mga institusyon. 

 

Kon ang institusyon naghatag ug usa ka paagi alang kanila sa pagpabautismo sa tubig, sila ki 

nahanglan nga makadawat sa pahamatngon niini ug oportunidad sa pagbuhat sa ingon. (Usa 

ka bilanggoan nga adunay usa ka inumanan sa kabayo nga ang tsaplin mipuno sa tubig alang 

sa mga serbisyo sa pagbautismo.) 

 

Ang bag-ong mga kinabig sama sa bata pa mga anak nga milakaw sa ilang unang espirituha 

non nga mga lakang. Kadaghanan sa mga panahon, ang ilang palibot mahimong langyaw ug 

misupak sa ilang bag-ong pagtoo. Ang kanunay nga pagsuporta, pagdasig ug pag-ampo maoy 

gikinahanglan. Sila kinahanglan nga: 

 

-Himoon ingon nga aktibo sa espirituwal kutob sa mahimo pinaagi sa pag-apil sa mga  

 serbisyo sa pagsimba,  pagtuon sa Biblia, ug ubang Kristohanong kalihokan. 
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-Hatagan sa pipila ka mga responsibilidad sa ministeryo sa diha nga sila andam na sa   

 pagdawat niini. Daghan ang adunay mga talento ug ang ilang naangkon nga mga ta 

 lento kinahanglan nga gamiton alang sa pag-alagad sa Dios. Ang usa ka pagtuon sa   

 espirituhanon nga mga gasa nga makatabang kanila sa pag-ila ug magsugod sa pagda  

 gayday diha sa mga gasa nga gihatag sa Dios ngadto kanila. 

 

-Dasiga sa pagpadayon sa kanunay nga pagtambong sa mga serbisyo sa pagsimba ug 

 pagtuon sa Biblia nga mga sesyon. 

 

-Dasiga sa pagpalambo sa panaghigalaay sa ubang mga Kristohanon sa sulod ug sa ga  

 was sa institusyon. Kamo tingali gusto motudlo sa usa ka "espirituhanon nga kaku 

 yog"  sa matag bag-o nga kinabig. Kini nga tawo mobisita ug / o mosulat sa residen  

  te kanunay, ingon man sa pagpadayon nga makibalita  human sa iyang paghigawas  

             gikan sa bilanggoan. Kon ang piniriso diin kamo nakipagtrabaho gibalhin sa laing  

 institusyon, ang "espirituhanon nga kakuyog" mahimong magpadayon sa pagsulat ug  

 sa paghatag sa pagdasig ug espirituhanon nga giya. (Pahimangno: Siguroha nga ang 

"espirituhanon nga kakuyog” managsama nga sekso sa bag-ong kinabig.) 

      

PAGSULOD UG PAGGAWAS SA LAWAK: 

Kini mao ang importante - ilabi na sa dagkong mga grupo - nga adunay establisado nga paagi 

sa pagsulod ug paggawas sa lawak sa paghan-ay sa mga butang nga hapsay. Ang ubang mga 

institusyon nagkinahanglan sa mga binilanggo nga mopirma aron adunay rekord sa ilang pag-

apil. Pagtudlo ug pipila ka mga binilanggo nga mahibilin aron ibalik ang lawak sa kahapsay: 

Palai ang pisara, isiguro ang mga kagamitan, imuntar ang mga materyales, punita ang mga 

basura, ug tul-ira ang lingkoranan ug mga lamesa. 
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Usa ka Panaw Ngadto Sa Umahan 

Ang Pamaagi: Kamo makakita sa mga suga gikan sa napulo ka milya, midan-ag batok sa 

kasadpang talan-awon sa usa ka mahimayaong pagsalop sa adlaw. Ang dalan nga atong 

gibiyahe nakahilira sa usa ka kilid uban sa higuera, peach, ug lubi nga mga kahoy nga ka 

ron nagahatag sa ilang mga dato nga tinuig nga pag-ani. Sa pikas bahin sa dalan ang mga 

nagtambayayong nag-ani sa dagami. Apan sa atong unahan. . .diin ang mga suga nagsiga 

diha sa gilay-on . . . mao ang labing dako nga pag-ani. 

 

Ang Pagsulod: Samtang kita nagmaneho ngadto sa prisohan nga mga nataran, kita una mo 

labay sa pwesto sa gwardiya diin daghang mga ilhanan sa pagpasidaan: 

    -Kamo nagasulod sa usa ka limitado nga dapit: Walay hinagiban, pusil, kutsilyo, o mga 

     droga. 

    -Kamo gikinahanglan nga mo-uyon alang sa pagsuhid sa inyong mga tawo ug kabtangan.  

    -Kamo nagasulod sa usa ka dapit nga nailhang impeksyon sa AIDS. 

    -Diha sa panghitabo sa prisohan nga kagubot, kita adunay usa ka palisiya nga walay nego  

     sasyon alang sa mga bihag. 

 

Una, kita mosulod sa sentro sa mga bisita. Didto kita kinahanglan gayud nga motangtang sa 

tanan nga alahas, sa bisan unsa nga mga butang diha sa atong mga bulsa, atong mga bakus,  

ug mga relo. Usa ka pagsuhid ang gihimo sa atong Biblia ug sa bag nga libro ug kita mola 

bay sa metal detector. Kita dayon mopalista sa gihatag nga usa ka tsapa, ug ang atong mga 

bukton gipatikan sa usa ka ultraviolet identification code. 
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 Kita mogawas gikan sa sentro sa mga bisita ngadto sa usa ka gamay nga lawak ug maghulat 

alang sa dako nga ganghaan ngadto sa mahadalin-as nga pagbukas. Sa diha nga kini mahitabo, 

kita mosulod sa usa ka laing gamay nga lawak. Ang ganghaan luyo kanato motagingting sa 

pagtak-op uban sa usa ka makusog nga pagkahagsa, unya ang ganghaan sa atubangan kanato 

moabli ug kita mopadayon ngadto sa sentro sa pagkontrolar. Sa sentro sa pagkontrolar, kita 

mobagting sa gawas nga kampana. Ang ganghaan nga giablihan, mosira sa luyo kanato, ang 

atong pag-ila giusisa, ug ang laing dako nga pultahan moabli. Sa katapusan. . . kita anaa na sa 

sulod sa nag-unang nataran sa prisohan nga pasilidad. Kita gilibutan sa tag-as nga paril nga 

gipaibabwan sa mahait nga mga alambri. Kita motabok sa mga nataran sa usa ka gamay nga 

lawak sa ibabaw sa silangan nga tumoy diin ang anihon nagpaabot. 

 

Ang Pag-ani: Yano nga mga kahoy nga lingkuranan ang mipuno sa patag, reniktanggulo nga 

lawak. Walay namansahang bildo nga mga tamboanan, walay alpombra, o komportable nga 

mga bangko. Apan ang lawak napuno sa mga anihon sa kinabuhi sa mga tawo. Mga babaye 

nagapuno sa mga lingkuranan, nagalinya sa mga dingding, ug nagalingkod sa salog. 

 

-Tugoti nga kami mopailaila kaninyo una kang AG, nga gihukman sa 15 ngadto sa usa ka kina 

buhi alang sa pagpatay sa usa ka tigtulak ug droga. Ang iyang kinabuhi milagrosong nausab pi 

naagi sa gahum sa Dios. Siya mao ang personal nga responsable alang sa daghan pang uban 

nga mga "lifers" o (tibook kinabuhing sentensya) nga mipuno sa mga klasehanan. Sila mianhi 

aron ang ilang kaugalingon nga mga kinabuhi mausab sa dihang sila nakakita sa kalainan sa 

iyang kinabuhi. 

 

-Si SK usa ka magtutudlo hangtod niadtong makatalagmanon nga gabii sa diha nga siya mii 

nom ug daghan, misakay sa iyang sakyanan, ug nabanggaan ug namatay ang usa ka magbabak 

lay. Si SK karon usa ka natawo pag-usab nga Kristohanon. 

 

-Si DL gikan sa usa ka nangagi sa Satananismong pagsimba. Siya maoy hataas nga saserdote  

sa simbahan ni Satanas. Ingon sa usa ka bata, siya giabuso sa iyang ama-ama ug nakabaton sa 

iyang unang anak sa edad nga 12. Nag-alagad sa panahon alang sa pagpangidnap ug may ka 

labutan sa droga nga mga kalapasan, siya naluwas, napuno sa Espiritu Santo, ug nakakuha sa 

iyang titulo sa kolehiyo gikan sa usa ka Kristohanong unibersidad samtang nabilanggo 

 

-Si AM gikan sa mga droga ug prostitusyon. Siya wala gayoy nahuman sa bisan unsa sa iyang 

kinabuhi nga iyang gisugdan hangtod nga siya nahuman sa usa ka kurso sa bilanggoan sa kole 

hiyo sa Biblia. Siya parolado ugma, ug karong gabii siya nagatindog uban sa masanagon nga 

nawong aron sa paghatag sa himaya sa Dios. Siya naglakaw niini nga mga ganghaan nga nag-

inusara. Siya maglakaw sa gawas uban sa Dios. 

 

Kami nangandoy nga daghan unta kami ug panahon sa pagpaila-ila kaninyo sa matag usa ka 

mga estudyante. Sila sa kanhi mga kawatan, mga adik, mga tigpanghukhok, mga pampam, ug 

mga mamumuno. Unsa nga edukasyon, rehabilitasyon, ug pagtambag nga dili na mahimo, ang 

gahum sa Ebanghelyo nakahimo. Samtang kita moministeryo sa Pulong sa Dios, kamo makaki 

ta sa mga luha sa paghinulsol. Kamo makadungog sa mga tingog nga gipatugbabaw sa pagda 

yeg sa Dios. Kamo gani makakita sa pagsayaw ug pagsinggit sa atubangan sa Ginoo. Bisan 

tuod sila sa gihapon anaa sa luyo sa mga rehas ug mga talay sa mga hait nga alambring paril, 

kini nga mga babaye nakakaplag ug kagawasan diha kang Jesu-Kristo. Kini mao ang tinuod 

nga pag-ani. 
 

 



KINAUGALINGONG EKSAMEN SA KAPITULO 6 
 

 
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ilista ang nagkalain-laing matang sa grupo nga mga panagtigom nga mahimong 

ipahigayon sa mga bilanggoan ug sa mga prisohan. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Itingob ang mga sumbanan nga gihatag niini nga kapitulo alang sa matag usa sa 

mosunod nga mga bahin: 

 

Panimpo______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Musika ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Pag-ampo_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Kasulatanhong Pagbasa_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Mga Pagpamatuod______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Pagwali o pagtudlo_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 Tubag________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Pag-apil sa mga Binilanggo______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Sunud nga pag-atiman___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Ang pagsulod ug paggawas sa lawak _______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga tubag sa kinaugalingong eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga 

manwal.) 
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KAPITULO 7 
 

Pagministeryo sa mga Pamilya sa Binilanggo 
 
SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

". . . .ug diha kanimo ang tanan nga mga kabanayan sa yuta pagapanalanginan 

"(Genesis 12: 3) 

 

MGA TUMONG: 

Sa pagkatapos niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 Pagpasabot nganong ang mga pamilya sa binilanggo anaa sa kanunay nga krisis. 

 Pag-ila sa mga paagi sa pag-alagad ngadto sa mga pamilya sa mga binilanggo. 

 Pagtingob sa mga sumbanan alang sa pag-alagad sa mga pamilya sa mga binilanggo. 

 

PASIUNA 

Liboan ka mga pamilya ang direktang apektado sa matag tuig pinaagi sa usa sa ilang mga mi 

nahal nga anaa sa prisohan o sa bilanggoan. Kadaghanan niini nga mga pamilya nanlumo ug 

puno sa kamingaw, kabalaka, ug mga pagbati sa pagsalikway. Pipila lang niini nga mga pa 

milya ang nakadawat ug igong pagtagad gikan sa simbahan. 

 

Ang Dios miingon kang Abraham nga pinaagi kaniya, "ang tanan nga mga kabanayan sa yuta 

pagapanalanginan." Ingon nga espirituhanong mga manununod ni Abraham, kita usab maka 

panalangin sa mga pamilya. Kini nga kapitulo nangita ug mga paagi nga kamo ug / o ang in 

yong simbahan mahimo nga malambigit sa pag-alagad sa mga pamilya sa mga binilanggo. 

 

PAGSABOT SA KRISIS 

Sa diha nga ang usa ka sakop sa pamilya gidakop, kini sa kasagaran nagmugna ug dakung 

kabalaka, kahadlok, ug walay kasiguroan alang sa ilang kapikas, mga anak, o mga ginikanan.  

Ang pagkabilanggo nagdala sa doble nga krisis sa usa ka pamilya. Ang unang krisis mao nga 

usa sa mga sakop sa pamilya gidakop tungod sa paglapas sa pipila ka mga balaod. Ang ikadu 

ha nga krisis mao nga ang pamilya napikas. Ang pagkawala sa usa ka sakop sa pamilya ngad 

to sa pagkabilanggo susama sa tawo nga hapit na mamatay. 

 

Ang mga anak moatubang sa kaulawan ug pagkawala sa dihang ang usa ka ginikanan anaa sa 

prisohan. Sila tingali magkatibulaag, nga kinahanglan mopuyo uban sa mga paryente, mga hi 

gala, mga balay nga amumahanan, o diha sa mga institusyon. Daghan ang dili makabisita sa 

gipriso nga ginikanan - tingali tungod sa mga mando sa korte, gilay-on sa bilanggoan, o sa 

pinansyal nga kahimtang, kadtong makapapugong kanila sa pagbisita (gastos alang sa trans 

portasyon, pagkaon, pabalay). 

 

UNSAON PAGTABANG SA MGA PAMILYA SA BINILANGGO 

Ania ang pipila ka praktikal nga mga paagi sa pag-alagad sa mga pamilya sa binilanggo: 
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Transportasyon ug pagkamaabiabihon: Hatagi ug transportasyon padulong ug pauli gikan 

sa institusyon aron ang pamilya makaduaw. Kon kamo nagpuyo duol sa usa ka prisohan, hata 

gi ug usa ka dapit alang sa pamilya nga makapabilin sa tibook gabii samtang nagabisita. Ang 

mga pagtuon nagpakita nga ang usa ka pamilya nga nagpabilin nga nagakuyog, ug nakibalita 

uban sa miyembro sa bilanggoan adunay usa ka importante nga impluwensya sa pagtabang 

niana nga sakop sa pagpasibo pag-usab sa katilingban sa paggawas. 

 

Impormasyon: Ang pamilya tingali walay kahibalo unsaon sa pagkuha sa impormasyon - 

mga butang sama sa mga petsa sa paghusay, kanus-a ug unsaon sa pagbisita, o unsaon pag-

angkon sa subay sa balaod nga representasyon. Kamo mahimong usa ka tabang kon nasinati 

kamo sa sistema. 

 

Katilingbanong mga serbisyo: Ipakigbahin ang impormasyon sa publiko ug pribado nga 

mga ahensya kansang kalihokan mao ang paghatag ug trabaho, subay sa balaod nga tabang, 

pabalay, pinansyal nga tabang, pagtambag, edukasyon, ug uban pa. Ang pamilya tingali nag 

kinahanglan usab sa tabang sa pagpahimulos alang niini nga mga programa. 

 

Pangempleyo: Kon ang adunay sweldo ang nabilanggo, ang kapikas tingali kinahanglan nga 

makapangita ug trabaho. 

 

Pabalay, pagkaon, paninina, ug mga panalapi: Ang pamilya tingali nagkinahanglan sa 

temporaryo o permanente nga pabalay, pagkaon, o panalapi aron sa pagtabang kanila sa 

pagbarug sa ilang mga tiil. Kon kamo o ang inyong simbahan naghatag ug pinansyal nga 

tabang, mga tseke ang kinahanglan nga gamiton - kon mahimo - ug himoon alang sa mga 

balayronon nga nalambigit, direkta ngadto sa tag-iya sa balay, kasangkapan nga mga kom 

panya, ug uban pa. 

 

Pagtambag: Ang tibook nga pamilya o indibidwal nga mga miyembro sa pamilya tingali nag 

kinahanglan sa personal nga pagtambag aron sa pag-atubang sa krisis. 

 

Mga gasa sa espesyal nga mga okasyon: Pasko ug adlaw nga natawhan mao ang lisud alang 

sa mga bata ug sa ilang mga nabilanggo nga (mga) ginikanan. Usa ka paagi nga kamo makata 

bang mao ang pagpalit ug mga gasa alang sa Pasko ug sa adlaw nga mga natawhan, putosa 

sila, ug ihatag sila ngadto sa bata gikan sa mga nabilanggo nga ginikanan. Kini makapalipay 

sa parehong binilanggo ug bata! 

 

Usa ka panimalay nga simbahan: Ang labing importante nga butang nga inyong mahimo 

alang sa pamilya sa usa ka binilanggo mao ang paghatag ug usa ka mahigugmaon, matinaba 

ngon, ug madinawaton nga panimalay sa simbahan. 

 

UNSAON SA PAGKONTAK SA PAMILYA SA USA KA BINILANGGO 

Adunay duha ka importante nga mga butang nga kamo kinahanglan gayud nga mobuhat sa 

dili pa kontakon ang pamilya sa usa ka binilanggo: 

 

-I-tsek sa tsaplin o sa administrasyon sa prisohan o sa bilanggoan diin kamo nangala  

 gad. Tan-awa kon may mga lagda batok niini o usa ka malig-on nga paagi nga kamo 

 kinahanglan mosunod. 

 

-Pagkuha ug nakasulat nga pagtugot gikan sa binilanggo aron ang mga pamilya ug 
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 institusyon mahibalo nga kamo adunay iyang pagtugot. Ang hangyo nagpatin-aw 

usab sa katuyoan alang sa inyong pagkontak. Kamo mahimong mogamit ug / o mopa 

hiangay sa mosunod nga porma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Usa ka mahigalaon nga tawag sa telepono o mubo nga pagbisita ang gikinahanglan nga mag 

pasiugda niini nga ministeryo. Sa pagtak-op sa pagbisita o sa pagtawag, itanyag ang usa ka 

mubo nga pag-ampo. Sa sunod nga pagduaw, pagdala sa usa ka kopya sa mao gihapon nga 

mga literatura nga gigamit sa binilanggo alang sa hamtong nga mga sakop sa pamilya aron 

sila mouswag sa espirituwal nga managkuyog. Kon sila dili interesado sa literatura, nan pada 

yon sa pagbisita sa usa ka higpit nga mahigalaon ug matinabangon nga basehan. Sa kanunay 

paningkamoti sa pagdala sa mga panag-istoryahanay ngadto sa karon nga mga kahimtang sa 

panimalay, pamilya, pangempleyo, ug mga plano alang sa umaabot. Santaa ang pagsulay sa 

pagpuyo sa negatibo nga bahin sa nangagi. Sa sunod-sunod nga mga pagbisita, ang pamilya 

mahimong mopakigbahin sa personal nga mga problema uban kaninyo. Kon ang usa ka nag-

unang mga panginahanglan klaro, mataktikanhong mangutana kon kamo makatabang sa pag 

puno niini. 
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Papel Alang Hangyo sa Pagkontak sa Pamilya 
 

Kami malipayon nga mosunod sa inyong hangyo alang kanamo sa pagkontak sa mga sakop 

sa inyong pamilya aron sa paghatag ug pagdasig, pagtambag, mga  pagtuon sa Biblia, ug 

praktikal nga mga panginahanglan sa diha nga mahimo - apan kami nagkinahanglan sa in 

yong pagtugot. Palihug kompletoha kini nga porma. Palihug iimprinta: 

 

Ngalan____________________________________________________________________ 

 

Numero sa pag-ila sa Binilanggo____________Impormasyon sa gipuy-an______________ 

 

Institusyon________________________Lokasyon________________________________ 

 

Palihug kontaka: 

 

Ngalan sa  Adres  telepono Relasyon      Katuyoan diin 

myembro sa        kamo gusto nga 

pamilya                                                                                                   kami  mokontak  

                                                                                                                 kanila 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Pirma_____________________________________________ Petsa___________________ 

 

Pagtugot sa institusyonal nga tsaplin o administrador: 

 

Pinaagi:__________________________________             ___________________ 

Pirma       Petsa 

 

 

 
 



Pahinumdom: Ang bana ug asawa nga tim mao ang maayo alang sa pagbisita. Ang 

mga lalaki kinahanglan nga dili gayud mobisita sa usa ka asawa sa binilanggo nga 

nag-inusara, ni ang usa ka babaye dili mobisita sa bana sa usa ka binilanggo nga 

nag-inusara. 

 

Sa diha nga kamo nagtrabaho sa pamilya sa usa ka binilanggo, bantayi nga ang tanang perso 

nal nga mga butang nakatago. Ipakigbahin lamang kadtong kamo nakadawat sa piho nga pag 

tugot gikan sa nabilanggo nga sakop sa pamilya sa pagpadayag. Ayaw gayod pag-apil diha sa 

subay sa balaod nga mga butang o paghisgot sa giingong mga problema sa taliwala sa mga 

binilanggo ug sa iyang pamilya. 
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Sulod sa usa ka Rusyanhong Prisohan. . . 

Usa ka Hagit Sa Internasyonal Nga Mga Ministeryo sa Prisohan 

Ni Patricia Hulsey 

 

Sa diha nga kami misulod sa prisohan, taas, ngitngit nga mga pasilyo sa nangapusgay nga 

mga bendahe ug tayaon nga mga tubo nga mosangpot sa mas ngitngit nga mga hagdanan.  

Kami mikanaug sa hagdanan ug mitabok sa usa ka mibagtik sa katugnaw nga nataran u 

ban sa mapintas nga bantay nga mga iro nga namaghot gikan sa luyo sa ilang mga pensa.  

Kami unya misulod sa pasilyo sa usa ka nag-umog nga selda nga gialihan sa naglinyang 

mabug-at nga puthaw nga mga pultahan. 

 

Naghuot nga mga selda uban sa napulog lima ka mga piniriso ug lima ka mga higdaanan- 

dili kasagaran. Ang mga binilanggo matulog nga banusbanos tungod sa kakulang sa mga 

higdaanan. Daghan ang mga higdaanan nga kulang sa mga sapin, mga habol, o mga kut 

son. Walay personal nga panghinlo nga mga produkto. Walay pagkapribado alang sa usa 

ka kasilyas nga pasilidad sa lawak. Usa ka lubog nga dekuryenting bombilya nagbitay gi 

kan sa kisame. Ang baho makalilisang. Walay lab-as nga hangin. Walay mga telebisyon, 

mga radyo, o mga libro. Walay mga relihiyosong mga serbisyo. Ang mga binilanggo ma 

ligo kausa sa usa ka semana ug gitugotan lamang sa paggawas sa mga selda  sa napulo ug 

lima ka minutos sa usa ka adlaw. Ang mga selda gihugpaan sa mga kuto. Ang paniudto 

mao ang usa ka berde sa pagtan-aw nga sabaw nga gisulod diha sa lata nga mga panaksan. 

 

Niining makalolooy nga mga palibot kami miadto gikan sa selda ngadto sa selda sa pagmi 

nisteryo sa gugma ni Jesus, nag-apod-apod ug mga Biblia ug mga materyal sa pagtuon. Sa 

dili pa ang mabug-at nga puthaw nga mga pultahan motagingting sa pagsirado sa luyo ka 

namo,  usa ka binilanggo – ang tigpamaba alang sa maong selda mikomentaryo,  "Nagpa 

salamat kami kaninyo alang sa mga butang nga inyong gidala alang kanamo, apan 

ang mas importante mao nga kamo nahingawa sa pag-anhi. " 
 



KINAUGALINGONG EKSAMEN SA KAPITULO 7 
 

 
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ngano nga ang pamilya sa usa ka binilanggo anaa sa kanunay nga krisis? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Unsa ang pipila ka paagi nga kamo makahimo sa pag-alagad sa mga pamilya sa 

binilanggo? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Unsa ang duha ka mahinungdanon nga mga butang nga inyong buhaton sa dili pa 

mokontak sa mga pamilya sa usa ka binilanggo? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Itingob ang mga sumbanan nga gihatag niini nga kapitulo sa pag-alagad sa mga pamil 

ya sa binilanggo. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga tubag sa kinaugalingong eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga 

manwal.) 
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KAPITULO 8 
 

Pagministeryo sa Nakalaray sa Kamatayon nga 

mga Binilanggo 
 
SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

Himoa nga ang pagpanghupaw sa mga binilanggo miabot sa atubangan mo; su 

mala sa pagkadaku sa imong kagahum bantayi kadtong mga natudlo sa kamata 

yon. (Salmo 79:11) 

 

MGA TUMONG: 

Sa pagkatapos niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 Pagpasabot unsaon sa pagsugod sa ministeryo sa nakalaray sa kamatayon nga bini 

langgo. 

 Paghisgot sa mga sumbanan alang sa pag-alagad sa nakalaray sa kamatayon nga bini 

langgo. 

 Pagpasabot unsaon sa pagtabang sa nakalaray sa kamatayon nga binilanggo sa pag-

andam sa kamatayon. 

 

PASIUNA 

Sa pipila ka mga prisohan adunay "mga nakalaray sa kamatayon" - espesyal nga mga yunit di 

in ang mga binilanggo gipapuyo nga gihukman na sa kamatayon subay sa balaod nga sistema 

sa ilang nasud, bansa, o probinsiya. Kini nga mga binilanggo kasagaran gibutang sa nilain o 

labing dako nga seguridad nga mga pasilidad. Ang nakalaray sa kamatayon mao ang usa ka 

talagsaon nga bahin sa silotanan nga institusyon, ug kini nga kapitulo gihimo aron sa pagta 

bang kaninyo sa pag-alagad nga epektibo niini nga palibot. 

 

UNSAON SA PAGSUGOD SA USA KA MINISTERYO SA NAKALARAY SA 

KAMATAYON NGA MGA BINILANGGO 

 

Ang usa ka ministeryo sa nakalaray sa kamatayon- ingon sa bisan unsa nga ministeryo sa pri 

sohan - kinahanglan aprobahan sa tsaplin o sa administrasyon sa institusyon. Sa kadaghanan 

nga mga higayon kamo dili diha-diha dayon tugotan sa pagsulod sa nakalaray sa kamatayon.  

Ang usa ka tsaplin o administrador buot obserbahan kamo sa ubang mga kahimtang sa priso 

han--sa grupo o sa indibidwal nga ministeryo sa kinatibuk-ang populasyon sa mga binilang 

go. 

 

Ang pipila ka mga institusyon dili motugot sa grupo nga pagministeryo sa nakalaray sa kama 

tayon tungod sa mga kakuyaw sa seguridad. Ayaw kaluya - kamo tingali tugotan sa pag-ala 

gad sa usa-sa-usa nga basehan pinaagi sa pagbisita o pagsulat sa usa ka nakalaray sa kamata 

yon nga binilanggo. Kini mahimong epektibo kaayo, sa pareho nga higayon sa pagpalambo 

sa tinuod nga mga relasyon ug sa pagpakigbahin sa mensahe sa Ebanghelyo. Kini mahimo 

usab nga modala ngadto sa posibilidad sa grupo nga ministeryo sa sunod. 
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Kon ang grupo nga mga panagtigom dili tugotan, pagsusi ug alternatibo nga mga paagi sa pag 

-alagad sa nakalaray sa kamatayon. Pananglitan, sa usa ka institusyon diin ang grupo nga mi- 

nisteryo wala gitugotan ang usa ka video player giaprobahan nga dad-on sa sulod, ug ang tsap 

lin ug boluntaryo nga mga ministeryo naghatag sa Kristohanong mga video sa nakalaray. Ang 

pipila ka modernong mga institusyon adunay nagalibot nga kaugalingong kapabilidad sa tele 

bisyon ug tingali kini mahimo nga gamiton sa pagsalida sa mga video tape nga pagserbisyo. 

Ang kristohanong mga audio tape tingali usab tugotan.  Kamo usab makahimo sa pagpares sa 

matag nakalaray sa kamatayon nga binilanggo sa usa ka Kristohanong bisita nga mangalagad 

nga usa-sa-usa ngadto kanila. 

 

PAGMINISTERYO NGADTO SA NAKALARAY SA KAMATAYON NGA MGA 

BINILANGGO 

 

Kon kamo nagministeryo pinaagi sa pagsulat o sa pagbisita nga usa-sa-usa uban sa nakalaray 

sa kamatayon nga mga binilanggo, ribyuha ang mga kapitulo 4 ug 5 niini nga manwal alang 

sa mga sumbanan sa pagsulat ug pagbisita. Kon kamo naghimo sa grupo nga pagministeryo, 

tan-awa ang kapitulo 6, 11, ug 12. Ang kinatibuk-ang mga giya niini nga kapitulo mao ang 

magamit ngadto sa nakalaray sa kamatayon usab. 

 

Talagsaon ngadto sa nakalaray sa kamatayon mao ang mosunod nga mga sumbanan: 

-Usahay adunay lain-laing mga lagda alang sa pagbisita, pagsulat, o sa pagpahigayon sa gru 

po nga serbisyo sa nakalaray sa kamatayon tungod sa mga isyu sa seguridad. Pangutana mahi 

tungod niini nga mga regulasyon ug sunda sila nga relihiyoso! 

 

-Kon ang usa ka nakalaray sa kamatayon nga binilanggo nagmintinar nga walay sala, kini dili 

mao ang inyong dapit sa paghagit niini. Adunay daghan nga mga higayon diin ang mga bini 

langgo gipagawas gikan sa laray sa kamatayon human kini napamatud-an nga sa walay duha-

duha sila mga walay sala. Kon sila nagpadayon sa ilang pagkawalay sala, pag-ampo uban ka 

nila nga ang Dios magasagubang ug ang hustisya matuman. 

 

-Mga pagbati sa pag-inusara, depresyon, ug pagkawalay paglaum komon kaayo tungod kay 

ang nakalaray sa kamatayon nga binilanggo kasagaran nakalain, nagpabilin kasagaran sa 

ilang mga selda, ug limitado kaayo ang mga kapilian kon unsa nga mga programa sa prisohan 

nga sila makahimo sa pag-apil. Kamo makatabang pinaagi sa usa ka makapabayaw nga higala 

ug sa paghatag ug mga paagi nga mapun-an ang ilang panahon (mga sulbaronon (puzzles), 

mga dula, mga pagdibuho ug mga kapangitaan, mga materyal nga mabasa, mga kurso sa pag 

sinulatay, ug uban pa. -- bisan unsa nga gitugotan sa institusyon). 

 

-Ang mga tawo kasagaran gihukman sa laray sa kamatayon tungod sa mapintas nga kinaiya 

sa mga krimen nga sila akusado ug konbiktado. Ang uban tingali moangkon sa ilang sala, a 

pan dili ipakita ang bisan unsa nga pagbasol alang sa ilang krimen. Kamo kinahanglan gayud 

adunay mga abilidad sa pagdawat kanila ingon nga sila ug unya - pinaagi sa gugma ug sa ma 

kapausab sa kinabuhi nga gahum sa Dios – giyahi sila ngadto sa dapit nga kinahanglan atua 

sila. 

 

Kamo kinahanglan gayud nga adunay usa ka tinuod nga pagsabot sa Bibliyanhong pagkabag-

o: ". . . kay bisan kinsa nga anaa kang Kristo, siya usa ka bag-o nga binuhat; daan nga mga 

butang milabay na; tan-awa, tanan nga mga butang nahimo nga bag-o" (2 Corinto 5:17).  
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Ang katilingban sa gihapon nagkinahanglan sa mga binilanggo nga magbayad alang sa iyang 

mga krimen uban sa ilang kinabuhi, apan ang Dios mipasaylo na ug sila bag-o na nga binu 

hat. Sila dili na sama nga tawo nga mibuhat sa mga krimen. 

       

-Siguradoha nga ang nakalaray sa kamatayon nga binilanggo nakasabot nga ang pagbalik 

ngadto sa Dios wala magpasabot nga siya magaluwas kanila gikan sa kamatayon. Ipakigbahin 

ang Hebreohanon 11 uban kanila. Daghang mga Diosnong tawo ang giluwas gikan sa kama 

tayon, apan ang uban nangamatay. Ang uban gipahigawas gikan sa prisohan; ang uban wala. 

Ang Dios gusto nga mohatag kanila sa pagtoo bisan mamatay ingon man usab sa pagtoo sa 

may kinabuhi. 

 

-Padayona paghupot sa pagtoo uban sa nakalaray sa kamatayon nga binilanggo hangtod nga 

ang tanan nga subay sa balaod nga mga kapilian nga pag-apelar mahurot- apan ayaw kahad 

lok sa pagtabang kaniya sa pag-andam kon ang kamatayon mao ang nakabantaaw. 

 

-Aduna bay usa ka tawo nga sila kinahanglan nga mopasaylo? Giyahi sila diha sa proseso. 

-Aduna bay mga tawo diin sila kinahanglan nga mangayo ug pasaylo ug mangita sa kapasay 

loanan- mga biktima, sa ilang mga pamilya, sa ilang kaugalingong pamilya o mga higala?  

Giyahi sila diha sa proseso. 

 

-Kon sila adunay mga batan-ong mga anak, dasiga sila sa pagsulat sa usa ka espesyal nga 

sulat ngadto sa mga bata nga ihatag ngadto kanila sa diha nga sila mga hamtong na. 

 

-Aduna ba silay bisan unsa nga praktikal nga mga butang sa negosyo nga kinahanglan nga 

matapos? 

 

-Hisgoti ang kamatayon sa dayag, ug ang kamatuoran ingon nga usa ka magtotoo, walay 

bisan unsa nga ikahadlok. Ang matag usa adunay usa ka tinudlong panahon sa pagkamatay.  

Ang bugtong kalainan tali kanila ug sa ubang mga magtotoo mao nga, sila nasayud sa ilang 

mga petsa. Kini mahimong usa ka positibo nga butang, kay kini naghatag kanila sa panahon 

sa pagbuhat ug pagsulti kon unsa ang kinahanglan nga isulti ug buhaton. Kay alang sa magto 

too, ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan: 

 

Ania karon, isulti ko kaninyo ang usa ka tinago: Kitang tanan dili mangamatay, 

apan kitang tanan mangausab - sa kalit, sa usa ka pagpamilok sa mata, sa kata 

pusan nga budyong. Kay ang trumpeta pagapatunggon, ug ang mga patay paga 

banhawaon nga dili madunoton, ug kita mangausab. Kay kining madunoton pa 

ga-ilisan unya sa dili-madunoton, ug kining may kamatayon pagasul-oban sa wa 

lay kamatayon. Ug sa diha nga kining madunoton paga-ilisan sa dili-madunoton, 

ug kining may kamatayon pagasul-oban sa walay kamatayon, unya matuman 

ang pulong nga nahisulat: "Ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan. O kama 

tayon, hain na ang imong ikot? O Hades, hain ang imong kadaugan” 

(1 Mga Taga-Corinto 15: 51-55) 
 

Ang kamatayon nagpagawas kanato gikan sa mga sala, mga pagsulay, ug mga palas-anon 

niini nga kinabuhi:  

     

Kay kita nasayud nga kon ang atong yutan-ong balay, kini nga balong-ba long, 

malaglag, kita adunay usa ka pagtukod gikan sa Dios,  
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usa ka balay nga dili binuhat sa mga kamot, walay katapusan didto sa mga la 

ngit. Kay dinhi niini kita nagaagulo, nga nangandoy nga masul-oban sa atong 

puloy-anan nga gikan sa langit, kon sa pagkamatuod, nga sinul-oban, dili kita 

hikaplagan nga mga hubo. Kay kita nga anaa pa niini nga balungbalong naga 

agulo, nga nabug-atan, dili tungod kay kita buot nga mahuboan, kondili nga 

dugang pa nga masinul-oban, aron ang kamatayon pagalamyon sa kinabuhi.  

(2 Corinto 5: 1-4) 

 

Sa diha nga ang usa ka magtotoo mamatay, kini bililhon sa panan-aw sa Dios: 

 

Hamili sa pagtan-aw ni Jehova Ang kamatayon sa iyang mga balaan. 

(Salmo 116: 15) 

 

Sa kamatayon, ang magtotoo diha-diha dayon mosulod sa presensya sa Ginoo. 

 

Kami mga masaligon, oo, nahimuot hinoon nga mobiya sa lawas ug uban sa  

Ginoo. (2 Corinto 5: 8) 
 

-Tabangi sila sa pagtumong sa kahangturan ug sa dakong mga butang nga naghulat sa La 

ngit. Tan-awa sa Pinadayag kapitulo 21 ug 22. 

 

Kon ang nakalaray sa kamatayon nga mga binilanggo mangutana kaninyo sa pagtambong sa 

ilang kamatayon sa pagtaganag espirituhanon nga suporta, buhata kini kon ang prisohan motu 

got niini. Kamo makatabang sa paghimo niini nga usa ka mahimayaon nga pag-uli imbis nga 

sa usa ka makalilisang nga kasinatian - kay sa pagkamatuod, ang nakalaray sa kamatayon nga 

binilanggo mahimo nga usa ka bag-o nga binuhat diha kang Kristo moadto dayon gikan sa 

kamatayon nga lawak ngadto sa presensya sa Dios! 
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Walay mga Kuptanan sa Pultahan Dinhi 

ni Catherine Thompson 

Sa California Nakalaray sa Kamatayon Alang sa mga Babaye 

 

"Ako giduol sa pipila ka mga panahon sa mga higala ug mga kauban sa pagsulat sa akong 

mga hunahuna diha sa papel. Hangtod bag-o lang, gisalikway ko ang ideya. Apan pipila ka 

adlaw na ang milabay ang usa ka dumuloong nagatan-aw sa among yunit ug nangutanag 

giunsa nako pagdumala ang pagkalaray sa kamatayon ug pag-atubang sa estado nga lagmit 

kitilin ang akong kinabuhi. Lain pang indibdwal nangutana kon ako oki tungod kay wala 

gayud ako moreklamo ug sa kanunay adunay usa ka pahiyom. 

 

"Unsa ang wala nahibaloi ni bisan kinsa mao nga ako adunay katapusan nga tinuod nga pahi 

yom sa Hunyo 13, 1990. Ang sunod nga adlaw, ang akong labing suod nga higala, ang a 

kong sinaligan, ug ang hinigugma sa akong kinabuhi gikuha gikan kanako pinaagi sa usa ka 

mapintas kaayo nga krimen. Kadto mao ang katapusan nga adlaw nga ako sa pagkatinuod, 

makaingon nga ako mibati sa sinsero nga kalipay ug nagpakita sa usa ka tinuod nga pahi 

yom.  Pinaagi niini nga kasinatian akong nakat-unan ang akong gitawag sa ad law-adlaw sa 

tulo ka Ps sa akong paglungtad: pailub, paglahutay, ug pagkaputli. Ako mikuha sa usa ka 

adlaw sa usa ka panahon ug adunay mga pipila ka mga adlaw nga ako  mikuha sa usa ka 

takna sa usa ka panahon. 

 

"Adunay mga butang nga gipasagdan ko sa tibook kong kinabuhi nga karon akong giila nga 

usa ka pribilehiyo, sama sa usa ka tawag sa telepono, paggawas alang pagpainit ug lab-as 

nga hangin, o bisan yano nga mga butang sama sa pagliso sa usa ka kuptanan sa pultahan o 

pag-abli sa usa ka bintana. Walay mga kuptanan sa pultahan dinhi. Ang akong pultahan 

gikontrolar sa elektronika sa usa ka opisyales sa Koreksyonal nga gikan sa usa ka nagapu 

gong nga lawak. 

 

"Ingon nga usa ka mabungahon nga lungsoranon sa katilingban, ako miboto batok sa silot sa 

kamatayon. Ako mibati nga giihap sa Dios ang tanan nga mga adlaw sa ibabaw sa yuta ug 

wala naghatag sa tawo sa awtoridad sa pag-usab niana. Walay bisan usa – kini usa man ka 

kriminal o katilingban – nga adunay katungod sa pagpatay.  Ako naglingkod ug naghulat sa 

estado sa pagtudlo sa usa ka abogado sa pagrepresentar kanako sa apelar tungod kay dili ako 

makahimo sa pagpalit sa hustisya. Sa atong katilingban, ang hustisya - sama sa tanan nga 

mga butang--moabot uban sa usa ka dako nga bili. 

 

"Sa pagkakaron, ako naggahin sa akong mga adlaw sa pagtuboy sa akong dignidad. Ang 

akong kagawasan gikuha, ang akong kasingkasing masulub-on, ang akong pahiyom gilaglag 

- apan walay tawo nga makahimo sa pagkuha sa akong dignidad ". 

 



KINAUGALINGONG EKSAMEN SA KAPITULO 8 
 

 
1.  Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Itingob ang mga sugyot nga gihatag niini nga kapitulo kon unsaon sa pagsugod sa usa 

ka ministeryo sa mga nakalaray sa kamatayon. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Hisgoti ang mga sumbanan nga gihatag niini nga kapitulo sa pagministeryo sa mga 

nakalaray sa kamatayon nga mga binilanggo. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Hisgoti ang mga sugyot nga gihatag niini nga kapitulo sa pagtabang sa usa ka 

nakalaray sa kamatayon nga binilanggo sa pag-atubang sa kamatayon. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

(Ang mga tubag sa kinaugalingong eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga 

manwal.) 
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KAPITULO 9 

Human-sa-Prisohan nga Ministeryo 
 
SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

. . . Aron sa pagpabuka sa buta nga mga mata, aron sa pagpagula sa mga bini 

langgo gikan sa bilanggoan, ug sila nga nanaglingkod sa kangitngitan gikan sa 

balay nga bilanggoan. (Isaias 42: 7) 
 

MGA TUMONG: 

  Pag-ila sa kasagaran nga panginahanglan sa kanhing makakasala. 

 Paghulagway sa mga matang sa human-sa-prisohan nga ministeryo. 

 Paglista sa mga lakang alang sa pagsugod sa human-sa-prisohan nga ministeryo. 

 Pagtino sa inyong papel human-sa-prisohan nga ministeryo. 

 

PASIUNA 

Ang ubang mga piniriso nga makagawas human sa pag-alagad sa ilang tibook sentensya 

ingon nga gimando sa balaod. Sa pipila ka subay sa balaod nga mga katungod, human sa pag 

kompleto sa bahin sa ilang sentensya, ang mga piniriso nga angayan moatubang sa parol nga 

hunta. Kon gihatagan sa usa ka parol sa dili pa nahuman ang ilang sentensya, sila pagawason 

uban sa pipila ka mga kondisyon, sama sa pagtaho kanunay, dili magapakig-uban sa kanhing 

mga kriminal, ug mga gidili mahitungod sa pagpuyo ug sa pagtrabaho nga mga kasabutan.  

Ang mga kondisyon alang sa pagpagawas nagkalainlain ug kasagaran gibutang sa korte, sa 

usa ka parol nga hunta, o sa usa ka parol nga opisyal. 

 

Ang mga binilanggo nga gipagawas gikan sa prisohan adunay daghang mga panginahanglan 

aron makasulod pagbalik sa ilang katilingban. Kini nga kapitulo motabang kaninyo sa pag-ila 

niini nga mga panginahanglan, pagsabot sa nagkalain-laing matang sa mga pangalagad hu 

man -sa-prisohan, ug pagpatin-aw sa inyong papel sa pag-alagad sa kanhing makasasala. 

 

ANG PANGINAHANGLAN SA KANHING MAKASASALA 

Ang ubang mga binilanggo bulahan nga makabalik sa matinabangon nga mga pamilya o mga 

simbahan sa paggawas gikan sa prisohan, apan kon sila walay ingon niini nga kutay sa supor 

ta nan unya ang ministeryo human-sa-prisohan mao ang importante kaayo. Ang matag tawo 

managlahi ug adunay talagsaon nga mga panginahanglan, apan ania ang pipila ka komon nga 

mga panginahanglan nga kasagaran gipakigbahin sa kanhing mga makasasala sa paggawas 

gikan sa usa ka institusyon. 

 

-Siya kinahanglan nga dawaton sa usa ka lokal nga iglesia nga naga-amuma ug mati 

nabangon sa ingon sila makapagpalambo sa espirituwal. Dapita siya nga mokuyog sa 

simbahan uban kaninyo. Lingkod uban kaniya ug dapita siya nga makigsalo sa pagka 

on o merienda uban kaninyo human sa serbisyo.  

 

-Siya nagkinahanglan ug balay, pagkaon, ug mga sinina. Ang mga binilanggo nga  

walay "mga bisti sa dalan" usahay nagkinahanglan sa usa ka "parolado nga kahon" -  
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Usa ka kahon nga adunay sulod nga bisti, pang-ilalom, ug mga sapin sa tiil nga iyang 

masul-ob sa diha nga siya mobiya sa institusyon nga mga nataran. 

 

-Siya nagkinahanglan sa panginabuhi nga pagbansay ug sa usa ka trabaho. 

-Siya tingali nagkinahanglan sa pinansyal nga pagtambag (sukaranan sa pagbadyet, 

pagmintinar sa personal nga panalapi, ug uban pa) sa usa ka espesyal nga pahinum 

dom: Ayaw paghatag sa pinansyal nga tabang sa personal ngadto sa usa ka kanhing 

makasasala. Kini mao ang mas maayo nga ang pinansyal nga tabang ipaagi sa inyong 

simbahan o ang mga administrador sa usa ka programa sa human-sa-prisohan. 

 

-Pagtambag sa pamilya importante kon siya naningkamot nga mahiusa pag-usab sa 

iyang pamilya 

 

-Siya tingali nagkinahanglan ug dugang mga personal nga pagtambag alang sa mga 

pagkaadik sama sa mga droga ug alkohol.Ang mga magtotoo nga naghimo sa usa ka 

pasalig ngadto kang Kristo tingali makakaplag sa makaadik nga tentasyon nga usa sa 

ilang unang espirituhanon nga gubat sa gawas. 

 

-Kon siya nabilanggo sa usa ka hataas nga panahon, siya tingali nagkinahanglan ug ta 

bang bisan pa sa yano nga mga desisyon tungod kay ang mga binilangggo adunay limi 

tado kaayo nga mga kapilian alang sa paghimo ug mga desisyon sa prisohan. 

 

-Siya nagkinahanglan sa usa ka lig-on nga kutay sa suporta sa mga higala nga nahi 

gugma ug modawat kaniya, mag-ampo alang ug uban kaniya, ug tabangan siya sa 

pagtrabaho ug sa pagdumala sa mga problema. 

 

Dugang pa, hibaloi sa daghan kutob sa mahimo mahitungod sa binilanggo sa dili pa makaga 

was. Kini nga kahibalo makatabang sa ministeryo human-sa-prisohan. Tinoa ang iyang mga 

kahanas sa trabaho ug sa edukasyon nga ang-ang. Sayra diin siya giparol (kini usahay gikina 

hanglan nga ang usa ka binilanggo moadto sa usa ka dapit). Hisgoti ang mga plano uban sa 

tsaplin ug sa mga angay nga mga awtoridad sa institusyon sa dili pa kamo mosulti sa bini 

langgo mahitungod niini. Ayaw pagsaad sa bisan unsa kon kamo dili makatuman niini. 

 

HUMAN-SA-PRISOHAN NGA MGA MINISTERYO 

Adunay lain-laing mga matang sa mga pangalagad human-sa-prisohan diin kamo tinagli gus 

to nga magsugod ug / o nga ang usa ka binilanggo mahimong ipailaila: 

 

- Ang usa ka Kristohanong "Tunga-tunga nga balay" Kini mao ang usa ka grupo sa pani 

malay alang sa kanhing makasasala ug gitawag nga "Tunga-tunga" tungod kay kini maoy usa 

ka pagbalhin tali sa prisohan ug pagbalik ngadto sa normal nga katilingban. Kini nga matang 

sa ministeryo kasagaran naghatag ug pabalay, pagkaon, pagtambag, ug paghatag ug trabaho 

nga tabang ngadto sa mga residente niini. Ang mga miapil magpabilin didto sulod sa usa ka 

gitakda nga panahon nga gidiktahan pinaagi sa mga awtoridad o hangtod nga sila makakaplag 

ug trabaho ug balay. Ang ubang mga grupo sa mga panimalay adunay usa ka pangdisipulo 

nga programa ug ang mga sumasalmot kinahanglan mohuman sa programa sa dili pa mobal 

hin sa ilang kaugalingon. Kon kamo magsugod sa usa ka tunga-tunga nga balay, importante 

nga kamo adunay higpit nga mga lagda mahitungod sa mga droga, mga vino, mga kurpyo, ug 

sa ubang mga kinatibuk-ang kinaiya nga mga sumbanan. 
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- Ang lokal nga paglingkawas nga misyon: Ang ubang mga mga ciudad nagpalihok sa mga 

misyon sa paglingkawas ug modawat sa kanhi makasasala sa ilang pagdisipulo ug panarbaho 

nga mga programa. 

- Gobyerno o sa pribado nga gipalihok nga mga programa: ang ubang mga dapit adunay 

gobyerno o pribado nga gipalihok nga mga programa sa pagtabang sa kanhi makasasala nga 

itipon balik ngadto sa katilingban. Kini mahimo nga maglakip sa grupo nga mga balay, panar 

baho nga pagtambag, ug uban pang mga tabang. 

- Simbahan nga nakabase nga mga programa: Ang usa ka lokal nga simbahan mahimong 

mopili sa pagsugod sa kanhi mga makasasala nga grupo, nagatanyag sa tabang sa pabalay, 

pagtambag, ug pangempleyo. Ang mga tag-iya ug nesosyo sa simbahan mahimong motanyag 

sa paghatag sa usa ka kanhi kriminal sa usa ka trabaho. Ang usa ka simbahan nag-abli sa usa 

ka restawran nga gipadagan sa hingpit pinaagi sa natawo pag-usab nga kanhi mga kriminal. 

- Kristohanong mga kolehiyo ug mga eskwelahan sa Biblia: Ang uban nagtanyag sa mga 

eskolarship, lawak, ug pagkaon alang sa masaarong kanhi mga kriminal. Kon kamo adminis 

trador sa usa ka Kristohanong kolehiyo o sa Biblia nga eskwelahan, kini mahimo nga usa ka 

dako kaayo nga nga ministeryo human-sa-prisohan nga ikatanyag. 

 

PAGSUGOD SA USA KA HUMAN-SA-PRISOHAN NGA MINISTERYO 

Ania ang lima ka mga lakang alang sa pagsugod sa usa ka ministeryo human-sa-prisohan: 

UNANG LAKANG: Pag-ampo 

Ang tanang mga butang gipadilaab sa pag-ampo. Pag-ampo mahitungod sa unsay buot sa 

Dios nga inyong buhaton diha sa dapit sa human-sa-prisohan nga mga pagministeryo. 

 

IKADUHANG LAKANG: Konsultaha ang imong espirituhanong lider 

Kon kamo pastor, mokonsulta uban sa inyong hunta. Kon kamo sakop sa simbahan, makig 

sulti uban sa inyong pastor. Kini mao ang importante alang sa pipila ka mga rason: 

 

-Kini maoy komon nga kortesiya. 

-Ang espirituhanon nga mga lider makagiya ug makahatag ug bililhon nga ideya alang 

  kaninyo. 

-Ang inyong espirituhanon nga lider tingali aduna nay mga plano nga gisugdan alang 

sa maong ministeryo. Kon mao, mahimong kabahin niini, ayaw baliwalaa kini. 

 
IKATULONG LAKANG: Paghimo ug usa ka pagtuki 

Ania ang pipila ka mga pangutana nga tubagon sa inyong pagtuki:   

-Aduna bay bisan unsa nga lokal nga mga pangalagad human-sa-prisohan? Kon mao, 

unsa sila? (Kamo mahimo nga kabahin sa usa ka ministeryo human-sa-prisohan nga 

naglungtad na.) 

 

-Unsay panginahanglan nga anaa sa inyong komunidad mahitungod sa mga kapangu 

haan human-sa-prisohan? 

 

-Unsay panginahanglan nga kamo o ang inyong simbahan nga makahulip? (Sulayi 

nga dili makabuhat sa susamang mga paningkamot sa ubang mga Kristohanong mga 

organisasyon. Kita kinahanglan nga katimbang, dili makipagkompetensiya sa usa ug 

usa.)         
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IKAUPAT NGA LAKANG: Pagbisita sa usa ka susama nga ministeryo 
Kon kamo modesisyon sa pagsugod sa usa ka ministeryo human-sa-prisohan, bisitaha ang usa 

ka susama nga ministeryo nga anaa sa ubang dapit. Pagkat-on gikan sa ilang mga kalampusan 

ug mga kapakyasan. 

 

IKALIMANG LAKANG: Pagtino sa organisasyon nga mga isyu 

Ania ang pipila sa organisasyon nga mga isyu sa pagtino: 

- Pundo: Ang pagministeryo human-sa-prisohan nagkinahanglan sa pinansyal nga mga kapa 

nguhaan. Tinoa kon sa unsang paagi nga ang mga pundo maseguro ug mapalambo ang usa ka 

nagalihok nga badyet. 

 

- Mga pasilidad: Unsa nga matang sa pasilidad ang gikinahanglan? Asa kini ipahimutang?  

Makahimo ba kamo sa pagkuha sa gikinahanglan nga pag-uyon sa lokal nga gobyerno nga 

ibutang ang pasilidad sa maong dapit nga inyong nahunahunaan? 

 

- Kawanihan: Kinsa ang mopadagan sa ministeryo human-sa-prisohan? Unsa ang mga giki 

nahanglan nga mga kwalipikasyon? Ang mga posisyon sweldohan ba o boluntaryo? 

 

PAGTINO SA INYONG PAPEL 

Unsa ang inyong papel diha sa ministeryo human-sa-prisohan? Kini nag-agad sa tubag sa 

mosunod nga mga pangutana: 

1. Unsa ang gitugotan sa institusyon diin kamo moministeryo? Ang ubang mga ins 

titusyon nagdili sa mga boluntaryo nga nag-alagad sa sulod sa prisohan sa pagtrabaho 

uban sa mga binilanggo human sa ilang kagawasan. Sila mangatarongan nga kinahang 

lan ang binilanggo ibalik ngadto sa prisohan, sila mahimo nga pamilyar kaayo sa bo 

luntaryo o mopakita sa espesyal nga pabor tungod sa ilang relasyon sa gawas sa ins 

titusyon. 

2. Asa kamo labing epektibo? Kamo ba mas epektibo sa pag-alagad sa mga binilang 

go sa sulod o sa gawas sa prisohan? Diin ang inyong interes ug panan-awon napahimu 

tang? Diin ang naghatag kaninyo sa labing dako nga kalipay ug ang labing dako nga 

espirituhanon nga mga resulta? 

3. Unsa ang inyong panahon ug kusog nga mga limitasyon? Dili kamo mahimong 

tanang butang ngadto sa matag-usa. Tungod sa personal nga panahon ug mga kakula 

ngon sa mga kusog, kamo kinahanglan nga limitahan ang inyong kaugalingon sa pag-

alagad sa mga binilanggo sa sulod o sa pagkagawasnon, apan dili sa duha. 

 

Kon ang inyong institusyon dili motugot sa inyong mga kalambigitan uban sa mga binilanggo 

sa paggawas o kamo wala nay panahon o kabug-aton alang sa mga pagministeryo human-sa-

prisohan, nan kamo gusto nga mag-alagad lamang sa ingon nga sa usa ka sangpitonon nga 

ahente. Paghimo ug usa ka listahan sa mga simbahan, mga indibiduwal, o mga organisasyon 

nga parang simbahan nga nalambigit sa human-sa-prisohan nga mga pagministeryo ug iduso 

ang mga binilanggo ngadto kanila. 

 

Bisan unsa ang inyong pagkalambigit, ang inyong papel kinahanglan nga sa usa ka higala ug 

sa tigpaluyo. Ayaw himoa nga kamo sungkod alang sa binilanggo.  Maanaa sa kanunay, apan 

ayaw piita siya. Awhaga ang pagpaningkamot sa kaugalingon. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN SA KAPITULO 9 
 

 
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang pipila sa mga komon nga mga panginahanglan sa kanhing mga makasasala 

nga gihisgotan niini nga kapitulo? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ilista ang pipila ka matang sa mga pangalagad human-sa-prisohan. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Ilista ang mga lakang alang sa pagsugod sa usa ka ministeryo human-sa-prisohan. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Unsa ang tulo ka mga pangutana nga gikinahanglan sa pagtino sa inyong papel sa 

ministeryo human-sa-prisohan? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

(Ang mga tubag sa kinaugalingong eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga 

manwal.) 
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KAPITULO 10 
 

Institusyonal ug Binilanggo nga Tipolohiya 
 
SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Ang espiritu ni Jehova nga Dios ania kanako; tungod kay gidihogan ako ni Jeho 

va aron sa pagwali sa maayong mga balita sa mga maaghop; siya nagpadala ka 

nako aron sa pagbugkos sa mga kasingkasing nga nangadugmok, aron sa pag 

mantala sa kagawasan sa mga binihag, ug sa pag-abli sa mga bilanggoan alang 

kanila nga ginagapus. . . (Isaias 61: 1) 

 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkatapos niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagpakita ug pagsabot sa mga institusyonal nga hut-ong sa seguridad. 

 Paghisgot sa kalainan tali sa mga bilanggoan ug sa mga prisohan. 

 Paghisgot sa kasagaran nga binilanggo nga tipolohiya. 

 Pagpasabot unsaon sa pagdumala sa mga binilanggo nga nagpadayon sa ilang pagka 

inosente. 

 

PASIUNA 

 

Ang pipila ka mga binilanggo giisip nga mas delikado pa kay sa uban? Aduna bay kalainan 

tali sa usa ka bilanggoan ug sa usa ka prisohan? Ang mga binilanggo ba nagpakigbahin sa 

bisan unsa nga komon nga mga kinaiya? Unsaon ninyo sa pagtubag sa tawo nga nagpabilin 

nga sila walay sala? Kini mao ang nag-unang mga isyu nga gitumong niini nga kapitulo. 

 

INSTITUSYONAL NGA TIPOLOHIYA 

 

Ang matag bilanggoan ug prisohan talagsaon, apan ang kadaghanan sa mga institusyon gikla 

sipikar pinaagi sa matang sa mga binilanggo nga ilang gipapuyo: 

 

- Mga Institusyon nga labing higpit ang seguridad: Kini gipapuy-an sa mga binilanggo 

nga labing hataas ang kakuyaw, tingali tungod sa kinaiyahan sa ilang krimen o sa ilang kina 

iya sa prisohan. Ang nakalaray sa kamatayon kasagaran nga nahimutang sa mga institusyon 

nga labing higpit ang seguridad. Kini nga mga binilanggo adunay higpit kaayo nga pagduma 

la ug ang ilang partisipasyon sa institusyonal nga mga programa nga gidumala sa mga bolun 

taryo usahay gidid-an. 
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- Mga institusyon nga tunga-tunga ang seguridad: Kini mao ang dili kaayo mapintas nga 

binilanggo nga wala magpahimutang sa daku nga seguridad o makaikyas nga kakuyaw. Wala 

sila magkinahanglan ug ingon sa daghan nga pag-atiman ug mahimong gitugotan nga gawas 

non sa pag-apil sa mga programa sa relihiyon. 

 

- Mga institusyon nga kinagamyan ang seguridad: Kini gilangkuban sa mga binilanggo 

nga duol na sa ilang paggawas nga petsa, nabilanggo alang sa dili-mapintas nga mga krimen, 

o sa mga tawo nga napamatud-an sa ilang mga kaugalingon nga mahimong hilabihan ka kapi 

yalan ug kasaligan.Sila mahimo pa gani nga motrabaho sa gawas sa prisohan sa mga okasyon 

ug kasagaran adunay kagawasan sa pag-apil sa relihiyosong mga programa. 

 

Ang ubang mga institusyon gibutang ang tanang tulo ka mga ang-ang sa seguridad sa nagka 

lain-laing mga dapit sa mao ra nga pasilidad. Ang matag usa niini nga mga ang-ang sagad 

nga makita diha sa bilanggoan usab. Ang mga institusyon usahay nagsaput sa mga binilanggo 

diha sa uniporme sa nagkalainlain nga mga kolor sa pag-ila sa mga nagkalain-laing ang-ang 

sa seguridad. 

 

KALAINAN TALI SA MGA BILANGGOANG UG MGA PRISOHAN 
 

Bisan tuod ang mga prisohan ug mga bilanggoan parehong balay sa mga makasasala, adunay 

kalainan tali sa duha. Ang prisohan nga mga binilanggo nahusay na ug konbiktado.  Ang bi 

langgoan mao ang kasagarang punto sa pagsulod alang sa tanan nga mga piniriso.  Daghan sa 

bilanggoan nga mga binilanggo dili pa konbiktado sa bisan unsa nga butang.  Kadaghanan na 

tanggong tungod sa nadugay nga paghusay. Ang uban natanggong sa nadugay nga mga sen 

tensya. Ang uban nag-alagad sa mga silot nga hamubo nga dili angay ipadala sila ngadto sa 

usa ka prisohan. 

 

Ang populasyon sa prisohan medyo lig-on. Ang mga tawo nag-alagad sa mas taas nga termi 

no mao nga kamo adunay taas nga panahon sa pagtrabaho uban kanila. Ang populasyon sa bi 

langgoan kanunay lumalabay. Ang mga tawo natanggong lamang sa mga bilanggoan samtang 

nagpaabot sa paghusay, pagpahayag sa silot, o naga-alagad sa hamubo nga mga sentensya.  

Ang inyong panahon uban kanila limitado. 

 

Sa ubang mga prisohan adunay labing menos usa ka kinagamyan nga mga pasilidad ug mga 

programa alang sa pagtambag ug rehabilitasyon, Apan kadaghanan sa mga bilanggoan adu 

nay pipila o wala bisan unsa. Ang mga prisohan kasagaran adunay mas maayo nga mga pasili 

dad alang sa grupo nga mga panagtigom sama sa mga serbisyo sa simbahan, ug ang grupo 

nga pagtuon sa Biblia. 

 

Ang pisikal, emosyonal, ug sikolohikal nga mga kahimtang sa bilanggoan sa mga binilanggo 

lahi ug dili kaayo paborable kay sa mga prisohan. Adunay kasagaran nga walay pribadong pa 

kig-istoryahanay sa tagsa-tagsa ka binilanggo sa bilanggoan. Ang mga binilanggo sa bilang 

goan sa kanunay gilaay, walay pahulay, ug nangalisang. Labaw sa tanan, walay kasiguroan 

ang nagmando sa ilang mga kinabuhi. 

 

UBANG MATANG SA PASILIDAD 

 

Ang ubang mga matang sa mga programa sa pagkabilanggo naglakip sa: 
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- Mga sentro sa trabaho sa pagpagawas: Nagtugot sa usa ka binilanggo sa paghupot sa usa 

ka trabaho sa komunidad sa panahon sa adlaw ug mobalik ngadto sa sentro alang sa pagkabi 

langgo sa gabii. 

 

- Tunga-tunga nga balay: Alang sa mga tawo nga parolado. Sila gikinahanglan nga magpa 

bilin sa balay samtang nagapangita ug trabaho ug usa ka permanente nga dapit sa pagpuyo.  

Sila tingali kinahanglan nga mohuman sa pipila ka mga pagtambag o pagbansay sa mga 

programa nga gitanyag sa tunga-tunga nga balay. 

 
- Kampo sa kalsada, kampo sa kalayo, kampo sa lasang, o magtrabaho sa uma : Ang 

mga binilanggo nagtrabaho sa mga dalan, mopatay sa sunog, o buhat sa publiko nga kalasa 

ngan o sa usa ka uma. 

 

- Tanggonganan, pasilyo sa mga batan-on, o sa usbanan: Kasagaran sa mga batan-ong 

mga nakasala gibutang bulag sa mas tigulang nga mga piniriso. 

 

Bisan pa sa makabalda nga palibot, mga bilanggoan, mga prisohan, ug uban pang mga silota 

nan nga mga programa mao ang pipila sa mga labing dako nga espirituhanon nga pag-ani sa 

kaumahan sa kalibutan. Si Jesus adunay pipila lamang ka mga gutlo uban sa himatyon nga 

kawatan didto sa krus, apan ang iyang tibook nga destinasyon nausab sa kahangturan. 

 

BINILANGGO NGA TIPOLOHIYA 

 

Ang matag binilanggo talagsaon. Ang Dios nahigugma sa matag usa ug dili buot nga may bi 

san kinsa nga mawala. Walay "Tipikal" nga binilanggo sa atubangan sa Dios, apan adunay 

pipila ka komon nga mga kinaiya nga makatabang kaninyo nga makasabot sa kadaghanan. 

 

Edukasyon: Kasagaran, ang edukasyon sa mga binilanggo ubos. 

 

Panimalay nga palibot: Ang mga binilanggo kasagaran gikan sa mga panimalay diin may 

pag-abuso, panagbulag sa mga ginikanan, gamay nga pagdumala, ug walay disiplina. 

 

Panarbaho nga pagbansay: Daghang mga binilanggo adunay gamay o walay panarbaho nga 

pagbansay. Sila lagmit wala molampos sa pag-angkon o pagmintinar sa trabaho o naghago sa 

ubos nga sweldo nga trabaho. 

 

Kaugalingong-Pagtan-aw: Ang mga binilanggo kasagaran adunay ubos nga kaugalingong-

pagtan-aw tungod kay sila gisalikway sa katilingban, mga higala, o pamilya. 

 

Emosyonal nga hulagway: Daghang mga binilanggo nag-antos gikan sa sala sa unsay ilang 

gibuhat o gipahiagom sa ilang mga pamilya. Ang depresyon, pagkawalay paglaum, ug ang 

pagkapalaaway maoy kasagaran. 

 

Katilingbanong responsibilidad: Ang mga binilanggo usahay adunay limitado nga pagbati 

sa katilingbanong responsibilidad. Sila mahimong mobati nga walay pagbasol alang sa ilang 

krimen o nga sila nakakuha sa usa ka "dili maayo nga paglapas" gikan sa sistema pinaagi sa 

pag-anhi sa bilanggoan. 
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Komon nga mga sala: Upat ka mga krimen ang naasoy alang sa kadaghanan sa mga bini 

langgo sa bilanggoan sa kadaghanan sa mga nasud: panulis, panglungkab, pagbuno, ug narko 

tiko nga mga paglapas. Ang ubang mga komon nga mga rason alang sa pagkabilanggo sa 

mga sekswal nga mga sala, pangidnap, pang-atake, panghukhok, pamiki, ug pagpanglimbong. 

 

Ang mga binilanggo usab maghunahuna sa nagkalain-laing mga papel sa bilanggoan nga ka 

mo kinahanglan nga nahibalo sa diha nga nagministeryo: 

 

- "Mga Bugalbugalon" motambong sa usa ka klase sa Biblia ingon nga tim-os nga mga es 

tudyante ug unya makadaot pinaagi sa pagpangutana sa dili matubag nga mga pangutana. Sila 

mahimo nga mosulay sa pagbu-bu sa iskandaloso nga mga istorya mahitungod sa simbahan 

ug sa mga ministro o mobaliktad sa pagpamatuod nga panahon ngadto sa usa ka mapit-os nga 

sesyon. Mintinara ang kontrol sa grupo nga mga sesyon pinaagi sa kanunay nga pagdala sa 

grupo balik ngadto sa hilisgutan sa kasamtangan. 

 

- Mga makanunayong nangita motubag sa matag tawag sa halaran tungod sa usa ka kaku 

lang sa pagsabot kon unsa ang mahitungod sa pagkakabig, usa ka tinguha sa pagpahimuot ka 

ninyo, o tungod kay sila nagpuyo nga sama sa usa ka makasasala sukad niadtong katapusan 

nila nga pagtubag. Padayon sa pagdawat kanila sa mainiton sa diha nga sila motubag ug mo-

ampo uban kanila. Sa diha nga sila segurado na sa ilang relasyon uban sa Dios ug sa tinuod 

nakasabot na sa pagkakabig, sila ma-usab. 

 

- Mga tigmaneho mao kadtong tingali mga makalingaw ug mauyonon, apan mosulay sa pag 

gamit kaninyo aron sa pagtuman sa ilang mga kaugalingon nga mga katuyoan. Ribyuha un 

saon sa paglikay sa usa ka “kapaigoan” sa Kapitulo 11 niini nga manwal alang sa mga sugyot 

kon unsaon sa pag-atubang kanila. 

 

- Mga Institusyonalista nga mga binilanggo mao kadtong nabilanggo alang sa usa ka taas 

nga yugto sa panahon ug adunay kalisud sa paglihok gawas sa usa ka institusyonal nga ka 

himtang. Kon sila mobalik sa bilanggoan human sa pagkaparolado, ayaw’g kaluya. Sila ma 

himo nga sinsero sa ilang pagsugid sa Ginoo apan nagkinahanglan sa dugang nga mga kaha 

nas alang sa pagpahiangay sa kinabuhi sa gawas. 

 

Hinumdumi--Kini nga mga kinaiya dili tinuod sa tanan nga mga binilangggo.Ang pipila 

edukado kaayo ug naghupot sa hatag-as nga bayad nga mga trabaho. Ang uban gikan sa maa 

yo nga mga panimalay ug matinabangon nga mga pamilya. Ang uban sinsero nga nangita, 

nga nagtinguha sa pagkat-on bahin sa Dios. Kini nga mga kinatibuk-ang mga kinaiya basi sa 

daghang mga pagtuon sa kadaghanan sa mga binilanggo sa bilanggoan. 

 

Labing importante, hinumdumi sa paglantaw nga ang matag binilanggo dili ingon nga sila, 

o bisan ingon nga sila. Lantawa sila ingon nga mga maisog nga mga lalaki ug mga babaye sa 

Dios nga mahimong sila sa diha nga ang Ebanghelyo adunay milagrosong epekto sa ilang 

mga kinabuhi! 

 

ANG PIPILA BA GAYUD INOSENTE? 

 

Daghang mga binilanggo nagpadayon sa ilang pagkainosente. Alang sa uban nga mga tinuod 

nga sad-an, kini mahimong usa ka pag-ikyas nga mekanismo. Sila dili makaatubang sa unsay  
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ilang nabuhat, mao nga sila mangatarungan o mobasol sa uban.  

 

Apan palihog – magmatngon - ang pipila ka mga binilanggo nga nagpadayon sa ilang 

pagkainosente sa tinuod mga walay sala Adunay daghang mga kaso diin ang mga priso gi 

buhian gikan sa bilanggoan human kini napamatud-an – sa walay pagduha-duha – nga sila 

nasaypan sa pagkakonbiktado. (Kini nagamit ngadto sa kanhi nakalaray sa kamatayon nga 

mga binilanggo usab!) 

 

Kamo wala didto sa paghukom sa sala o pagkainosente sa usa ka binilanggo. Kamo atua didto 

aron mahimong higala ug moministeryo sa gugma sa Dios ngadto kanila.  Pagmatinabangon.  

Sultihi sila nga kamo mag-ampo sa Dios sa pag-atubang sa ilang kaso ug alang sa hustisya 

nga mabuhat. 

 

Hinumdumi nga - alang sa mga nagkalain-laing mga rason - daghang mga bayani sa pagtoo 

natapos uban sa rekord sa bilanggoan. Si Jose migahin sa labing menos duha ka tuig sa priso 

han human siya giakusahan nga misulay sa pagpanglugos (Genesis 39). Si Samson gipriso sa 

mga Filistehanon (Maghuhukom 16).  Si Jeremias gibutang sa Hari nga si Sedechias sa priso 

han sa makaduha, sa makausa alang sa dili kinaham nga pagsangyaw ug sa makausa sa diha 

nga gibutangbutangan sa pagbudhi (Jeremias 32, 37). 

 

Daghan sa mga apostoles gibanlod sa prisohan sa mga Saduceo (Mga Buhat 5). Si Herodes 

gipriso si Juan Bautista (Mateo 4) ug si Pedro (Mga Buhat 12), ingon man usab si Pablo. Si 

apostol Pablo adunay hataas nga rekord sa prisohan. Siya nag-alagad ug sentensya sa Jerusa 

lem (Buhat 23), sa Cesarea (Mga Buhat 23), usa ka lokal nga bilanggoan sa Filipos (Buhat 

16), ug tingali duha ka lain-laing mga higayon diha sa usa ka prisohan sa Roma. 

 

Ang mga Kristohanon gipangpriso sa tibook kasaysayan sa simbahan - Juan Bunyan ug Diet- 

rich Bonhoeffer mao ang duha ka labing inila nga mga magtotoo nga gibilanggo. Ang moder 

nong Tsina, Russia, ug Uganda nakakita sa liboan ka mga magtotoo nga gipriso ug gipatay. 

 

Si Jesus miingon nga ang usa ka matinud-anon nga Kristohanon mahimong mosangpot sa 

prisohan (Mateo 10 ug 24). Sa laing bahin, ingon nga usa ka piniriso mahimo usab nga mo 

sangpot sa pagtoo -ingon sa usa ka nakalaray sa kamatayon nga binilanggo nga nadiskobre 

han sa Kalbaryo. 
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Kanunay hinumdomi. . . 

 

... Adunay dagko nga mga lalaki ug mga babaye sa pagtoo sa duha ka kilid sa 

paril sa prisohan. 
 



KINAUGALINGONG EKSAMEN SA KAPITULO 10 
 
 

1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Ilista ug ihulagway ang komon nga ang-ang sa seguridad. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Hisgoti ang mga kalainan tali sa mga bilanggoan ug sa mga prisohan. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Unsa ang pipila sa ubang mga pasilidad nga tanggonganan nga gihisgotan niini nga 

kapitulo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Hisgoti kon unsa ang inyong nakat-onan niini nga kapitulo mahitungod sa mga bini 

langgo nga tipolohiya. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Sa unsa nga paagi nga kamo makadumala sa mga binilanggo nga nagpadayon sa ilang 

pagka-inosente? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

(Ang mga tubag sa kinaugalingong eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga 

manwal.) 

       

 

66 



KAPITULO 11 

Paninina ug Kasiguroan nga mga Kabalauran 
 
SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

Himoa nga ang matag tawo magpasakop nga masinugtanon sa mga punoan sa 

kagamhanan. Kay walay pagbulot-an gawas sa gikan sa Dios, ug sa mga awtori 

dad nga anaa sa mga gitudlo sa Dios. (Roma 13: 1) 

 

MGA TUMONG: 

Sa pagkatapos niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 Paghulagway sa paninina nga magamit alang sa tanang silotanan nga mga institu- 

syon. 

 Pagtingob sa kasiguroan nga kabalauran nga magamit alang sa tanan nga silotanan 

nga mga institusyon. 

 Paghatag sa mga giya aron mabuhi sa usa ka pagkabihag nga insidente. 

  

PASIUNA 

Kadaghanan sa silotanan nga mga institusyon adunay piho nga paninina ug kasiguroan nga 

mga kabalauran. Siguroha sa pagpangutana mahitungod niini, ug mangayo kanila sa sinulat 

kon sila aduna. Niini nga kapitulo, kamo makakat-on sa kinatibuk-ang paninina ug kasiguro 

an nga mga kabalauran nga magamit sa tanan nga mga institusyon.  Kamo usab makakat-on 

kon sa unsang paagi mabuhi sa usa ka pagkabihag nga insidente, sa talagsaong higayon nga 

ang usa kinahanglan nga mahitabo. 

 

TUKMANG BISTI 

Ang matag bilanggoan ug prisohan kasagaran adunay usa ka paninina nga kabalauran nga ma 

gamit sa ilang piho nga institusyon. Pananglitan, ang pipila ka mga institusyon nagdili sa mga 

boluntaryo ug mga bisita sa pagsul-ob ug kolor nga kaamgid sa binilanggo o mga gwardiya 

nga uniporme. Siguroha sa pagpangutana mahitungod sa mga lagda alang sa piho nga institu 

syon nga inyong bisitahon. Ania ang pipila ka kinatibuk-ang mga lagda sa tukma nga besti 

nga magamit sa tanan nga mga institusyon: 

-Ayaw pagsul-ob sa hugot, maporma ug haom nga bisti. 

-Ayaw pagsul-ob sa ubos nga mga tabas sa liog. 

-Likayi ang tee shirts nga adunay mga timaan ug pagya sa panggawas nga bisti. 

-Walay pundok –nga-kalambigitan nga bisti. 

-Ayaw pagsul-ob ug sihag o nagpadayag nga mga bisti. 

-Walay shorts. 

 

-Alang sa mga babaye: 

-Mga sinina o palda kinahanglan moabot ubos sa tuhod. 

-Likayi ang mga bisti nga nagpadayag sa panluob nga mga higot. 

 (Sa pipila ka mga institusyon gidili ang walay bukton nga mga sinina ug mga blusa  

 alang niini rason).   
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Sa kinatibuk-ang pagkasulti, pagsul-ob ug bisti nga angay sa pangnegosyo nga katilingban. 

Kamo atua didto sa patigayon alang sa Hari sa mga Hari! 

 

 

 

 

 

KASIRUGOAN NGA MGA KABALAURAN 

Ang matag bilanggoan ug prisohan kasagaran adunay paninina nga kabalauran nga magamit 

sa ilang piho nga institusyon. Siguroha ang pagpangutana mahitungod sa mga lagda alang sa 

mga institusyon nga inyong bisitahan. Ang pagsunod sa mga lagda mopaniguro nga ang in 

yong Kristohanong pagpamatuod balido ug makapahimo sa inyong ministeryo nga epektibo.  

Kat-ona ug sunda ang tanan nga mga lagda sa inyong lokal nga institusyon. 

 

Ania ang pipila ka kinatibuk-ang mga lagda nga magamit sa tanan nga mga institusyon: 

1. Biyai ang mosunod diha sa panimalay o diha sa inyong sakyanan:  mga puntil, mga 

pitaka, mga kartera, mga bag, mga salapi ug mga dili-importante. 

2. Kanunay magdala ug ilhanan. Daghang mga institusyon mamugos sa inyong ilhanan 

nga may usa ka litrato. 

3. Mahimong andam sa pagpasakop sa usa ka pagsuhid sa bisan unsang panahon. 

4. Pagtigom ug moabot nga dungan kon kamo moadto sa pag-alagad ingon nga usa ka 

grupo. Ang ubang mga institusyon mohatod kaninyo ngadto sa inyong destinasyon. 

5. Siguroha nga sundon ang paninina nga kabalauran sa institusyon. 

6. Kanunay mokonsulta sa tsaplin o sa usa ka sakop sa kawanihan sa diha nga nagduha-

duha. Ayaw sagubanga ang bisan unsa! 

7. Kon kamo nag-alagad nga usa ka grupo, pagbinantayay sa usag usa, ilabi na samtang 

nagasulod ug nagagawas sa institusyon. (Pahinumdom: Ang mga lalaki kinahanglan 

nga magbantay sa mga babaye diha sa panglantaw sa lalaki nga mga institusyon ug 

Ang mga babaye usab magbuhat sa ingon alang sa mga lalaki diha sa babaye nga mga 

institusyon.) Ayaw paghisalaag gikan sa grupo. 

8. Ayaw gayud pagdagan sa institusyon. Ang pagdagan sa kasagaran nagpakita nga ang 

usa ka tawo gigukod o nagagukod sa usa ka tawo. Kini sa kasagaran nagpasabot ingon 

nga usa ka kakuyaw nga sinyales. 

9. Kat-ona ang inyong dalan sa palibot sa mga institusyon. Ayaw pagsulod sa bisan unsa 

nga ginadumilian nga mga dapit. Kanunay paglakaw sa kilid nga mga agianan. Ayaw 

pag-agi sa laktod (sila modala ngadto sa kakuyaw).  

10. Hibaloi ang pamaagi sa kalit nga hitabo. Ang ubang mga institusyon adunay alarma 

diha sa mga lawak sa panagtigom o paghatag sa personal nga mga alarma o mga tag 

hoy sa mga boluntaryo. Kamo gilauman nga mosunod sa usa ka opisyal sa diha nga  

ang usa ka sugo, mando, direksyon o intruksyon ihatag.Kini alang sa inyong protek 

syon ug ang seguridad sa institusyon. Kon kamo dili mahimong usa ka tabang sa pana 

hon sa usa ka kalit nga hitabo, mohawa ka sa dalan. Diha sa panghitabo nga kalit nga 

sitwasyon nga makaapekto sa mahinungdanon nga bahin sa binilanggo nga populas 

syon sa usa ka institusyon, ang programa sa pagbisita ug sa ubang mga kalihokan 

tingali suspindehon, panahon sa kalit nga mga hitabo. 

11. Sa panghitabo sa usa ka kalit nga hitabong pangmedisina uban sa usa ka binilanggo, 

hibaloi ang pamaagi alang sa pagtawag sa medikal nga tabang. 
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"Ang usa ka maayo nga boluntaryo mosunod sa matag lagda diha sa institusyon. Ang 

 lagda daw hungog, apan siya malipayon sa pagsumiter sa iyang kaugalingon niini.  

Ang usa ka boluntaryo mahimong makalaglag sa kinatibuk-ang programa pinaagi sa 

dili pagsunod sa mga lagda." Usa ka Prisohan nga Tsaplin 
 



12.  Kon ang usa ka krimen gihimo. . . 

-Tawag ug tabang diha-diha dayon 

-Panalipdi ang nahitaboan sa krimen. 

-Pabilin sa pagkakontrolado ug kalmaha ang uban sa inyong palibot. 

13. Ayaw pagdala sa bisan unsa nga butang kontrabando ngadto sa usa ka institusyon.  Ki 

ni klaro nga naglakip sa mga droga, mga mobuto, vino, ug mga hinagiban. Kini usab 

naglakip sa mga butang nga kamo wala maghunahuna- pananglitan sa giusap nga gu 

ma nga mahimong gamiton ingon nga usa ka molda aron ipalaktra ang mga yawi o 

mga pangsampong. Siguroha sa pagpangutana kon unsa ang mga gitugotan nga dad-

on uban kaninyo. 

14. Ayaw gayud pagdala sa mga tambal (subay sa balaod nga mga droga) ngadto sa bisan 

unsa nga institusyon. Ayaw pagsulod sa institusyon sa inyong mga katakos nga mada 

ut sa tambal. 

15. Ayaw gayud pagdala sa mga kamera o tape rekorder ngadto sa nataran sa bilanggoan 

nga walay pagtugot. Ang mga litrato giisip nga usa ka kakuyaw sa seguridad kon sila 

mahulog ngadto sa dautan nga mga kamot. 

16. Ayaw gayud biyai ang inyong bisti (mga kupo o panugnaw, suweter ug uban pa) diin 

kini mapunit ug magamit sa mga piniriso sa usa ka pagsulay sa pag-ikyas. 

17. Kon kamo gihatagan sa mga yawi, bantayi sila sa tanan nga panahon. Ayaw ibutang si 

la sa bisan asa! Kon kamo ang responsable alang sa pagsira sa usa ka lawak ug pag 

kandado niini, siguradoha ang pagsusi sa lawak sa dili pa ninyo buhaton ang ingon. I-

tsek ang tipiganan nga mga lawak, ilalum sa mga lamesa, mga kilid, ug mga banyo.  

Siguroha nga kini walay sulod. 

18. Ang mga opisyal nga gibutang sa pultahan, alagianan sa paggawas, ug sa mga gangha 

an maoy mga responsable sa pag-ila kaninyo, ug alang sa pagsuhid sa bisan unsa sa 

sakyanan, pakite, pitaka, o bag nga moagi. Sa diha nga ang opisyal sa ganghaan nag 

proseso sa usa ka bisita o mga binilanggo, ayaw pagsagbat kaniya. 

19. Ayaw pagdala sa mga mensahe sa o gikan sa mga binilanggo - binaba o sinulat - sa 

gawas sa institusyon. Ang pagpasa ug mga mensahe alang sa mga piniriso ngadto sa 

uban sa gawas mahimo – wala mahibaloi - nga makatabang sa usa ka pagsulay sa pag-

ikyas. 

20. Daghang mga institusyon nag-isyu sa usa ka pag-ila nga tsapa o kard ngadto sa mga 

boluntaryo. Siguroha nga isul-ob o dad-on kini uban kaninyo sa tanan nga panahon sa 

institusyonal nga mga nataran. 

 

PAGPAKABUHI SA USA KA BIHAG NGA KAHIMTANG 

Ang kahigayunan hilit - apan kon kamo naghatag ug mga serbisyo sa Koreksyonal nga mga 

institusyon kamo kinahanglan gayud nga alerto sa posibilidad nga mahimong bihag. Ang mo 

sunod nga mga sumbanan gigamit uban sa pagtugot sa American Correctional Association: 

 

1. Pag-amping sa mga mapangahason. Ayaw pagbuhat ug binuang. 

2.  Pagmauyonon ug mosunod sa demanda sa mga nangbihag sa walay pagpadayag sa 

pagkaulipon o pagkamasinupakon. 

3. Pangita alang sa usa ka gipanalipdang dapit diin kamo makatago kon sa bisan hain sa 

mga kagamhanan o mga binilanggo nga mosulay sa pag-atake sa inyong nahimuta 

ngan pinaagi sa puwersa. 

4. Pabilin nga kalmado. 

5. Pabilin sa usa ka ubos nga itsura. Likayi ang panagway sa pag-obserbar sa krimen nga 

gibuhat sa mga manggugubot.  
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6. Likayi ang manghilabot sa ilang mga diskusyon o mga kalihokan. 

7. Ayaw paghimo sa mga hulga batok sa mga nangbihag o sa paghatag sa bisan unsa nga 

timailhan nga kamo mopamatuod batok kanila. Kon ang mga binilanggo misulay sa 

pagtago sa ilang mga pagkatawo, ayaw paghimo sa timailhan nga kamo naka-ila  

kanila. 

8. Pagpanuko sa paghatag sa inyong mga pag-ila o bisti. Ang pagkawala niini nga mga 

butang mao ang makauulaw. Ang mga binilanggo mogamit kanila alang sa paghi 

nangyoay. Pagdumili ilabi na sa pag-ilis ug bisti sa usa ka binilanggo. Kini magabu 

tang kaninyo sa mas dako nga kakuyaw diha sa usa ka pag-atake. 

9. Ingon nga resulta sa kapit-os sa bihag nga kahimtang, kamo mahimo nga adunay kali 

sud sa paghupot sa mga pluwido. Kon kini posible ug ang pagkabihag nga insidente 

taas, sulay sa pag-inom sa tubig, ug kaon - bisan kon kamo dili gutom. 

10. Ayaw pagsulti o pagbuhat ug bisan unsa nga makapukaw sa pagsupak o katahap sa in 

yong mga nangbihag. Molihok nga neyutral ug mahimo nga usa ka maayo nga tigpa 

minaw kon ang inyong mga nangbihag gusto nga makig-istorya. Pagmabinantayon 

mahitungod sa paghimo ug mga sugyot sa inyong mga nangbihag ingon nga kamo 

mahimo nga responsible kon ang butang nga inyong gisugyot masayop. 

11. Paghunahuna sa madanihong mga rason sa mga nangbihag nga ipabilin nga kamo ug 

ang uban nga mga bihag nga buhi ug dili dagmalan kamo. Awhaga sila nga tugotan 

ang mga awtoridad nga mahibalo sa inyong nahimutangan. Pagsugyot ug mga posible 

nga mga paagi nga kamo o ang uban mahimong makabenepisyo sa inyong nangbihag 

sa negosasyon sa kagawasan ninyo. 

12. Kon kamo, ingon nga bihag, mosangpot sa pag-alagad ingon nga negosyador tali sa 

mga binilanggo ug sa mga kagamhanan, ang mga mensahe taliwala sa duha ka grupo 

kinahanglan nga mapahayag sa tukma. 

13. Kon adunay usa ka pag-atake sa pagluwas ug nagpabuto sa mga pusil, hapa sa madali 

ngadto sa salog ug mangita sa katagaon.Ibutang ang inyong mga kamot sa inyong 

ulo.  Kon angay, ilha ang inyong kaugalingon. Ayaw pagsukol nga madakpan hangtod 

nga ang positibo nga pag-ila gihimo. 

14. Bisan tuod kamo kinahanglan gayud nga magpakita nga dili-interesado samtang bi 

hag, obserbahi ang tanan nga inyong mahimo ug paghimo sa mubo nga mga sulat di 

ha-diha dayon human sa inyong paghigawas. Ang tanan niini nga mga butang maka 

tabang sa sunod-sunod nga prosekusyon sa mga manggugubot. 

 

Labing importante - dugang pa sa mga anaa sa taas nga praktikal nga mga giya - pag-ampo 

nga mainiton ug magpadayon sa inyong pagsalig sa Balaang Espiritu. Hinumdumi nga walay 

bisan unsa nga mahitabo nga walay pagtugot sa Dios. Busa, ibutang sa hunahuna nga ang 

"tanan nga mga butang masigtabang alang sa kaayohan ngadto kanila nga nahigugma sa 

Dios" (Mga Taga-Roma 8:28). Kamo walay bisan unsa nga ikahadlok. Ang Dios magaluwas 

kaninyo sumala sa iyang kabubut-on ug tukmang panahon. Kon gikinahanglan, Siya magpa 

dala sa daghang mga anghel aron sa pagluwas kaninyo! 

 

Katapusang Pahinumdom: Palihug ayaw itugot nga kining kinahanglan hisgutan nga kasi 

guroan nga kabalauran ug pangbihag makapaluya kaninyo sa pagsulod sa ministeryo sa priso 

han. Kamo mas anaa sa kakuyaw sa mga kadalanan sa inyong ciudad kay sa pagsulod sa usa 

ka prisohan! Ang mga binilanggo nailhan pa gani nga nanalipod sa mga boluntaryo gikan sa 

manggugubot tungod kay sila nasayud nga sila gayud giatiman. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN SA KAPITULO 11 
 

 
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ihulagway ang tukma nga panininang kabalauran nga magamit alang sa tanan nga silo 

tanan nga mga institusyon. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Itingob ang kasiguroang kabalauran nga magamit alang sa tanang silotanan nga mga 

institusyon. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Itingob ang mga sumbanan nga gihatag niini nga kapitulo nga mabuhi sa usa ka 

pagkabihag nga insidente. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Pagkuha ug usa ka listahan sa mga sinina ug kasiguroan nga kabalauran alang sa mga 

institusyon nga kamo nagabisita o nagapangalagad. Isal-ot kini diha sa katapusan nga 

seksyon sa (Kapitulo 13) niini nga manwal nga mao ang gidisenyo alang sa materyal 

nga talagsaon sa inyong piho nga institusyon. 

 

 

 

 

(Ang mga tubag sa kinugalingong eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga 

manwal). 
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KAPITULO 12 
 

Pakipaglambigit sa mga Binilanggo 
 
SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

. . ..sa kalumo kinahanglan iyang pagamaymayan ang mga nagasupak kaniya, kay 

tingali baya itugot ra sa Dios nga sila managhinulsol ug mahisangko sa pagpakaila 

sa kamatuoran, ug sila makaikyas gikan sa bitik sa yawa, tapos mabihag sila niya 

aron sa pagbuhat sa iyang kabubut-on. (2 Timoteo 2: 25-26) 

 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkatapos niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagpasabot sa unang lagda sa pakipaglambigit sa mga binilanggo. 

 Pagtingob sa mga sumbanan alang sa pakipaglambigit sa mga binilanggo. 

 Pagpatin-aw sa usa ka “laraw sa pangdaut.” 

 Pagpasabot kon sa unsang paagi ang usa ka laraw sa pangdaut mahitabo. 

 Paglista sa tulo ka mga paagi sa paglikay sa usa ka laraw sa pangdaut. 

 

PASIUNA 

 

Ingon nga usa ka sakop sa usa ka tim sa prisohan nga ministeryo, kamo nagrepresentar ni 

Jesu-Kristo – ug dili sa inyong kaugalingon. Kamo mao ang iyang embahador. Pinaagi sa in 

yong mga lihok, mga pulong ug / o sinina, kamo makatabang sa o makapugong sa buhat sa 

iyang Iglesia luyo sa mga rehas. 

 

Ang pagtukod ug mga relasyon dili sayon sa gawas sa usa ka prisohan ug kini dili sayon su 

lod sa prisohan. Ang ubang mga binilanggo mahimong dili interesado sa espirituhanon nga 

mga butang. Ang uban tingali bug-os nga nagsalikway kaninyo.  Ang uban mahimong mosu 

lay sa paggamit kaninyo sa pagdugang sa ilang mga kaugalingon nga mga kahimtang. Kini 

makatabang kaninyo sa sa paghinumdom sa sambingay ni Jesus sa magpupugas sa binhi ug 

sa upat ka matang sa yuta diin ang binhi nahulog. Ang mga binilanggo, sama kang bisan kin 

sa, mohaum ngadto sa usa sa mga kategoriya. Kini nga kapitulo naghatag ug mga lagda alang 

sa malampuson nga pakipaglambigit sa mga binilanggo sa usa ka bilanggoan o sa prisohan 

nga kahimtang. 

 

ANG UNANG LAGDA 

 

Ang unang lagda sa pakipaglambigit sa mga binilanggo: Kat-ona ug sunda ang tanan nga mga 

lagda sa piho nga sa institusyon diin kamo naga-alagad: Kini naglakip sa mga butang sama sa 

mga oras sa pagbisita, kinsa ang makahimo ug dili makahimo sa pagsulod, unsa ang mahimo 

nga dad-on, diin kamo mahimo ug dili mahimo nga moadto, ug ang paninina nga kabalauran.  

Ang Kapitulo Onse niini nga manwal naghatag ug dugang nga impormasyon sa mga butang 
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nga may kalabutan sa paninina nga kabalauran ug sa kasiguroan nga mga kabalauran nga dili 

na sublion dinhi. Kini nga kapitulo nagtagad sa mga relasyon uban sa mga binilanggo sa per 

sonal nga kontak ug sa grupo nga mga sitwasyon. 

 

MGA GIYA ALANG SA PAKIPAGLAMBIGIT SA MGA BINILANGGO 

 

Ang mga binilanggo adunay usa ka dakung pakig-atubang sa kapakyasan sa ilang mga kinabu 

hi. Daghan ang nakasinati sa pabalik-balik nga kapakyasan ug matahapon sa bisan unsa nga 

tanyag sa tabang o giya. Ang pagtrabaho uban sa mga binilanggo dili mahimong mokunhod 

ngadto sa usa ka sumbanan nga pamaagi. Daghan ang mabilin sa inyong mga maayong pag 

hukom. Ang mosunod mao ang kinatibuk-ang mga giya, apan bisan pa niana, magamit sa 

pakipaglambigit sa mga binilanggo: 

 

-Ayaw paghimo ug usa ka panagway o paghimo sa espesyal nga kahimtang alang sa 

inyong kaugalingon. Ipadayag ang inyong kaugalingon nga tinuod. Himoa nga ang 

mga binilanggo masayud nga kamo miadto didto gikan sa tinuod nga pagtagad, tu 

ngod kay kini mao ang giingon sa Ginoo nga inyong buhaton.  Ingon nga bulantaryo, 

kamo suhiron ug sulayan aron makita kon kamo tinuod. Ang mga binilanggo makaki 

ta kon unsa kamo sa dili pa sila maminaw sa unsa ang inyong isulti. Sila dili magta 

gad sa unsa ka daghan ang inyong nahibaloan hangtod nga sila mahibalo kon unsa ang 

inyong pag-atiman.  Pagmatinuoron.  Ang mga binilanggo sensitibo kaayo sa pagkasa 

lingkapaw ug mga mini. 

 

-Kat-una sa daghan ang mga pinulongan nga may kalabutan sa prisohan kutob sa ma 

himo, apan mag-amping sa paggamit niini. Adunay mahimong maliputon nga kahulo 

gan nga kamo wala mahibalo. 

 

-Kat-una ang pagpresentar sa mensahe sa kaluwasan sa usa ka tin-aw ug yano nga paa 

gi. Lalom nga mga pulong sama sa "pagpasig-uli" ug "ang pagtabon sa sala" walay ka 

hulogan kaayo sa daghan sa mga igo-igo ra nga mga binilanggo. 

 

-Mahimong sensitibo sa panahon sa krisis nga mga yugto nga naglakip sa diha-diha 

dayon human sa pagdakop, ang unang pipila ka semana sa prisohan, sa dili pa ug sa 

human sa usa ka paghusay, sa diha nga ang mga apelar gihikawan, ug sa dili pa paga 

wason. Ang mga adlaw nga walay trabaho usab lisod nga mga panahon. 

 

-Himoa ang inyong gisulti. Ang Oo, oo; ang dili, dili. Pagmakanunayon ug patas.  Pag 

patuman sa mga lagda alang sa pipila ug magparelaks kanila alang sa uban maoy ka 

sukwahian ug dili makiangayon. Kini usab ang usa ka matang sa pakigsandurot. 

 

-Pagmatinabangon, makapadasig, mahigalaon ug lig-on. Pagmatinuoron, may tu 

mong, ug dili mouyon sa diha nga kini gikinahanglan. Pagmahigalaon, apan dili 

kaayo makigsandurot. 

 

-Ang respeto mao ang yawi. Kamo kinahanglan gayud nga motahud sa indibidwalidad 

ug nag-unang mga katungod sa mga binilanggo. Likayi ang pagpihig ug mga pagbati 

nga labaw. Ang pagtubag sa binilanggo nga mga panginahanglan ug mga interes, dili 

sa inyong kaugalingon.  
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Sa higayon nga inyong naangkon ang pagtahod ug pagsalig sa mga binilanggo, siya 

mopadayag kaninyo. 

       

-Ayaw tugoti ang mga molupyo sa pagmaniobra kaninyo uban sa sobrang madrama 

nga mga istorya nga sayop nga giakusahan, dili-makatarunganong nabilanggo, o dili-

makatawo nga pagtratar. Kini sagad nga gigamit sa pagpukaw ug simpatiya o pagma 

niobra kaninyo. Kon sa inyong hunahuna ang istorya tinuod- ug sa pipila ka mga kaso 

sila mao--pahibaloa ang binilanggo sa inyong mga tuyo sa pagpakigbahin niini uban 

sa tsaplin ug hangyoa siya sa pagdumala niini. 

 

-Ayaw paghimo sa makapasilaob nga mga pahayag o walay pagtagad nga makomen 

to sa kawanihan o mga binilanggo mahitungod sa mga grupo sa politika, etniko nga 

mga grupo, sa ubang mga grupo sa relihiyon, sa prisohan nga kawanihan, sa tagsa-tag 

sa ka mga residente, o sa uban nga pangalagad sa bilanggoan nga mga boluntaryo. 

 

-Ayaw hunahunaa nga ang usa ka binilanggo walay sala o sad-an ug dili mohatag ug 

subay sa balaod nga tambag o pahimatngon. Kamo dili usa ka abogado o maghuhu 

kom. 

 

-Ayaw pagpadayag sa personal nga mga detalye, kon kamo naglilong kanila, mahitu 

ngod sa mga kinabuhi sa kawanihan o sa uban nga mga binilanggo. 

 

-Ang usa ka maayo nga palisiya mao ang paghimo sa mga saad lamang nga kamo na 

sayud nga kamo makahimo sa pagtuman, ug unya pipila lamang sa kanila kutob sa 

mahimo. Sa dihang magadumili sa usa ka hangyo ipasabot kon nganong kini gikina 

hanglan ug ipahayag ang inyong kasubo. 

 

-Usa sa labing maayo nga mga paagi sa paglikay nga kaandan sa usa ka grupo nga ka 

himtang mao ang pagtawag sa matag sakop sa ministeryo nga tim, ingon man sa mga 

binilanggo, ingon sa "igsoon nga lalaki" o "igsoon nga babaye" - nga nagagamit sa 

una o katapusan nga mga ngalan. (Kini dili kinahanglan sa usa-sa-usa nga pagbisita o 

sa pagsinulatay sa usa ka binilanggo.) 

 

-Ayaw kanunay ihatag ang inyong adres sa balay o numero sa telepono. Ang ubang 

mga institusyon naghimo niini nga mahal alang sa mga residente sa paghimo sa bisan 

unsa nga mga tawag sa telepono, bisan sa mga lokal- ug kamo kasagaran gilauman 

nga mobayad sa mga gasto. Kon kamo mohatag sa inyong mga numero, klaroha 

kapila ninyo gusto nga makadawat ug mga tawag sa telepono. 

 

-Ayaw pangutana ngano nga ang molupyo anaa sa bilanggoan. Kini makauulaw ug 

kamo dili kinahanglan nga masayud kon ngano nga siya atua didto sa pagtudlo kaniya 

ngadto kang Kristo. Ang ubang mga binilanggo gusto mosulti kaninyo mahitungod sa 

ilang kahimtang, ug kon mao, kamo mahimo nga maminaw, sa pagdasig, ug pag-am 

po uban kanila. 

 

-Pagbantay batok sa sobrang pakigsuod - ilabi na sa pag-uswag sa usa ka sekswal nga 

kinaiya. Ang inyong relasyon sa mga binilanggo - ilabi na sa usa ka grupo nga kahim 

tang - kinahanglan nga propesyonal. Pagbantay sa inyong mga emosyon, ilabi na kon 

kamo anaa sa kaatbang nga sekso. 
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-Ang mga pagpahayag sa pagbati makapawala kaninyo sa inyong pagkaboluntaryo.  

Kon ang usa ka binilanggo naghimo sa usa ka dili angay nga pagpasiuna, dumalaha 

kini sa angay ug unya ipahibalo sa tsaplin o sa administrador. Sa kinaminusan, kini 

mao ang usa ka pagsulay sa pagtan-aw kon unsa ang inyong mga limitasyon. 

       

-Ayaw gyud pag-apil sa pakigsabot sa personal nga negosyo alang sa mga residente. 

 

-Ayaw kakurat o katingala sa bisan unsay isulti sa mga piniriso o sa unsa nga paagi 

sila mosulti niini. 

 

-Ayaw gyud tuyoa sa pagsulay sa pagdani sa mga piniriso sa pag-usab sa ilang mga re 

lihiyosong pagpili. Kamo atua didto aron sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo - ug kini 

mobuhat sa bisan unsa nga kausaban nga gikinahanglan. 

 

-Kugihi ang pagkuha sa pagtahod alang sa inyong kaugalingon. Himoa kini nga tin-

aw nga kamo dili mamaniobra. Kon ang usa ka sitwasyon mitungha nga kamo nagta 

gad ingon nga"utlanan," usisaha ang mga opisyal sa prisohan aron sa pagsiguro sa 

unsa nga paagi kini madumala. 

 

-Dahoma ang pagsupak. Usa ka binilanggo, nalumsan sa mga problema, mahimong 

moatubang kaninyo uban sa pagsupak. Sa maong mga panahon dili pugson ang panag 

-istoryahanay diha kaniya ug ayaw pagtubag sa usa ka mabatukon, mahait, o mabalak 

-on nga paagi. Pabilin sa inyong pagkamakalmahon, ayaw tagda ang pagsupak, o mo 

lakaw sa makadiyut. Malagmit nga ang binilanggo mobalik na sa iyang pagkakalma 

do. Kanunay ipahayag ang walay kondisyon nga gugma. 

 

-Ayaw pagpasobra sa pag-ila. Ayaw dalha ang mga problema sa binilanggo diha sa inyong 

kaugalingon. Sila dili inyong mga problema.  Ang sobra nga pagkalambigit sa mga binilang 

go mahimo nga dad-on ngadto sa kami / sila nga kahimatang: "Sila nasayop mahitungod ka 

ninyo.” 

 

-Ayaw pagdahom ug pasalamat. Kamo dili makadawat sa pasalamat o sa bisan unsa nga 

pagpakita sa pagpasalamat gikan sa mga binilanggo. Siya tingali mobati niini, apan wala 

makahibalo unsaon sa pagpahayag niini. Apan bisan pa, ang inyong paningkamot pagatamo 

ron ug pagagantihan sa Dios.  

 

-Kamo kinahanglan gayud nga magbutang sa mga utlanan. Ang ubang mga binilanggo motu 

lod kaninyo hangtod nga kamo moingon sa paghunong. Unsa kalisod ug kalayo sila motulod 

mag-agad sa inyong pagtugot. Ayaw pagpakompromiso. 

 

-Ayaw kalisang kon makita ang inyong kaugalingon nga nag-inusara uban sa usa ka binilang 

go. 

 

-Biyai ang inyong personal nga mga problema sa balay. Ang mga binilanggo adunay igo nga 

mga problema sa ilang mga kaugalingon. Sila wala magakinahanglan nga mabug-atan ninyo. 

 

-Sa usa ka mapugnganon ug mainantuson nga paagi, kanunay ipasabot nga kamo nagdahom 

sa husto nga mga pamatasan sa mga binilanggo. 
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-Ayaw gyud ipakita ang gamay nga kawalay kasigurohan sa pag-uswag sa inyong panglihok. 

Kamo kinahanglan gayud nga mahimong usa ka lider sa hilabihan kalig-on nga salabutan sa 

mga pulong, apan usab nahibalo ug misunod sa mga utlanan sa inyong awtoridad.  

 

-Ayaw gyud ipakita nga kamo nasuko pinaagi sa malaw-ay, bulgar, o abusado sa bisan unsa 

nga paagi.      

 

-Ipahayag ang pagtamud sa diha nga ang kinaiya dalayegon - "Kamo mga halangdon karong 

gabhiona – namati gayud kaayo "! 

 

-Kon ang mga piniriso mohangyo sa mga sulat sa rekomendasyon ngadto sa mga maghuhu 

kom ug sa ubang mga awtoridad sa kriminal nga hustisya, pahibaloa sila nga inyong iagi kini 

nga hangyo ngadto sa tsaplin alang sa pagbanabana ug posible nga aksyon. 

 

-Pagministeryo pinaagi sa personal nga pagtambag. Ang pagtambag naghatag ug usa ka mahi  

galaon ug matinabangon nga relasyon alang sa usa nga nagapangita sa mga tubag o sa usa ka 

solusyon sa usa ka problema. Kini nga matang sa relasyon mahitabo sa pagkahuman sa panim 

bahon o sa pagtuon sa Biblia nga sesyon, sa diha nga ang pipila ka mga piniriso gusto nga ma 

kig-istorya mahitungod sa kon unsa ang ilang nadungog o nakabaton sa usa ka problema ug 

makig-istorya mahitungod niini. Kasagaran sa mga panahon sila wala sa tinuod nagapangita 

sa mga solusyon. Gusto lang nila nga may usa ka tawo nga maminaw ug lagmit makapadasig 

ug matinabangon nga higala. 

 

-Kamo mahimo nga adunay dalan sa impormasyon nga tinipigan. Kamo dili mopadayag niini 

nga impormasyon ngadto kang bisan kinsa nga walay opisyal nga katungod niini. Ang impor 

masyon dili gamiton alang sa inyong kaugalingong kaayohan o benepisyo. Kamo kinahang 

lan gayud nga makahimo sa pag-atubang sa indibidwal nga espirituhanon nga mga problema 

ingon nga kamo wala nasayud sa bisan unsa mahitungod sa iyang mga krimen. Itago ang mga 

isyu nga gihisgutan sa pagtambag nga tinipigan gawas kon sila usa ka hulga sa institusyon 

nga seguridad o kon kamo nakahibalo nga ang binilanggo nagtinguha sa pagbuhat sa usa ka 

butang nga mapintas sa iyang kaugalingon o sa laing tawo. Sa ingon niini nga mga kaso, a 

yaw sultihi siya nga kamo moadto sa pagtaho niini, apan itaho kini. 

 

-Himoa nga usa ka maayo nga tigpaminaw. Kamo dili kinahanglan nga adunay mga tubag sa 

tanan nga mga butang, apan himoa sila nga masayud nga ang Dios aduna! Kon sa inyong hu 

nahuna ang usa ka piniriso nagkinahanglan sa pormal nga pagtambag,-awhaga siya sa pagpa 

ngita niini pinaagi sa institusyonal nga mga paagi. 

 

-Ayaw paghimo ug desisyon alang sa binilanggo sa ilalum sa bisan unsa nga mga kahimtang. 

Tabangi sila sa paghimo sa ilang kaugalingon nga mga desisyon. Kini nagdasig sa mga res 

ponsebilidad alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. Usab, kini nagpugong kanila gikan 

sa pagbasol kaninyo kon ang mga butang sayop. 

 

-Ayaw paghukom sa mga ideya o sa binilangggo pinaagi sa panagway, o bokabularyo, o paa 

gi sa pagsulti. Lantawa ang mga binilanggo ingon nga mga indibidwal. Ayaw paghimo sa 

mga pagpakaingon base sa kadaghanan o naandan. Ang pagmatang sa usa ka binilanggo dili 

patas ug dili-makitawhanon. 
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-Ayaw pagsanta diha-diha dayon kon sa inyong hunahuna ang usa ka pamahayag sayop. 

Pamati! 

 

-Ayaw pangasaba o pangimbistiga kanila mahitungod sa ilang mga nangagi nga kahimtang o 

unsay ilang nahimo aron ipahimutang dinhi. Daghan na ang adunay kabus nga pagtan-aw sa 

kaugalingon. 

 

-Pagmapailubon. Ang positibo nga mga epekto sa inyong pailub sa mga binilanggo dili maka 

baton sa usa ka masangputong impluwensya sa makadiyot. Labaw sa tanan, ayaw pagpakawa 

la sa kadasig. Buhata ang inyong labing maayo, pag-ampo, ug pasagdi ang mga resulta sa 

Dios. 

 

PAGLIKAY SA USA KA LARAW SA PANGDAUT 

 

Ang huyonghuyong maoy usa ka luna sa balas nga tan-awon sama sa uban diha sa ibabaw,  

apan kini delikado nga luna sa yuta nga magasuyop kaninyo sa ilalum ug makapildi sa inyong 

kinabuhi. Kini dili mao ingon sa makita sa ibabaw. Kini kanunay tinuod sa mga relasyon.Ang 

mga tawo dili kanunay ingon nga sila mao ra diha sa ibabaw. Samtang dili tanang binilanggo 

tugob sa kriminal nga kinaiya, daghan kanila ingon niana ug tungod niana kamo kinahanglan 

makakat-on unsaon sa paglikay sa usa ka laraw sa pangdaut sa institusyonal nga palibot. 

 

UNSAY LARAW SA PANGDAUT? 

 

Ang usa ka "laraw sa pangdaut" mao ang usa ka kahimtang diin kamo napugos sa pagkompro 

miso sa inyong kaugalingon nga mga tinuohan, mga sumbanan, o institusyonal nga mga lag 

da.  Kamo napugos o nalansisan ngadto sa usa ka nakakompromisong sitwasyon, ug unya ma 

pahimuslan sa binilanggo sa pagdawat sa mga pabor o mga kontrabando sama sa mga droga, 

alkohol, ug uban pa. 

 

GIUNSA ANG USA KA LARAW SA PANGDAUT PAGHITABO? 
 

Ang usa ka laraw sa pangdaut kasagaran nag-uswag ingon sa mosunod: 

 

Obserbasyon: 

 

Ang mga binilanggo una nag-obserbar sa inyong abilidad o kawalay katakos sa paglihok ila 

lum sa kapit-os, ang inyong lebel sa pagkamatuguton, kon kamo dili o mosunod sa mga lag 

da, ug sa unsa nga paagi kamo epektibong nagmando sa usa ka lisod nga kahimtang. 

 

Pagsulay: 

 

Sa dili pa ang bisan unsa nga mga konklusyon mahimong madani ang binilanggo nga mosu 

lay sa ilang mga panghunahuna mahitungod kaninyo sa ginagmay nga mga paagi. Kini ma 

himong maglakip sa mga butang sama sa dili awtorisado nga mga hangyo alang sa mga 

suplay ug mga materyales, nga nagapangayo alang sa mga pabor, nagapamintaha sa mga 

lagda, nagatukob sa simpatiya, o nagasulay sa paghimo kaninyo sa suod nga panag-istor 

yahanay.  
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Kon mohatag kamo niini nga mga "ginagmay nga mga dapit," nan kamo ang una nga kandi 

dato alang sa usa ka laraw sa pangdaut. 

 

Ang laraw sa pangdaut: 

 

Kon kamo mokompromiso sa ginagmay nga mga lagda o moapil sa suod o sa dili angay nga 

kinaiya, nan ang usa ka binilanggo nagtakda kaninyo pinaagi sa paggamit niini ingon nga usa 

ka paligwat sa pagkuha sa unsay tinuod nga ilang gusto gikan pa sa sinugdanan. Sila mohulga 

kaninyo sa pagsulti sa administrasyon mahitungod sa inyong ginagmay nga kalapasan sa na 

ngagi o sa pagpahibalo kaninyo nga adunay tinuod nga gilansisan ngadto sa pagbuhat sa usa 

ka  butang nga dili subay sa balaod. Sila mogamit niini ingon sa usa ka paligwat sa pagkuha 

sa unsay ilang gusto--tingali kontrabando sama sa mga droga o alkohol o sa uban pang mga 

pabor. 

 

PAGLIKAY USA USA KA ARAW SA PANGDAUT: 

 

Kamo makahimo sa paglikay sa usa ka laraw sa pangdaut pinaagi sa. . . 

 

1.  Paghupot sa usa ka propesyonal nga kinaiya: 

 

Ang propesyonalismo maoy usa ka pulong nga gigamit sa paghulagway sa usa ka piho nga 

kinaiya diha sa ministeryo sa mga bilanggoan ug mga prisohan. Ang propesyonalismo nagpa 

sabot nga ang inyong sumbanan ug estilo-sa- kinabuhi mas labing maayo pa kay sa mga sum 

banan ug estilo-sa-kinabuhi sa kadaghanan sa mga tawo nga nabilanggo sa prisohan. Kamo 

dili propesyonal kon kamo mogamit sa sinultihan sa mga bilanggo ug nagmaniobra sa insti 

tusyonal nga mga lagda sama sa gibuhat sa pipila ka mga binilanggo. 

 

2. Paglikay sa kasuud: 

 

Kita kinahanglan nga mohatag ug gibug-aton niini sa pabalik-balik niini nga manwal—kamo 

makahimo sa paghupot sa propesyonalismo samtang nagpadayon sa pagkamahigalaon. Pag 

butang ug kalainan tali sa pagkamahigalaon ug kasuud.  Kamo hilabihian ka suud kon kamo 

motugot sa pamuut-buot ug mga pagpatuyang. Nagapatuman sa mga lagda sa usa ka tawo 

apan nagapagaan niini alang sa uban maoy usa ka panig-ingnan. Nagasalmot sa suud nga mga 

panagsinultihanay sa mga binilanggo o nagasaad sa mga pabor nga dili sakop sa inyong ka 

tungod mao ang uban pa. 

 

3. Pagdumili sa pagsupak sa mga lagda ilalum sa bisan unsa nga sirkumstansya: 

 

Ang usa ka laraw sa pangdaut kanunay naglangkob sa nangagi nga paglapas sa mga lagda. 

Dumilii ang pagsupak sa mga lagda ilalum sa bisan unsa nga sirkumstansya. 

 

4. Gilayon nagataho sa usa ka laraw sa pangdaut nga pagsulay: 

 

Kon kamo giduol niini nga paagi o nakaplagan ninyo ang inyong kaugalingon nga nalit-ag sa 

usa ka laraw sa pangdaut, gilayon itaho kini sa tsaplin o sa administrasyon. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN SA KAPITULO 12 
 
 

1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang unang lagda alang sa husto nga paagi sa pakiglambigit sa mga binilanggo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Itingob ang labing menos upat ka sa mga sumbanan alang sa pakiglambigit sa mga 

binilanggo nga gihatag niini nga kapitulo. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Unsa ang usa ka laraw sa pangdaut? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Giunsa ang usa ka laraw sa pangdaut paghitabo? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Ilista ang upat ka mga paagi sa paglikay sa usa ka laraw sa pangdaut. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

(Ang mga tubag sa kinaugalingong eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga 

manwal.) 
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KAPITULO 13 

Tinagsa nga mga Giya 
 
Kini nga manwal naghatag ug kinatibuk-ang mga giya alang sa ministeryo nga magamit sa ka 

daghanan sa bilanggoan ug sa prisohan nga mga kahimtang. Kining katapusan nga seksyon gi 

tagana alang sa pagsal-ot sa piho nga mga sumbanan nga talagsaon sa institusyon diin kamo 

maga-alagad. 

 

Ania ang pipila ka gisugyot nga mga butang nga isal-ot niini nga seksyon sa manwal: 

 

-Usa ka tsart sa organisasyon alang sa inyong ministeryo sa prisohan ug / o sa institu 

syon diin kamo maga-alagad. (Ang usa ka tsart sa organisasyon nagpakita kinsa ang 

kabahin sa inyong ministeryo ug kang kinsa kamo responsable sa sulod sa institu- 

syon.) 

 

-Lagda alang sa paninina ug kasiguroan nga piho sa inyong institusyon. 

 

-Mga giya kon unsa kamo ingon nga usa ka boluntaryo - o sa inyong ministeryo nga 

tim - tingali madala o maipadala ngadto sa institusyon diin kamo nangalagad: mga 

Biblia?  Mga pagtuon sa Biblia? Mga basahon?  Mga cassette tapes ?  Mga videos? 

 

-Piho nga mga giya alang sa pagbisita sa mga binilanggo, lakip na ang pagdu-aw nga 

mga adlaw ug mga oras ug unsa ang mahimo ug dili mahimo nga dalhon o ipadala sa 

sulod. 

 

-Mga giya alang sa pakipagsinulatay sa mga binilanggo ug sa mga butang nga mahi 

mong ipadala pinaagi sa koreyo. 

 

-Usa ka mapa sa institusyon. 

 

-Mga balasahon gikan sa sulod nga pag-alagad sa pagbansay nga gitanyag sa institu 

syon. 

 

-Pagduso nga mga Listahan sa mga lokal nga mga organisasyon o mga ministeryo nga 

motabang sa parolado nga mga binilanggo uban sa kapuy-an, mga trabaho, sinina, pa 

nalapi, ug uban pa 

 

-Kon kamo tsaplin o boluntaryo nga tigpahiluna ug naugmad sa pagbansay mga mater 

yales nga talagsaon sa inyong institusyon, isal-ot kini nga mga materyal niini nga 

seksyon. 

  

-Kon kamo instruktor sa kolehiyo sa Biblia, isal-ot ang inyong mga mubong mga sulat 

sa leksyon ug mga balasahon niini nga seksyon. 
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PANAPOS 
 

. . . Apan ang Pulong sa Dios dili ginapus. (2 Timoteo 2: 9) 

 

Si Jesus anaa sa inyong lokal nga bilanggoan. Siya nagabuhat ug panahon sa prisohan. . . 

 

"Unya ang mga matarung motubag kaniya, nga nagaingon: Ginoo, kanus-a ba 

kami makakita kanimo. . . sa bilanggoan, ug mianhi kanimo?’ Ug ang Hari ma 

gatubag ug nagaingon kanila: Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ma 

ingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong 

mga igsoon, gihimo ninyo kini kanako ' "(Mateo 25: 37-40). 
 

Gikan sa usa ka espirituhanon nga panglantaw, walay bili nga mahimong ibutang sa kalag sa 

usa ka lalaki, babaye, o batan-on nga tawo: 

 

"Kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo kon maangkon niya ang tibook nga 

kalibutan, ug mawad-an sa iyang kaugalingon nga kalag? O unsa may ikahatag 

sa tawo nga baylo sa iyang kalag? "(Mateo 16:26) 
 

Gikan sa usa ka lunsay nga pinansyal nga panglantaw, ang matag tawong gawasnon gikan sa 

bilanggoan nagatipig sa liboan ka mga dolyar sa usa ka tuig sa direkta nga gasto sa pagkabi 

langgo. Kini wala maglakip sa katilingbanon nga mga galastuhan sa pag-alagad alang sa ilang 

mga pamilya nga gihatag sa pipila ka mga gobyerno, ni ang pagkwenta sa dakong tawhanong 

gasto sa pamilya o sa ekonomiya nga mga  kontribusyon sa binilanggo nga mahimo kon maus 

wagong nagtrabaho. 

 

Pinaagi sa pagdawat sa mandato alang sa bilanggoan ug sa prisohan nga ministeryo - pinaagi 

sa pagmartsa nga walay kahadlok nga moagi sa mga laray sa mahait nga mga alambri  ug sa 

mga nahimutangan sa armadong bantay - kamo moadto ngadto sa kinahiladman sa impyerno 

sa pagmina sa mga bililhon nga mutya alang sa Ginoo. 

 

Oo - adunay pipila nga dili modawat sa inyong mensahe. Adunay uban kinsa magaangkon, 

apan walay tinuod nga pagpanag-iya. Adunay pipila nga mobalik ngadto sa ilang daan nga 

mga paagi. Apan hinumdumi. . . 

 

-Ang Dios nagsugod uban sa usa ka lalaki ug babaye uban sa usa ka hingpit nga panulondon 

nga nagpuyo sa usa ka hingpit nga palibot, ug silang duha napakyas. 

 

-Sa dihang si Jesus nagpadayag nga kinahanglan siya mag-antus, daghang mga tinun-an 

mihunong sa pagsunod kaniya; sila dili andam sa pagbayad sa bili. 

 

-Sa iyang katapusan nga mga oras, ang iyang nahibilin nga mga tinun-an mikalagiw, usa mili 

mod kaniya, ug usa nagbudhi kaniya - apan pipila niini nga mga tawo mituman sa dakong ha 

git sa pagdala sa Ebanghelyo ngadto sa mga nasud sa kalibutan. 

 

Ayaw sukda ang bili sa bilanggoan ug sa prisohan nga mga ministeryo pinaagi sa inyong mga 

kapakyasan. Sukda ang iyang bili pinaagi sa inyong mga kalampusan.   
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Kamo kabahin sa usa ka tibook kalibutan nga kutay nga naga-usab sa kalibutan –  

Usa ka bilanggoan ug prisohan sa usa ka panahon, usa ka tawo sa usa ka higayon.  

    

Adunay daghan nga mga hagit sa bilanggoan ug prisohan nga ministeryo, apan usab adunay 

dakong ganti. Ang mga boluntaryo kasagaran magsugod sa pagtrabaho sa mga binilanggo ug 

sa kanhi-makasasala nga panghunahuna, "Ako moadto niining mangitngit nga dapit, ug dad-

on ang gugma sa Dios. "Sa kanunay, sila mogula nga nagapamatuod," ako nakaangkon labaw 

pa kay sa akong gikahatag. " 

 

Pinaagi sa pagdawat sa mandato sa bilanggoan ug sa prisohan nga ministeryo kamo 

mahimong kabahin sa usa ka kulbahinam nga tim - tibook kalibutan nga kutay sa mga 

boluntaryo nga nagatapok sa mga alahas alang sa Agalon. 

 

"Sila mamahimong mga ako," nag-ingon si Jehova sa mga panon, "Sa adlaw nga 

akong pagahimoon sila ng akong mga alahas. . .ug ako mopahigawas kanila 

ingon sa usa ka tawo nga nagapagawas sa iyang anak nga lalaki nga nag-alagad 

kaniya. "(Malaquias 3:17) 

 

Padayon sa pagbangon sa espirituhanon nga mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye 

hangtod ang Agalon mobalik: 

 

-Ayaw gayud kaluya. 

-Ayaw gayud wad-a ang panan-awon. 

-Ayaw gayud biyai ang usa ka binilanggo. 

-Ayaw gayud paghunong. 

 

"Iyahat ang imong mga mata sa palibot, ug tan-awa, silang tanan nanagtigom, 

sila nanganha kanimo; ang imong mga anak nga lalake gikan sa halayo, ug ang 

imong mga anak nga babaye pagadad-on nga kinugos."(Isaias 60: 4) 
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Kinabuhi. . .Diha Sa Anino Sa Kamatayon 

Kini maoy Dominggo sa Pagkabanhaw, ug ang usa ka masanag nga adlaw migitib sa mga 

panganod ug nagadan-ag sa atong kawalogan sa Sentro sa California nga lungsod uban sa 

kainit. Kini mao ang adlaw sa pagsaulog sa kinabuhi, apan ang atong Pasko sa Pagkaban 

haw nga pagsaulog modala kanato ngadto sa landong sa kamatayon. Kami nagdapit kanin 

yo sa pag-uban- kini mao ang usa ka selebrasyon sa kinabuhi diha kang Jesus nga dili nin 

yo daling makalimtan. 

 

Kita mosulod sa Central California Women Facility pinaagi sa daghang mga ganghaan ug 

mga hununganan. Kini nga prisohan nagpapuyo sa duol sa 4,000 ka mga binilanggo sa ka 

ron nga panahon, lakip na ang hataas nga seguridad, ang nakalaray sa kamatayon nga mga 

binilanggo. Ang lugar diin kita magsaulog sa pagkabanhaw mao mismo ang landong sa ka 

matayon, ingon sa walay sulod nga lubnganan sa Jerusalem anaa sa landong sa Bungtod sa 

Golgota. Kita gilibutan sa duha ka laray sa mahait nga alambbri uban sa makamatay nga na 

kakuryente nga paril nga nagdagan taliwala kanila. Sa ibabaw nato matataw ang armadong 

mga magbalantay sa mga torre  ug sa tabok sa nag-unang nataran sa unahan nagtindog ang 

dakong larawan sa nakalaray sa kamatayon sa California alang sa mga babaye. 
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Ang atong pag-alagad wala gikatakda nga magsugod hangtod sa udto, apan sa 10: 30 sa bun 

tag, ang mga babaye naglinya na. Sa 11 sa buntag, atong ablihan ang kapilya ug dihadiha ki 

ta napuno. Adunay mga babaye nga nagalinya sa mga paril ug sa plataporma, nagatindog sa 

likod, ug sa gawas nagalili sa tamboanan. Daghan sa mga babaye adunay mga patik, hinoon 

tig-a nga tan-awon, ug ang pipila sa dayag nga paagi mga tomboy. Apan sila mianhi dinhi ka 

ron sa pagdawat sa mensahe sa kinabuhi. 

 

Sa diha nga atong giablihan ang serbisyo, ang lawak sa walay pagpasulabi misilaob sa kahi 

nam. Samtang kita miduyog sa pagdayeg ug pagsimba, ang usa ka binilaggo nagtugtog sa 

piano, ug usa pa ang Bongo nga mga tambol, ang ikatolo nagmintinar sa ritmo sa hugpong 

sa mga tambol. Idugang ang pipila ka mga tamborin ug maracas niini, usa ka hiniusa nga  

koro uban sa usa ka espirituhanong kompas, ug ang labing madasigong pag-awit nga inyong 

mahanduraw! 

 

Samtang ang usa ka binilanggo nagtapos sa mga panlimbasog sa usa ka solo nga nag-ulo 

hang “Ang Dugo," usa ka kahilum ang midagayday sa atong lain-laing mga mamiminaw. Ki 

ta mipakigbahin sa usa ka mensahe mahitungod sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kris 

to nga nag-ulohang "Upat ka mga Tanaman sa Dios.”Gikan sa Tanaman sa Eden diin ang 

dugo giula alang kang Adan ug Eva, kita mopakli sa mga pahina sa Pulong sa Dios ngadto 

sa Tanaman sa Getsemani diin si Jesus gisingot sa dagko nga mga tinulo sa dugo, ngadto sa 

tanaman sa mga tiil sa Bungtod sa Golgota diin ang dugo midagayday gikan sa krus. Kita 

unya nagtumong sa tanaman sa atong mga kasingkasing, diin ang dugo ni Jesus kinahanglan 

usab nga modagayday alang sa sala. Samtang kita nagtawag alang sa mga pagtugyan, mga 

kamot gibayaw sa tibook nga lawak ug ang milagro nahitabo: Espirituhanong kinabuhi mi 

puli sa espirituhanon nga kamatayon. Kamo sa walay pasubali mibati sa kausaban ug makita 

kini sa mga nawong sa mga babaye. 

 

Samtang kita motan-aw niining napuno nga lawak, kita naghunahuna sa ubang mga binilang 

go nga milingkod niining sama nga mga lingkoranan sa mga katuigan nga kita nag-alagad sa 

prisohan ug kinsa karon parolado na balik ngadto sa gawasnon nga kalibutan. Adunay De- 

bra, nga nakadawat sa iyang B.A. sa Kristohanong edukasyon ug naminyo ug aktibo diha sa 

usa ka lokal nga simbahan. Adunay Irene, nga sa dili madugay makadawat sa iyang B.A., 

usa ka sakop sa dungganon nga katilingban ug presidente sa negosyo nga pundok sa iyang 

eskwelahan. Adunay Rosie, nga karon nakatrabaho ingon nga usa ka nars, ug nahiusa pag-

usab uban sa iyang mga anak. 

 
Kita kasagaran nga gipangutana, "Nganong kamo moadto man sa prisohan ug mag-usik sa 

panahon niadtong mga katawhan? Wala ba kamo manghibalo nga daghan kanila mobalik 

lang ngadto sa institusyon nga pabalik-balik? Kamo ba gayud naghunahuna nga kamo ma 

kahimo sa pag-usab kanila? "Ang atong tubag mao," Dili, kita dili makapa-usab kanila.  A 

pan ang programa nga among gidumala adunay usa ka 100% nga kalampusan sa diha nga 

ang mga estudyante mohiusa sa mga kamatuoran diha sa ilang mga kinabuhi. Ang atong 

garantiya gitala diha sa Josue 1: 8: 

 

"Kining basahon sa kasugoan ayaw pag-ibulag sa imong baba, apan kamo maga 

pamalandong niana sa adlaw ug sa gabii, aron himatngonan mo sa pagbuhat sumala sa 

tanan nga nahisulat niini. Ug unya ikaw magmauswagon sa imong panaw, ug unya ikaw 

adunay maayo nga kalampusan. " 

 



UNANG PAKAPIN 
Dictionary 

 
Kamo dili kinahanglan nga masayud sa binali nga sinultihan o eslang sa mga binilanggo sa 

pagpahigayon sa bilanggoan ug sa prisohan nga ministeryo, apan ang uban nga nag-unang 

mga terminolohiya nga kanunay nga gigamit diha sa mga bilanggoan makatabang. Ang 

mosunod nga mga termino mao ang komon sa mga prisohan sa tibook Estados Unidos. 

 

Pahinumdom: Kon kamo naga-andam niini nga manwal alang sa paggamit sa laing 

nasud, kamo tingali gusto nga molaksi niini nga seksyon ug ilisan sa usa ka labaw 

nga angay sa inyong institusyon. 

 

Ad Seg: Administration Segragation o (Administratibong Paglain). Ang pagbutang sa usa ka 

              kontrolado nga yunit alang sa kasiguroan ug seguridad sa institusyon. Gitawag usab 

              sa "lungag." 

 

All Day (Tanang adlaw): Usa ka kinabuhi nga sentensya, sama sa "Siya nagabuhat sa tanan 

              nga adlaw..." 

 

Badge (Tsapa): Usa ka gwardiya, Koreksyonal nga opisyal. 

Banger (Tigbugbug): Usa ka kutsilyo. Usab gitawag nga usa ka magsusunog o tangagan. 

Beef (Karne’ng Baka): Usa ka pagtugyan sa pagdisiplina, ingon sa "Pagdakop sa baka." 

Big House (Dakong Balay): Prisohan. 

Big Jab (Dakong Suntok): Makamatay nga ineksyon. Usab gitawag sa "dagom." 

Blanket Party (Habol nga Parti): Ang pag-itsa sa usa ka habol ngadto sa usa ka tinamay nga  

             binilanggo, aron dili siya makahimo sa pag-ila sa usa ka tig-atake. 

 

Blind (Buta): Dapit diin ang Koreksyonal nga mga opisyal dili makakita. 

 

Books (Mga libro): Gisalig nga pundo. Ang tanan nga salapi nga nadawat sa usa ka binilang 

             go nga gibutang ngadto sa usa ka pagsalig nga pundo ug mahimong kuhaon alang sa 

             kantina nga pagpamalit, espesyal nga sugo, selyo, ug uban pang mga galastohan. 

 

Box (Kahon): Usa ka karton sa sigarilyo. 

Bull (Toro): Gwardiya. 

Bunkie (Tigkamarote): Ang tawo diin ang usa ka binilanggo nakig-ambit sa usa ka doble nga  

             kamarote ang higdaanan. 

 

C-file (C- nga hapnniganan): Ang sentro nga hapniganan. Ang makuyaw nga impormasyon  

           giampingan sa matag binilanggo. 
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Call (Tawag): Panahon sa piho mga panghitabo - pananglitan, koreyo nga tawag o masakiton  

            nga tawag. Tingali nailhan sa pipila ka mga dapit ingon sa usa ka tawag sa gawas. 

 

Camp (Kampo): Labing gamay sa seguridad nga mga pasilidad alang sa pagpalong sa sunog 

            ug sa paggalam nga buhat. 

 

Cellie (Kasilda): Kauban sa silda 

Chain (Kadena): Gigamit sa diha nga ang usa ka binilanggo ibalhin ngadto sa laing yunit.    

 "Siya mibiya nga adunay kadena kagahapon." 

 

Chrono (Krono): Impormasyon sa mubo nga mga sulat sa mga opisyal sa bilanggoan nga nag  

  dokumento sa matang sa mga desisyon, ginagmay nga pagdisiplina sa mga sala, medi  

  kal nga mga sugo, ug mahitungod sa tanan nga mga butang nga mahimong itala sa  

             usa ka binilanggo. 

 

Commissary (Tindahan): Prisohan nga"tindahan" alang sa pagpalit ug mga selyo, mga gamit  

 pamustura, sigarilyo, ug uban pang mga butang. 

 

Count (Pag-ihap): Ang institusyonal nga pag-ihap, gibalik-balik sa lain-laing mga panahon sa  

adlaw. Ang tanang butang giundang samtang ang kawanihan sa bilanggoan nagsiguro 

nga walay usa nga nawala. 

 

Dated (gipetsahan):  Ang paggawas nga petsa 

Ducat: Ang prisohan molabay alang sa kalihokan sa institusyon. Asaynment alang sa trabaho,  

silda nga mga kausaban, tawag sa may sakit, ug uban pang mga programa sa bilanggo 

an. Pagkuha sa gisalig nga pundo alang sa kantina nga pagkuha. 

 

Fish (Isda): Usa ka bag-o nga binilanggo. 

Fish Line (Linya sa Isda): Usa ka linya nga gigamit sa pagbitad sa mga butang gikan sa usa  

 ka silda ngadto sa lain. 

 

Fog Line (Gabon nga linya): Sa diha nga ang gabon baga kaayo alang sa kawanihan sa paghu  

 pot sa usa ka suod nga pagbantay, ang "gabon nga linya" tawagon ug ang mga piniriso  

 gipig-otan ngadto sa ilang mga silda o yunit. 

 

Good Time (Maayong Panahon): Mga pagsalig naangkon sa usa ka gisentensyahan. 

 

Hard Time (Lisod nga Panahon): Ang paghatag ug sentensya sa lisod nga paagi. 

 

Hit (Igo): Usa ka plano nga pagpatay o pagdunggab. 

 

Hole (Lungag): Nag-inusara nga bilanggoan, paglain, pangdisiplina sa bilanggoan nga mga 

 silda. 
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Homeboy (tagadinhi): Lain nga binilanggo gikan sa kaugalingong lungsod o sa silinganan. 

Hooch (Paltik):  gihimo sa balay (gihimo sa silda) alcohol 

Ink (Tinta)|: Mga patik. 

Inside (Sulod): sa luyo sa mga paril. 

Jacket (Dyaket): Usa ka rekord sa binilango sa bilanggoan. 

Jail (Bilanggoan): Usa ka pasilidad sa wala husaya nga mga binilanggo o piniriso nga nag- 

 alagad sa mubo nga termino. 

 

Jailhouse Lawyer (Abogado sa bilanggoan): Usa ka binilanggo nga motabang sa uban sa  

            pagpasaka sa subay sa balaod nga mga buhat. 

 

Kite (Tabanog): Pahinumdom o mga sulat. Bisan unsa nga mensahe nga gihatod sa usa ka 

            binilanggo. 

 

Lifer (Gibilanggo sa Kinabuhi): Usa ka binilanggo nga nag-alagad sa usa ka kinabuhi nga  

            sentensya. 

 

Lock Down (Giyawihan): Indibidwal nga binilanggo, usa ka piho nga yunit sa balay, o ang  

 tibook nga bilanggoan mahimong yawihan sa dihang may usa ka hulga sa seguridad,  

 ang pag-ihap dili tin-aw, o usa ka tawo ang nawala. 

 

Lock Up Unit (Gikandadohan nga Yunit): Ang gilain nga yunit; ang sentro sa pagpahiga 

yon; detensyon sa pagdisiplina. 

 

LWOP: (Life without Possibility of Parole) Kinabuhing Walay Posibilidad sa Parol. 

 

Mainline (Kinadak-an): Gitawag usab nga "kinatibuk-ang populasyon" - ingon nga lahi gikan  

 sa mga gipapuyo sa nakalaray sa kamatayon o sa espesyal nga mga yunit sa balay. 

 

Make Paper (Paghimo sa papel): Paghimo sa parol. 

Man (Tawo): Gwardiya o awtoridad - "Ang Tawo." 

Man Walking (Tawong Nagalakaw): Usa ka sinyales nga ang usa ka gwardiya nagsingabot. 

MTA: (Medical Technician) Batid sa medisina. 

Packing (Pagpamutus): Usa ka piniriso nga nagadala ug usa ka hinagiban o mga droga alang  

 sa pagbaligya. 

 

PC: (Protective Custody) Mapanalipdanong kustodiya. 

PHU: (Protective Housing Unit). Yunit nga gitudlo sa mga piniriso nga dili maprograma  

 bisan asa sa sistema ug motagbo sa pipila ka mga sukdanan. 

 

PIA: (Prison Industry Authority) Prisohan nga industriya ug awtoridad. 
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Priors (Mga Nag-una): Daan nga termino sa bilanggoan, pagpausbaw sa usa ka sentensya o sa  

 naka-apekto sa pagmatang nga puntos. 

 

Seg (Segregation): Paglain (nag-inusara o yunit sa pagdisiplina). 

 

Shakedown (Pangyabyab): Usa ka pagsuhid sa usa ka silda o buhatan nga dapit. 

 

Shank (Paltik): Gibuhat sa bilanggoan nga hinagiban - sa kinatibuk-ang usa ka pagdunggab  

 nga instrumento. Gitawag usab nga usa ka tipak o usa ka piraso. 

 

Short-timer (Hamubong panahon): Usa ka binilanggo nga sa dili madugay makagawas. 

 

SHU: (Security Housing Unit). Paglain, ang lungag. 

 

Snitch (Sumbongiro): Usa ka impormante. Usa nga naghatag sa mga ngalan o mga kalihokan. 

 

Stinger (Pangsumpay): Kagamitan nga gigamit sa pag-init sa tubig, nga mahimong gibuhat sa  

 pagsumpay sa buhi nga elektisidad nga mga alambre ngadto sa usa ka metal nga pla  

 to. Gitugotan sa ubang mga prisohan. 

 

Street (Kalye): Ang gawas sa kalibutan, ingon sa"kalye." 

 

Yard (Nataran): Ang ehersisyo nga dapit. Sa gilain, ang nataran walay bili nga labaw pa kay  

 sa usa ka semento nga "gidaganan sa iro" nga walay mga kagamitan. Ang ubang mga  

 yunit tingali nakabaton sa usa ka basketbolan, kalingawan nga mga kagamitan, o sag  

 buton nga mga dapit. 
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IKADUHANG PAKAPIN 
Kasulatan nga may Kalabutan sa mga Binilanggo 

 
Genesis 39: 11-41: 14:     Si Jose sayop nga giakusahan nga misulay sa pagpanglugos ug  

        ang iyang kasinatian sa prisohan. 

Genesis 42: 15-20:      Si Jose gipapriso ang iyang mga igsoon. 

Genesis 45: 4-8:      Si Jose nagpadayag sa iyang kaugalingon sa iyang mga igsoon. 

Numeros 21: 1:      Ang Hari sa Arad gipapriso ang pipila sa mga Israelinhon. 

Maghuhukom 16: 21-25: Samson gibutaan ug gipriso. 

1 Hari 22:27:       Si Micheas gipriso tungod sa iyang tagna. 

2 Hari 17: 4:       Si Oseas, hari sa Israel gipapriso sa hari sa Asiria ingon nga usa  

        ka mabudhion. 

2 Hari 24: 10-12:      Si Joachin, hari sa Israel, gidala nga piniriso ni Nabucodonosor. 

2 Hari 25: 27-30:             Si Joachin gipagawas gikan sa prisohan pinaagi sa dautan – Mero  

                                         dak, bag-ong hari sa Babilonia. 

2 Cronicas 16: 7-10:        Si Hanani ang manalagna gipriso ni Asa nga hari sa Juda alang sa  

                                         paghatag sa usa ka dili maayo nga panagna. 

2 Cronicas 18:26:      Si Micheas gibilanggo ni Achab, hari sa Israel, tungod sa iyang  

                                         tagna. 

Salmo 69:33:       Ang Ginoo wala magtamay sa mga binilanggo. 

Salmo 79:11 ug 102: 20:  Usa ka hangyo alang sa Ginoo aron sa pagbantay sa mga gihuk 

                                          man nga mamatay. 

Salmo 146: 7:        Ang Ginoo nagpagawas sa mga binilanggo. 

Isaias 14:17:        Si Satanas wala motugot sa iyang mga binihag nga mopauli sa 

      pinuy-anan. 

Isaias 24: 21-22:       Ang mga hari sa yuta gibilanggo. 

Isaias 42: 7:        Ang tagna sa pag-anhi ni Jesus aron sa pagpagula sa mga binihag 

      sa bilanggoan. 

Isaias 49: 9:                       Sa adlaw sa kaluwasan ang Ginoo mosulti sa mga binihag nga mo 

                                          anhi ug niadtong anaa sa kangitngit nga mahimong gawasnon. 

Isaias 53: 8:        Ang pagkabilanggo ni Jesus gitagna. 

Isaias 61: 1:        Ang pagmantala sa dinihog ni Jehova sa pagpahibalo sa kagawa 

                  san alang sa mga binilanggo. 

Jeremias 32: 1-2:       Si Jeremias gibilanggo sa Juda. 

Jeremias 32: 6-15:       Si Jeremias mopalit sa usa ka uma samtang siya anaa sa bilang 

                                          goan 

Jeremias 33:        Si Jehova nakigsulti kang Jeremias samtang siya anaa sa bilang- 

      goan. 

Jeremias 36: 5:       Si Jeremias nagdikta sa Pulong sa Ginoo ngadto kang Baruch sa pa 

         nahon sa iyang pagkabilanggo. 

Jeremias 36:26:       Si Joacim naningkamot sa pagdakop kang Jeremias. 

Jeremias 37: 4-38: 13:       Sayop nga gi-akusahan sa pagbiya, Si Jeremias gilatigo ug gibi  

                                          langgo 

Jeremias 38:28:       Si Jeremias nagpadayon sa iyang pagkabilanggo hangtod nga ang 

         Jerusalem naagaw. 

Jeremias 40: 1-4:       Si Jeremias giluwas sa gwardiya sa imperyo. 
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Jeremias 52:11:     Sedechias nga hari sa Jerusalem, gibutaan ug gibilanggo sa tibook  

       kinabuhi sa hari sa Babilonia. 

Jeremias 52: 31-34:     Joachin, nga hari sa Juda, gipagawas gikan sa bilanggoan pinaagi sa 

                                        hari sa Babilonia. 

Lamentaciones 3:34:     Ang Dios dili sa kinabubut-on modugmok sa mga binilanggo. 

Lamentaciones 3:53-55: Si Jeremias nangamuyo sa Dios sa panahon sa iyang pagkabilanggo. 

Daniel 3: 1-28:     Si Sadrach, Mesach, ug Abed-nego gibilanggo, gitambog ngadto sa 

                                        hudno ug giluwas sa Dios. 

Daniel 6: 16-24:     Si Daniel gitambog ngadto sa langub sa leon ug giluwas sa Ginoo. 

Zacarias 9: 11-12:     Ang Dios misaad sa pagluwas sa mga binilanggo. 

Mateo 4:12:      Si Juan Bautista nabilanggo. 

Mateo 5: 25-26:     Tambag nga labing maayo ang magamalinawon uban sa kaaway nga 

nga nagadala kaninyo ngadto sa korte. Kay kon dili, ang usa ka ter  

mino sa bilanggoan mahimong moabot. 

Mateo 11: 2:      Si Juan Bautista, nga anaa sa bilanggoan, nangutana kang Jesus kon 

    Siya mao ang moabot. 

Mateo 14: 3,10:     Juan Bautista gibilanggo ug gipunggotan. 

Mateo 18:30:      Ang walay kalooy nga ulipon nga nagabutang sa usa ka tawo nga  

                                        nakautang kaniya sa salapi ngadto sa bilanggoan. 

Mateo 25: 35, 39, 44:     Si Jesus nagpahayag nga ang mga tawo nga nag-alagad sa mga bi- 

    langgoan mao ang naga-alagad ngadto kaniya ug nga ang mga tawo 

    nga wala mag-alagad sa mga bilanggoan wala mag-alagad kaniya. 

Mateo 27: 15-21:     Si Barrabas gipagawas sa mga panon sa katawhan. 

Marcos 1:14; 6: 17, 27:   Juan Bautista gibilanggo ug gipunggotan. 

Marcos 15: 6:      Barrabas gipagawas gikan sa bilanggoan. 

Lucas 3:20:      Juan Bautista nabilanggo. 

Lucas 4:18:      Si Jesus nagpahayag sa iyang balaan nga tawag, ang katumanan sa  

                                        Isaias 61: 1-3. 

Lucas 12: 58-59:     Tambag sa pagpasig-uli sa imong kaugalingon ngadto sa imong 

    kaaway aron ikaw makagawas sa pagkabilanggo. 

Lucas 21: 12-13:     Si Jesus nagsulti sa iyang mga tinun-an nga sila mabilanggo tungod 

                                        sa iyang ngalan ug nga kini moresulta sa ilang pagkahimong mga 

                                        saksi. 

Lucas 22:33:      Si Pedro nagaingon nga siya andam sa pagsunod ni Jesus sa bilang 

    goan ug sa kamatayon. 

Lucas 23: 19,25:     Ang pagbuhi kang Barrabas sa hangyo sa mga katawhan. 

Mga Buhat 4: 3:     Si Pedro ug si Juan nabilanggo. 

Mga Buhat 5: 18-23:     Ang mga apostoles gibilanggo dayon gibuhian sa usa ka anghel sa 

                                        Ginoo. 

Mga Buhat 5:40:     Ang mga apostoles nga gilatigo, alang sa pagsangyaw sa ngalan ni  

       Jesus. 

Buhat 7: 54-60:     Esteban gibato ngadto sa kamatayon. 

Buhat 8: 3; 9: 2, 14, 21:  Si Saulo naglutos sa mga Kristohanon, ang iyang pagkakabig ug 

    ang iyang ministeryo. 

Buhat 12: 1-2:      Si Santiago, ang igsoon ni Juan, gipatay pinaagi sa espada sa sugo 

    ni Herodes. 

Buhat 12: 3-17:     Si Pedro gibilanggo ug gipagawas sa usa ka anghel sa Ginoo. 

Buhat 12: 18-19:     Si Herodes gipapatay ang mga gwardiya nga nagbantay kang Pedro. 
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Buhat 14:19:      Si Pablo gibato sa panon sa katawhan ug gituohan nga patay. 

Buhat 16: 25-39:     Si Pablo ug si Silas nga gilatigo ug gibilanggo. Usa ka linog mitay-  

                                        og, ang mga pultahan sa bilanggoan nanga-abli, ang mga talikala  

                                        nangabadbad. Ang magbalantay sa bilanggoan midawat sa kaluwa 

    san ug si Pablo ug Silas gipagawas sa mga maghuhukom. 

Buhat 20: 22-24:     Si Pablo nagtagna sa iyang pagkabilanggo sa Jerusalem. 

Buhat 21:11:      Si Agabo, usa ka manalagna, nagpamatuod nga si Pablo mapriso sa 

    Jerusalem. 

Buhat 21: 30-35:     Ang panon sa katawhan sa Jerusalem gigukod si Pablo sa tuyo nga  

       pagpatay kaniya. Si Pablo giluwas pinaagi sa mga sundalo sa Roma. 

Buhat 22: 24-29:     Si Pablo nagpamatuod nga siya kaniadto naglutos sa mga Kristoha   

     non. 

Buhat 23: 1-35:     Si Pablo nakigsulti sa atubangan sa Sanhedrin ug gibilanggo. 

Buhat kapitulo 24:     Ang husay ni Pablo sa atubangan ni Felix ug sa iyang hangyo ngadto 

                                        kang Cesar. 

Buhat kapitulo 25:     Ang husay ni Pablo sa atubangan ni Festo. 

Buhat kapitulo 26:     Ang husay ni Pablo sa atubangan ni Agripa. 

Buhat 27: 1-28: 15:     Ang biyahe ni Pablo ngadto sa Roma samtang anaa sa kustodiya sa  

       mga sundalo sa Roma. 

Buhat 28: 17-20:     Si Pablo naghisgot sa iyang pagkabilanggo. 

Buhat 28:16:      Si Pablo gitugotan sa pagpuyo sa iyang kaugalingon nga balay uban 

       sa usa ka magbalantay sa pagtan-aw kaniya. 

2 Corinto 11:23:     Si Pablo naghisgot sa iyang pagkabilanggo ug mga kalisdanan nga 

    iyang nag-antus alang kang Kristo. 

Efeso 3: 1; 4: 1:     Si Pablo nag-ingon nga siya usa ka binilanggo ni Kristo. 

Efeso 6:20:      Si Pablo nag-ingon nga siya usa ka sinugo diha sa mga talikala. 

Filipos 1: 11-18:     Si Pablo nag-ingon nga ang iyang pagkabilanggo nakapaabante sa  

       kawsa ni Kristo. 

Colosas 4:10:      Si Aristarco mao ang usa ka kauban nga binilanggo ni Pablo. 

2 Timoteo 1: 8:     Si Pablo naghangyo nga ang mga tawo dili maulaw sa iyang pagka-

       ulipon diha kang Kristo. 

2 Timoteo 1: 16-17:     Si Pablo mipanalangin kang Onesiforo alang sa iyang ministeryo  

       ngadto kaniya sa bilanggoan. 

2 Timoteo 2: 9:     Si Pablo miingon nga bisan tuod siya gigapos, ang Pulong sa Dios  

       dili ginapus. 

2 Timoteo 4: 16-17:     Ang Ginoo mitindog tupad ni Pablo sa diha nga ang tanan mibiya  

        kaniya tungod sa iyang pagkabilanggo. 

Filemon 1: 9-10:     Si Pablo naghangyo sa mahigugmaong kalolot alang kang Onesimo  

       nga naluwas diha sa bilanggoan. 

Filemon 1:23:      Si Epafras, usa ka kauban nga binilanggo ni Pablo. 

Hebreohanon 13: 3:     Hinumdumi ang mga bilanggoan ingon nga daw kamo ang ilang  

       mga kauban nga mga binilanggo. 

1 Pedro 3:19:      Si Kristo nagministeryro alang niadtong anaa sa bilanggoan. 

2 Pedro 2: 4:      Ang Dios mibilanggo sa mga anghel nga mialsa batok kaniya. 

Judas 1: 6:      Ang Dios mibilanggo sa mga anghel nga mialsa batok kaniya. 

Pinadayag 2:10:     Ang yawa mopabilanggo sa pipila aron sa pagsulay kanila. 

Pinadayag 2:13:     Si Antipas, ang matinumanong nga saksi sa Dios, gipapatay. 

Pinadayag 20: 7:     Si Satanas gipagawas gikan sa bilanggoan alang sa usa ka mubo nga  

       panahon. 
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IKATULONG PAKAPIN 
Ministeryo nga Kapanguhaan 

 
Kini nga pakapin naghatag sa mga sugyot sa mga kapanguhaan alang sa bilanggoan ug sa pri 

sohan nga ministeryo lakip na ang mga pagtuon sa Biblia, mga basahon, mga Biblia, ug mga 

video. Ang tanan nga mga literatura kinahanglan nga masusi sa mga opisyal sa bilanggoan sa 

dili pa i-apod-apod ug ang pipila ka mga institusyon magkinahanglan sa pag-uyon sa dili pa 

isalida ang mga video.  Kadaghanan niini nga listahan nakabasi sa Estados Unidos nga mga 

organisasyon nga mahimong makuha pinaagi sa Internet. Kon kamo nag-andam niini nga 

manwal alang sa paggamit sa laing nasud, kamo makahimo sa pagtangtang niini nga seksyon 

ug pulihi sa lokal nga mga listahan nga kapanguhaan. 

 
MGA BIBLIA: 

 

American Bible Society 

Gideons International 

International Bible Society 

International Prison Ministry 

The Bible League 

 

EBANGHELYO NGA MGA BASAHON: 
 

American Bible Society 

American Tract Society 

Gospel Publishing House 

Gospel Tract Society 

 

GISUGYOT NGA MGA VIDEO ALANG SA BINILANGGO NGA PAGTAN-AW:  

 

Kining tanan adunay kalabutan sa bilanggoan nga mga video. Kontaka ang inyong lokal nga 

mga Kristohanong tindahan alang sa pagkuha nga impormasyon: 

 

Tex Watson:    Pagpamatuod sa kanhi binilanggo. 

Ang Dapit nga Tagoanan:  Ang istorya ni Corrie Ten Boone, gibilanggo panahon 

(The Hiding Place)   sa ikaduhang Gubat sa Kalibutan. 

Natawo Pag-usab: Ang istorya ni Chuck Colson, kanhi opisyal sa gobyer 

(Born Again)  no sa US nga gibilanggo ug karon nangulo sa Interna 

tional Prison Outreach. 

 

BILANGGOAN UG PRISOHAN NGA MINISTERYO NGA MGA VIDEO: 

 

Unom ka bahin sa pagbansay nga mga serye alang sa bilanggoan ug prisohan nga mga minis 

teryo magamit pinaagi sa Atlanta Chaplaincy Training School. 

 

Mga boluntaryo sa Koreksyonal, usa ka pagbansay nga video nga magamit pinaagi sa Indus 

trial and Institutional Chaplaincy. 

 

      91 



Pahinumdom: Coalition of Prison Evangelists (COPE) usa ka kooperatiba nga organi 

sasyon sa daghang mga ministeryo sa bilanggoan sa tibook Amerika nga makatabang 

sa pagpalambo sa pagbansay-bansay, mga materyales ug sa koordinasyon sa mga 

ministeryo. Susiha ang ilang website sa Internet. 

 

PAGTUON SA BIBLIA: 

 

Sa paghatag ug pagtuon sa Biblia ngadto sa mga piniriso, anaa ang ka sensitibo sa kamatu 

oran nga daghan sa mga piniriso gikan sa ubos nga ang-ang sa katilingban -sa-ekonomiya ug 

dili kaayo edukado. Tungod niini nga rason, kamo kinahanglan nga mopili sa mga materyales 

nga yano, sayon nga basahon, uban sa maayo nga kadako sa mga letra. 

 

Adunay daghang mga dagkong pagtuon sa Biblia nga mga kapanguhaan diha sa Internet nga 

walay bayad. Mosulod sa usa ka pagsusi gamit ang mga pulong sa Kristohanong mga kapa 

nguhaan (Christian Resources) o mga Pagtuon sa Biblia (Bile Studies). Ang mosunod 

nga tinag-as nga pagtuon sa Biblia gimugna sa Harvestime International Network, ang mga 

magmamantala niini nga manwal sa bilanggoan ug sa prisohan nga mga ministeryo. Sila anaa 

sa Internet nga walay bayad sa: 

  

http: //www.harvestime .org 

 

Mga Pamaagi Alang sa Espirituhanon nga Pagpangani 

Mga Pundasyon Sa Pagtoo 

Gingharianong Pagkinabuhi 

Espirituhanon nga mga Estratihiya (Pakiggubat) 

Ministeryo sa Balaang Espiritu 

Pag-ila sa Tingog sa Dios 

Mamugnaong Pagtuon sa Biblia nga mga Paagi 

Nag-unang Pagsusi sa Biblia: Daang Tugon 

Nag-unang Pagsusi sa Biblia: Bag-ong Tugon 

Pagpalambo sa usa ka Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan 

Pagtudlo nga mga Taktika 

Metodolohiya sa Pagpadaghan 

Gahum nga mga Baruganan 

Bibliyanhong Pagdumala nga mga Baruganan 

Mga Baruganan sa Kahimtangang Pagtuki 

Pagdumala pinaagi sa mga Katuyuan 

Pagpalihok nga mga Metodolohiya 

Sama sa Levadurang Pag-ebanghelyo 

Mga Babaye, Usa ka Bibliyanhong Panagway 

Gubat Alang sa Lawas  

Mapangamuyoong Pag-ampo 
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MGA TUBAG SA KINAUGALINGONG 

EKSAMEN 
 
KAPITULO 1: 
 

1. . . . Ako nabilanggo, ug kamo mianhi kanako. (Mateo 25:36) 

 

2.  Ang nag-unang pakisayran alang sa kasulatanong mandato sa ministeryo sa bi- 

langgoan mao ang Mateo 25: 31-40. 

 

3. Si Jesus mao ang atong labing dako nga sa Bibliyanhong panig-ingnan alang sa 

ministeryo sa prisohan. 

 

4. Walo ka mga rason nganong ang mga magtotoo kinahanglan nga malambigit diha 

sa ministeryo sa prisohan mao ang: 

1. Ang prisohan nga ministeryo adunay direkta nga sugo sa Kasulatan (Mateo 

25: 31-40).  

2.  Kita kinahanglan nga mosunod sa panig-ingnan ni Kristo nga 

gipahimutang sa pag-alagad sa mga piniriso. 

3. Ang mga prisohan nakatukma sa mga gikinahanglan sa bisan unsa nga 

natad sa misyon: Nawala nga mga tawo ug sa usa ka panginahanglan alang 

sa mga mamomoo. 

4. Ang Dios dili buot nga may bisan kinsa nga mawala  

5. Ang mga tsaplin dili maka-alagad sa kapin sa usa ka gamay nga porsiyento 

sa mga binilanggo sa ilang pag-atiman.  

6.  Daghang mga bilanggoan ug mga prisohan nga walay propesyonal nga 

mga tsaplin ug daghan ang walay relihiyosong mga serbisyo. 

7. Kay ang matag tawong nabilanggo, adunay tulo ngadto sa lima ka ubang 

mga tawo nga apektado. 

8. Ang mga bakak nga mga relihiyon ug mga kulto ang nagaabot sa mga 

piniriso. Kita kinahanglan gayud nga moabot didto una uban sa Ebang 

helyo ni Jesu-Kristo! 

5. Ang espirituhanong mga tumong sa bilanggoan ug prisohan nga ministeryo 

naglakip sa mosunod: 

-Pagpakigbahin sa hingpit nga gugma sa Dios. 

-Pagpresentar sa Ebanghelyo ni Jesu-Kristo sa paagi nga ang mga binilanggo 

 ang moyapos niini ug modawat kang Kristo ingon nga Manluluwas. 

-Pagtudlo sa mga bag-ong mga magtotoo diha sa Pulong ug sa pagtudlo kanila  

 unsaon sa pagtuon sa Biblia. 

-Pagpakita sa gahum sa pag-ampo ug sa pagtudlo kanila sa pag-ampo. 

-Paggiya sa mga binilanggo sa pagsinati sa makapausab sa kinabuhi nga ga 

hum sa Dios nga magpahigawas kanila gikan sa sala, kaulaw, negatibo nga 

mga emosyon, ug mga pagkaadik. 

-Pag-alagad sa mga pamilya sa mga binilanggo. 
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6. Ang katilingbanong mga tumong sa bilanggoan ug prisohan nga ministeryo nagla 

lakip sa mosunod: 

-Pagtabang sa mga binilanggo nga makalihok nga mas positibo sa sulod sa  

 palibot sa prisohan. 

-Paghatag ug usa ka sumpay tali sa komunidad ug sa mga tawo nga gibilanggo  

 sa koreksyonal nga mga institusyon. 

-Pag-andam sa mga residente alang sa pagsulod pag-usab sa katilingban 

(pisikal, pangisip, moral, ug sa espirituhanon nga paagi). 

-Pagtabang sa mga binilanggo nga mga pamilya sa praktikal nga mga paagi. 

-Paghatag ug human-sa-bilanggoan nga tabang sa praktikal nga mga paagi. 

 

7. Ang Ebanghelyo nagtanyag sa mga binilanggo sa: 

-Kapasayloan gikan sa sala. 

-Usa ka higayon sa pag-ingon nga "Gikasubo ko." 

-Paghigawas gikan sa sala ug kaulaw. 

-Pagdawat  

-Bag-ong mga mithi ug panglantaw. 

-Pamaagi alang sa pagsagubang sa lisod nga mga sitwasyon ug mga negatibo  

  nga mga emosyon 

-Mga nag-una sa matuod nga matinud-anon nga mga relasyon. 

-Madagayaong kinabuhi pinaagi kang Jesu-Kristo. 

-Usa ka bag-o nga katuyoan alang sa pagpakabuhi. 

-Kinabuhing dayon. 

 
KAPITULO 2: 
 

1.  . . . mahimo nga usa ka panig-ingnan sa mga magtotoo sa pulong, sa paggawi, sa 

gugma, sa espiritu, sa pagtoo, sa kaputli. (1 Timoteo 4:12) 

 

2. Susiha ang inyong katingban mahitungod sa listahan sa mga espirituhanon nga mga 

kwalipikasyon alang sa usa ka boluntaryo sa ministeryo sa prisohan nga gihisgotan 

niini nga kapitulo. 

 

3. Upat ka mga dapit sa pagpangandam importante sa epektibo nga ministeryo sa 

prisohan mao ang: 

1.  Pangandam sa pag-ampo 

2.  Pangandam diha sa Pulong 

3.  Pangandam sa inyong piho nga responsibilidad 

4.  Pangandam alang sa mga piho nga institusyon 

 
KAPITULO 3: 
 

1. Apan kini mao ang usa ka katawhan nga gikawatan ug gitulisan; silang tanan hinglit-

agan sa mga gahong, ug sila gitagoan sa mga balay nga bilanggoan; sila alang sa tu 

lokbonon, ug walay bisan kinsa nga magaluwas; alang sa inagaw, ug walay bisan usa 

nga nag-ingon, "Iuli!" (Isaias 42:22) 
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2. Itandi sa inyong katingbanan sa mga lakang alang sa pagsugod sa usa ka ministeryo sa 

prisohan nga gihisgotan niini nga kapitulo. 

 

3. Ang nagkalain-laing mga ministeryo diin kamo unta makahatag sa usa ka institusyon 

naglakip sa: 

-Pagpahigayon kanunay sa mga serbisyo sa simbahan. 

-Pagpuli sa tsaplin sa diha nga siya may sakit o anaa sa bakasyon. 

-Paghatag ug espesyal nga musika o dramatikong mga programa. 

-Pagpagihayon ug mga pagtuon sa Biblia. 

-Pagtudlo ug mga klase sa usa ka piho nga kahanas, patigayon, o sa personal  

 nga kausaban. 

-Pagpahigayon ug usa ka Kristohanong grupo alang niadtong adunay pagka 

 adik. 

-Pag-apod-apod ug literatura ug mga Biblia. 

-Pagdapit ug usa ka Kristohanong pelikula sa usa ka gabii. 

-Paghatag ug tinagsa-tagsa nga mga serbisyo ingon nga dugang pa sa inyong 

 grupo nga programa: 

-Paghatag ug kurso sa Biblia nga panagsinulatay. 

-Pagparis sa mga binilanggo sa Kristohanong mga bisita. 

-Pagparis sa mga binilanggo sa mga Kristohanon aron sa pagsulat  

 kanila. 

-Paghatag ug pagduso nga impormasyon alang sa mga pamilya sa mga 

 piniriso. 

-Pagduso sa mga binilanggo ngadto sa human-sa-bilanggoan nga pro- 

 grama sa paghigawas. 

 

4. Pipila ka mga paagi sa pag-rekrut sa mga boluntaryo naglakip sa: 

-Pagbutang ug usa ka pahibalo sa mga buletin sa simbahan.    

-Paghimo ug pahibalo sa mga serbisyo sa simbahan. 

-Pagrekrut sa gamay nga mga grupo nga panagtigom. 

-Pag-andam ug mga karatula ug ibutang sila sa estratehikong mga dapit sa  

 simbahan. 

-Pagplano ug usa ka “Adlaw sa Prisohan nga Ministeryo” 

 

5. Itandi sa inyong katingbanan sa pagbansay sa mga boluntaryo nga gihisgotan niini 

nga kapitulo. 

 

KAPITULO 4: 
 

1. Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nanagpanoo sa ngalan sa Anak sa Dios, 

aron kamo masayud nga kamo aduna nay  kinabuhing walay katapusan, ug nga aron 

kamo magpadayon sa pagtoo sa ngalan sa Anak sa Dios. (1 Juan 5:13) 

 

2. Duha ka mga butang nga buhaton sa diha nga kamo gusto  nga mosugod sa pakipag 

sinulatay  sa usa ka binilanggo mao ang: 

-kontaka ang tukma nga mga awtoridad sa institusyon 

-pagkuha ug usa ka listahan sa mga lagda alang sa pakipagsinulatay sa mga  

  binilanggo sa piho nga prisohan.  
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3. Itandi sa inyong katingbanan sa mga sumbanan alang sa pakipagsinultay sa mga 

binilanggo nga gihisgotan niini nga kapitulo. 

 
KAPITULO 5: 
 

1. Hinumdumi ang mga binilanggo nga daw kinadinahan usab uban kanila - sila nga 

mga gipangdagmalan - sanglit kamo anaa man usab sa lawas. (Hebreohanon 13: 3) 

 

2. Ang personal nga pagbisita importante nga ministeryo tungod kay: 

-Ang matag kalag bililhon sa Dios:  

-Daghang mga binilanggo dili motambong sa relihiyosong mga serbisyo 

-Daghang mga binilanggo wala makasinati sa tinuod, Diosnon, walay kondisyon  

  nga panaghigalaay.        

-Mas sayon mopadayag sa personal kay sa grupo nga kahimtang.   

-Kamo mahimong taytayan balik ngadto sa katilingban alang sa mga 

 binilanggo.  

-Kamo dili lamang mahimo nga usa ka panalangin, apan kamo mapanalangi 

       nan pinaagi sa usa ka tinuod nga panaghigalaay uban sa usa ka binilanggo. 

 

3. Kamo mahimo nga malambigit sa usa-sa-usa ka pagbisita sa mga binilanggo sa 

mosunod nga mga paagi: 

-Pangutana mahitungod sa pagdu-aw nga programa sa bilanggoan o sa prisohan 

 diin kamo gusto moboluntaryo.   

     -Kon ang institusyon walay usa ka organisado nga programa alang sa pagpares sa 

       mga binilanggo ug mga bisita, hangyoa ang tsaplin nga ipares kamo sa mga   

       binilanggo.   

      -Ang mga tawo nga alagad sa sulod sa prisohan sa usa-sa-usa nga basehan sa reli  

       hiyoso nga mga programa maoy usa usab ka maayo nga tinubdan.   

      -Kon mahimo, makigbinayloay sa pipila ka mga sulat sa mga binilanggo sa wala  

        pa ang inyong unang pagbisita.   

 

4. Itandi sa inyong katingbanan ang mga sumbanan nga gihatag niini nga kapitulo sa 

pagbisita sa usa-sa-usa nga binilanggo. 

 

KAPITULO 6: 
 

1. Apan sa diha nga nakita niya ang mga panon sa katawhan, siya naluoy kanila, tungod 

kay sila mga gikapoy ug nagkatibulaag, sama sa mga karnero nga walay magbalantay. 

(Mateo 9:36) 

 

2. Ang pipila ka mga matang sa grupo nga panagtigom mahimong ipahigayon sa mga 

bilanggoan ug prisohan naglakip sa: 

-Mga serbisyo sa pagsimba 

-Pagtuon sa Biblia 

-Mga klase sa musika 

-Musikanhon ug dramatikong mga presentasyon 

-Kristohanong pagsulat 
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-Gamay nga grupo nga nagatanyag sa usa ka Kristohanong pag-atubang sa  

  pagkaadik ug / o emosyonal nga mga problema 

-Mga klase sa pagkaginikanan 

-Mga kurso sa kolehiyo sa Biblia 

-Mga klase sa pagkatinun-an alang sa mga bag-ong magtotoo 

 

3. Itandi sa inyong katingbanan alang sa matag dapit sa mga sumbanan nga gihatag niini 

nga kapitulo. 

 

KAPITULO 7: 

 

1.  ". . . .ug diha kanimo ang tanan nga mga kabanayan sa yuta pagapanalanginan 

"(Genesis 12: 3) 

 

2. Ang pamilya sa usa ka binilanggo anaa kasagaran sa krisis tungod kay sa diha nga ang 

usa ka sakop sa pamilya gidakop kini nagmugna ug dakung kabalaka, kahadlok, ug 

kawalay kasiguroan. Ang pamilya napikas. Ang mga anak moatubang sa kaulaw ug 

            pagkawala sa diha nga ang usa ka ginikanan mabilanggo. 

 

3. Kamo makahimo sa pag-alagad sa mga pamilya sa usa ka binilanggo pinaagi sa 

mosunod nga mga paagi: 

-Transportasyon ug pagkamaabiabihon 

-Impormasyon 

-Katilingbanong mga serbisyo 

-Pangempleyo 

-Pabalay, pagkaon, paninina, ug mga panalapi 

-Pagtambag 

-Mga gasa sa espesyal nga mga okasyon 

-Usa ka panimalay nga simbahan 

 

4. Duha ka mahinungdanon nga mga butang nga kamo kinahanglan gayud nga mobuhat 

sa dili pa mokontak sa pamilya sa usa ka binilanggo mao ang: 

1. Susiha uban sa mga tsaplin o sa administrasyon sa bilanggoan o sa 

bilanggoan diin kamo nagapangalagad. 

2. Pagkuha ug sinulat nga pagtugot gikan sa binilanggo aron ang pamilya ug 

institusyon nakahibalo nga kamo adunay iyang pag-uyon. 

 

5. Itandi sa inyong katingbanan sa mga sumbanan nga gihatag niini nga kapitulo sa pag-

alagad sa mga pamilya sa binilanggo. 

 

KAPITULO 8: 
 

1. Himoa nga ang pagpanghupaw sa mga binilanggo miabot sa atubangan mo; sumala sa 

pagkadaku sa imong kagahum bantayi kadtong mga natudlo sa kamatayon.  

(Salmo 79:11) 

 

2. Itandi sa inyong katingbanan ang mga sugyot nga gihatag niini nga kapitulo kon sa 

unsang paagi magsugod sa ministeryo sa usa ka nakalaray sa kamatayon. 
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3. Itandi sa inyong katingbanan ang mga sumbanan nga gihatag niini nga kapitulo sa 

pag-alagad sa nalakalaray sa kamatayon nga binilanggo. 

 

4. Kamo makatabang sa usa ka nakalaray sa kamatayon nga binilanggo sa pag-atubang 

sa kamatayon diha sa mosunod nga mga paagi: 

-Aduna bay usa ka tawo nga ilang gikinahanglan nga pasayloon? Giyahi sila   

  sa proseso. 

 

-Aduna bay bisan kinsa diin siya kinahanglan nga mopasaylo ug mangita sa  

 kapasayloan – mga biktima, ilang mga pamilya, sa iyang kaugalingong pamil  

 ya o mga higala? 

 

-Kon sila adunay mga batan-ong mga anak, dasiga sila sa pagsulat sa usa ka  

 espesyal nga sulat ngadto sa bata nga ihatag ngadto kanila sa diha nga sila  

 mohamtong na. 

 

-Aduna ba sila’y bisan unsa nga praktikal nga mga butang sa negosyo nga  

 kinahanglan nga matapos? 

 

-Hisgoti ang kamatayon sa dayag, ug ang kamatuoran ingon nga usa ka  

  magtotoo, walay bisan unsa nga kahadlokan. 

 

-Tabangi sila pagtumong sa kahangturan ug sa dagkong mga butang nga  

  naghulat sa Langit. 

 

-Kon sila mohangyo kaninyo nga motambong sa ilang kamatayon sa paghatag 

 ug espirituhanon nga suporta, buhata kini kon ang prisohan motugot niini. 

 

KAPITULO 9: 
 

1. . . . Aron sa pagpabuka sa buta nga mga mata, aron sa pagpagula sa mga binilanggo 

gikan sa bilanggoan, ug sila nga nanaglingkod sa kangitngitan gikan sa balay nga 

bilanggoan. (Isaias 42: 7) 

 

2. Ang pipila sa mga komon nga mga panginahanglan sa kanhing-makasasala mao ang: 

    -Siya kinahanglan nga dawaton sa usa ka lokal nga iglesia nga naga-amuma ug  

      matinabangon aron sila makapagpalambo sa espirituhanong paagi.   

    -Siya nagkinahanglan ug balay, pagkaon, ug mga sinina.  

    -Siya nagkinahanglan sa panginabuhi nga pagbansay ug sa usa ka trabaho. 

    -Siya tingali nagkinahanglan sa pinansyal nga pagtambag  

    -Pagtambag sa pamilya importante kon siya naningkamot nga mahiusa pag-usab  

      ang iyang pamilya 

    -Siya tingali nagkinahanglan ug dugang mga personal nga pagtambag alang sa mga  

      pagkaadik sama sa mga droga ug alkohol.  

    -Kon siya gibilanggo sa usa ka hataas nga panahon, siya tingali nagkinahanglan ug 

      tabang bisan pa sa yano nga mga desisyon  

    -Siya nagkinahanglan sa usa ka lig-on nga kutay nga suporta sa mga higala nga na  
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     higugma ug modawat kaniya, mag-ampo alang ug uban kaniya, ug tabangan siya  

     sa pagtrabaho ug sa pagdumala sa mga problema. 

 

3. Human-sa-prisohan nga mga ministeryo naglakip sa: 

- Usa ka Kristohanong ". Tunga-tunga nga balay 

- Lokal nga paglingkawas nga misyon 

- Gobyerno o sa pribado nga gipalihok nga mga programa 

- Nakabase sa simbahan nga mga programa. 

- Kristohanong mga kolehiyo ug mga eskwelahan sa Biblia 

 

4. Ang mga lakang sa pagsugod sa usa ka ministeryo human-sa-prisohan mao ang: 

Unang Lakang: Pag-ampo 

Ikaduhang Lakang: Konsultaha ang imong espirituhanong lider 

Ikatulong Lakang: Pagbuhat ug usa ka pagtuki 

Ikaupat nga Lakang: Pagbisita sa usa ka susama nga ministeryo 

Ikalimang Lakang: Pagtino sa organisasyon nga mga isyu 

- Pundo 

- Mga pasilidad 

- Kawanihan 

 

5. Ang tulo ka mga pangutana nga gikinahanglan sa pagtino sa inyong papel sa 

ministeryo human-sa-prisohan mao ang: 

1. Unsa ang gitugotan sa institusyon diin kamo moministeryo 

2. Asa kamo labing epektibo?  

 3. Unsa ang inyong panahon ug kusog nga mga limitasyon?  

 

KAPITULO 10: 

 

1. Ang espiritu ni Jehova nga Dios ania kanako; tungod kay gidihogan ako ni Jehova 

aron sa pagwali sa maayong mga balita sa mga maaghop; siya nagpadala kanako aron 

sa pagbugkos sa mga kasingkasing nga nangadugmok, aron sa pagmantala sa kagawa 

san sa mga binihag, ug sa pag-abli sa mga bilanggoan alang kanila nga ginagapus. . .  

(Isaias 61: 1) 

 

2. Ang komon nga seguridad nga mga ang-ang mao ang labing higpit, tunga-tunga, ug 

kinagamyan. 

 

3. Ang prisohan mao nga ang mga binilanggo gihusay na ug konbiktado. Ang bilanggo 

an mao ang kasagarang punto sa pagsulod alang sa tanan nga mga piniriso. Daghan 

ang binilanggo sa bilanggoan nga dili pa konbiktado sa bisan unsa nga butang. Ang 

prisohan nga populasyon mao ang medyo lig-on. Ang bilanggoan nga populasyon 

hilabihan kaayo ka umalagi. Sa ubang mga prisohan adunay labing menos usa ka 

gamay nga mga pasilidad ug mga programa alang sa pagtambag ug rehabilitasyon, 

apan ang kadaghanan sa mga bilanggoan adunay pipila o walay bisan unsa. Ang mga 

prisohan kasagaran adunay mas maayo nga mga pasilidad alang sa mga panagtigom 

sa grupo sama sa mga serbisyo sa simbahan ug sa grupo nga pagtuon sa Biblia. Ang 

pisikal, emosyonal, ug sikolohikal nga mga kahimtang sa bilanggoan nga mga bini 

langgo lahi ug dili kaayo paborable kay sa mga prisohan. 
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4. Ang pipila sa uban nga mga pasilidad sa pagkapriso nga gihisgotan niini nga kapitulo 

mao ang: 

- Mga sentro sa trabaho sa paghigawas 

- Tunga-tunga nga balay 

- Kampo sa kalsada, kampo sa kalayo, kampo sa lasang, o magtrabaho sa uma  

-Tanggonganan, pasilyo sa mga batan-on, o sa usbanan 

 

5. Itandi sa inyong katingbanan sa panaghisgot sa binilanggo nga tipolohiya niini nga 

kapitulo. 

 
KAPITULO 11: 

 

1. Himoa nga ang matag tawo magpasakop nga masinugtanon sa mga punoan sa kagam 

hanan. Kay walay pagbulot-an gawas sa gikan sa Dios, ug sa mga awtoridad nga anaa 

sa mga gitudlo sa Dios. (Roma 13: 1) 

 

2. Itandi ang inyong tubag sa gihisgotan sa angay nga mga paninina nga kabalauran niini 

nga kapitulo. 

 

3. Itandi sa inyong katingbanan sa kasiguroan nga kabalauran nga gihisgotan niini nga 

kapitulo. 

 

4. Itandi sa inyong katingbanan sa mga sumbanan nga gihatag niini nga kapitulo nga 

mabuhi sa usa ka pagbihag nga insidente. 

 

5. Siguroha ang pag-angkon sa usa ka listahan sa mga paninina ug kasiguroan nga kaba 

lauran alang sa mga institusyon diin kamo magabisita o magapangalagad. Isal-ot kini 

diha sa katapusan nga seksyon (Kapitulo Trese) niini nga manwal nga gidisenyo alang 

sa materyal nga talagsaon sa inyong piho nga institusyon. 

 
KAPITULO 12: 

 

1. . . ..sa kalumo kinahanglan iyang pagamaymayan ang mga nagasupak kaniya, kay 

tingali baya itugot ra sa Dios nga sila managhinulsol ug mahisangko sa pagpakaila sa 

kamatuoran, ug sila makaikyas gikan sa bitik sa yawa, tapos mabihag sila niya aron sa 

pagbuhat sa iyang kabubut-on. (2 Timoteo 2: 25-26) 

 

2. Ang unang pagmando alang sa husto nga paagi sa pakipaglambigit sa mga binilanggo 

mao ang pagkat-on sa pagsunod sa mga lagda. 

 

3. Itandi sa inyong katingbanan sa mga sumbanan alang sa pakipaglambigit sa mga bini 

langgo nga gihatag niini nga kapitulo. 

 

4. Ang usa ka laraw sa pangdaut mao ang usa ka kahimtang diin kamo napugos sa 

pagkompromiso sa inyong kaugalingon nga mga tinuohan, mga sumbanan, o insti 

tusyonal nga mga lagda. 
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Kamo mapugos o malansisan ngadto sa usa ka kompromiso nga sitwasyon, ug unya 

mopahimulos ang usa ka piniriso sa pagdawat sa mga pabor o mga kontrabando sama 

sa mga droga, alkohol, ug uban pa. 

 

5. Ang usa ka laraw sa pangdaut kasagaran magagula ingon sa mosunod: 

Obserbasyon: Ang mga binilanggo una nag-obserbar sa inyong abilidad o  

kawalay katakos sa paglihok ilalum sa kapit-os, ang inyong lebel sa pagkama 

tuguton, kon kamo dili o mosunod sa mga lagda, ug sa unsa nga paagi epekti 

bo kamo nga nagmando sa usa ka lisod nga kahimtang. 

 

Pagsulay: Sa dili pa ang bisan unsa nga mga konklusyon mahimong madani,  

ang binilanggo nga mosulay sa ilang mga panghunahuna mahitungod kaninyo  

sa ginagmay nga mga paagi. Kini mahimong maglakip sa mga butang sama sa  

dili awtorisado nga mga hangyo alang sa mga suplay ug mga materyales, nga  

nagapangayo alang sa mga pabor, nagapamintaha sa mga lagda, nagatukob sa 

simpatiya, o nagasulay sa paghimo kaninyo sa suod nga panag-istoryahanay.  

Kon mohatag kamo niini nga mga "ginagmay nga mga dapit," nan kamo ang  

una nga kandidato alang sa usa ka laraw sa pangdaut. 

 

Ang laraw sa pangdaut: Kon kamo mokompromiso sa ginagmay nga mga  

lagda o moapil sa suod o sa dili angay nga kinaiya, nan ang usa ka binilanggo  

nagtakda kaninyo pinaagi sa paggamit niini ingon nga usa ka pangligwat sa  

pagkuha sa unsay tinuod nga ilang gusto gikan sa sinugdanan.  

 

6. Kamo makahimo sa paglikay sa usa ka laraw sa pangdaut  pinaagi sa: 

1. Ang paghupot sa usa ka propesyonal nga kinaiya 

2. Paglikay sa naandan 

3. Ang pagdumili sa paglapas sa mga lagda sa ilalum sa bisan unsa nga  

    kahimtang 

4. Diha-diha dayon nga pagtaho sa usa ka pagsulay sa laraw sa pangdaut. 

 

KAPITULO 13: 

 

Tinagsa nga kapitulo. Walay-kinaugalingong eksamen. 
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