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Ang Tagapagligtas ng Sanlibutan
"Ang Anak ng Tao ay naparito upang hana-

pin at iligtas ang nawala." Iyan ang kahulugan
ng pananampalatayang Cristiano. Ang pagpa-
rito ni Jesus sa sanlibutan ay paraan ng Diyos
upang matubos ang taong napapahamak. Tina-
tanggap ng Cristianismo ang katotohanang di
maililigtas ng tao ang kanyang sarili.

Ang mensahe ng Cristianismo ay kaligtasan
ng tao. Ito ang kaibhan nito sa ibang relihi-
yon. Sinisikap ng ibang relihiyon na higyang-
kahulug-an ang matataas na adhikain 8<'1 buhay.
Iginigíít nilang ang tao ay nabigo at magiging
isang kabiguan. Sinasabi nila sa tao kung bakit
siya naghihirap, paano dapat mamuhay, at
parurusahan kapag nagkakasala. Hindi. siya
binibigyan ng kapangyarihang mamuhay na
nagtatagumpay sa hibo ng kasalanan., Subalit

. si Cristo'y dumarating sa mga tao, anuman
anz kanilang kalagayan sa buhay, saanman
sila naroon, at ínihahatid ang mensahe ng pag-
liligtas. Nabigo ka nga, ngunit maaari kang
magtagumpay. Narumhan ka ng kasalanan,
ngunit maaari kang- luminis at mapatawad.
Mangyayari ito sa pamamagitan ng kapangya,
rihan ng Tagapagligtas. Siya ang naparito,
namatay para sa makasalanan, at nagbangong
matagumpay sa kamatayan, sa kasalanan, at
impiyerno, at" sa libingan.

Ito nga ang mabuting- balita o ebanghelyo:
na naparito si Jesus upang maging tagapag-
ligtas ng sangkatauhan. .Nang ipanganak si
Jesus. ibinalita n~ anghel sa mga pastol:

Lucas 2:10,11. "Huwag kayong matakot!
Ako'y may dalang mabuting balita para sa
inyo na magdudulot ng malaking kagalakan
sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon
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sa bayan ni David ang inyong Tagapagligtas,
anz Cristong Panginoon!"

Ang' Pang-alan ni Jesus
Ang ibig sabihin ng pangalang Jesus ay

"Maellligtas si Jehova," o Tagapagligtas. Pinili
ng Diyos Ama ang pangalang ito para sa Kan-
yang" Anak. Sinugo Niya kay Jose ang isang
anghel upang sabihin ang ipangangalan
sa sanggol na isisilang ni Maria. Ang pangalang
Jesus ay laging magpapaalaala kung sino nga
si Jesus at kung bakit Siya ipinanganak.
Siya ang Anak ng Diyos, naparito sa lupa
upang iligtas tayo sa ating kasalanan. Ang
sabi ng anghel: '

~

Mateo 1:21. Manganganak siya
ng isang lalaki; at ito'y panga-
nganlan mong Jesus, sapagka't

/// <, siya ang magliligtas ng kanyang
»: I I, , ~'" bayan sa kanilang mga kasala-
I·'-~·-.,L nan.~'.í __:.._~_~,,:-,,-,;

Kapag binanggit mo o narinig ang pangalang
Jesus, tandaan ang mabuting balitang hatid
nito sa iyo: si Jehova, walang-hanggan, wa.
lang pasimulang Diyos ay naparito sa sanlibu ..
tan upang iligtas ka. Magliligtas ang Diyos.
Ito ang pangakong inaangkin natin kapag
nananalangin tayo sa Ama, sa pangalan ni
Jesus. Pabulong mong sambitin ang ngalang
Jesus sa iyong pagsamba at pananalangin.
Awitin ang tungkol sa Tagapagligtas, Sabihin
sa iba ang tungkol sa Kanya. Siya ang ta-
nging Tagapagligtas - Siya lamang ang sinugo
nJ{ Ama upang magligtas sa atin. Napagaling
nina Pedro at Juan ang lalaking lumpo sa pa-
mamagitan- ng makapangyarihang ngalan ni
Jesus. Ipinaliwanag ni Pedro:

Gawa 3:16; 4:12. "Ang kapangyarihan ng
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pangalang Jesus ang nagpagaling sa lalaking
ito; nangyari ito dahil sa pananalig sa kan,
yang pangalan. Ang pananalig kay Jesus
ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng

. inyong nakikita.
Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang

kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang
kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng
Diyos sa ikaliligtas ng tao."

l.

Ang Gagawin Mo
Ano ang ibigsâbihin ng pangalang
Jesus?
Sino ang pumili ng pangalan para
kay Jesus?
.... a) si Jose
.... b) anganghel Gabriel
.... k) ang Diyos Ama.
Isaulo ang Mateo 1:21.
Sa Gawa 3: 16, 4: 12, binanggit ni
Pedro ang "
.... a) tungkol sa paggaling sa

pamamagitan ng pananalig
sa pangalang Jesus.

' ... b) tungkol sa kaligtasan sa pa-
magitan lamang ni Jesus .

.... k) pagkabuhay na muli sa
ngalan ni Jesus .

.... d) ang nasasaad sa a) at b) sa
itaas.

Isipin mo: Ano ang kahulugan sa
iyo ng pangalang Jesus? Ano ang
kahulugan sa iyo ng manalangin
sa pangalan ni Jesus? Sambitin ang
Kanyang pangalan pag ikaw ay
sumasamba, isipin kung sino Siya
at ang kahulugan Nya sa iyong
buhay.
Bago ipagpatuloy ang pag-aaral sa
araling ito, basahing muli sa ika-2
aralin ang mga bahaging: Sere-
monya sa panghuhula, Paghahan-
dog at Tagapagligtas:

2.

3.
4.

-,

5.

6.

133
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Ang Katangian ng Xaligtasan
Ang salitang kaligtasan sa Biblia ay mala-

wak ang sakop. Ang pagliligtas ay pag-lalayo
sa panganib. pagtubos mula sa pagkaalipin o
kaparusahan, dalhin sa dakong ligtas, at mag-
pagaling. Si Jesus na ating Tagapagligtas ang
tumubos sa atin sa kapangyarihan ni Sata-
nas, pinalaya tayo mula sa pagkaalipin ng
kasalanan, humalili sa atin at Siyang na-
ging pínakakasalanang tumanggap ng parusa,
naghahatid sa atin sa dakong ligtas, at nagpa-
palusog ng ating katawan at kaluluwa.,

Naparito si Jesus upang tayo'y
iligtas sa kalagayang nawawala
at sa mga panganib ng pamu-
muhay na hiwalay' sa Diyos.
Kasalanan ang naglayo sa atin
mula sa Diyos. Naligaw tayo ng

daan. Lnrnalaboy tayo sa kadiliman, walang
nararating, aínasayang ang buhay. Nakapalí-
bot sa atin ang kamatayan dahil wala ang
Diyos. Ngunit naparito si Jesus upang tayo'y'
iligtas, ibalik sa Diyos. Itinuturo Niya ang
dapat lakaran, níliliwanagan tayo ng Kanyang
presencía, at binibigyan ng layon at kabuluhan
ang ating buhay. Pinapayapa ni Jesus ang
kaloobang nangangamba, hinahatdan ng galak
at kapayapaan, inaakay tayong palayo sa kapa-
hamakang nagbabanta sa atin, at dinadala tayo
sa tahanan sa kawalang-hanggan. Sabi ni
Jesus:

Lucas 19:10. "Sapagkat naparito 'ang Anak
ng Tao upang hanapin at iligtas ang nali-
gaw."
Naparito si, Jesus upang; iligtas tayo sa pagi-

ging makasalanan at sa parusang hatol sa ating
mga kasalànan. NUabag natin ang kautusan ng
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Diyos at nahaharap sa parusang pagkahiwalay
sa Kanya habang panahon.
Ngunit inako ni Jesus ang ating mga kasalanan
at kusang namatay na kapalit natin upang
tayo'y mapatawad.

Roma 6 :23. Sapagkat kamatayan an~ dulot
ng kasalanan ngunit ang kaloob ng Diyos ay
buhay na walang hanggan sa pamamagitan
ni Cr.sto Jesus na ating Panginoon.
Naparito si Jesus upang iligtas tayo sa ka-

pangyarihan ng kasalanan at ni Satanas.
Pinalalaya tayo mula sa sariling pagkamaka-
salanan, pagiging mapaghimagsik. makasarili,
at binibigyan ng bagong likas bilang mga anak
ng Diyos. Pinapatid niya ang kapangyarihan'
ng tukso at pinalalaya tayo sa mga pita at
ugaling makasisira sa ating kaluluwa. Ligtas
tayo sa pananalakay ni Satanas kung tayo'y
kay Jesus. May pakikibaka pa rin. ngunit
magtatagumpav tayo .dahil kay Jesus.

Roma 6 :22. Ngunit pinalaya na kayo mula sa
kasalanan.
2 Corinto 5:17. Ang sinumang nakípag-ísa .
kay Cristo ay isa nanz bagong nilalang.
Wala na ang dating pagkatao; siya'y bago
na.
Naparito si Jesus upang iligtas tayo.sa mga

, bunga ng kasalanan at pati pananatili níte.
Pinalulusog Niya ang ating katawan at kalulu-
wa. Balang araw, bibigyan tayo ng bagong
katawang hindi na mazkakasakit. Naghahan-
da Siya ng tahanan sa lang-it para sa lahat ng
íníllztas niya. Pag tayo'y namatay o kung
magbalik si Jesus, dadalhin Niva tayo sa raha-
nan sa langit. At isang araw, Siya ang magha-
hari sa lupa at lilinisin ito upang di na umiral
ang kasalanan. Pati ang kalikasan ay lalaya
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na sa karahasan at paninira. Ang lahat ay-
magiging pawang sakdal. Anong dakilang pag-
kaligtas!

Apocalipsis 21 :3,4. Makakapiling nila nang
palagian ang Diyos at siya ang magiging
Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang
mga luha. Wala nang kamatayan, dalamha,
ti, pag-iyak, at sakit sapagkat lumipas na ang
dating mga bagay.

Ang Gagawin Mo

7. Isaulo ang Roma 6:23; 2 Corinto
5: 17.

8. Saang mga bagay nais mong malig-
tas? Lagyan ng x ang tabi ng
bagay na ito.
Pagkaligaw .
Pagkakalayo sa Diyos .
Pagkamakasalanan .
Parusa sa kasalanan .
Kapangyarihan ng kasalanan .
Kapangyarihan ni Satanas .
Sa mga bunga ng kasalanan . . . . .
Sa pananatili ng kasalanan .....

Tinanggap mo na ba ang kaligta-
sang alok ni J esus kaugnay ng mga
bagay na ito? Kung gayon, sulatan ng
"Salamat sa Iyo, Jesus" ang puwang
sa tabi ng mga bagay na nagawa na
Niya para sa iyo. Kung hindi pa,
sabihin sa Kanya ang tungkol dito.
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Ang Kordero ng Diyos

Ang salitang Kordero ng Diyos ay tumutu-
koy sa misyon ni J esus bilang Tàgapagligtas
n~ sanllbutan.

Paghahandog ng Kordero
Nang pasisimulan na ni Jesus "ang'Kanyang

paglilingkod sa mga tao. Siya'y Ipinakilala· ni
Juan Bautista sa karamihang nagkakatipon sa
pamamagitan ng pagsasabing:

Juan 1~29.Narito, ang Kordero ng Diyos na
nagaalis ng kasalanan ng sanlibutan! .
Yaong nakarinig kay Juan ay magkakaroon

ng iisang pakahulugan lamang. Pinapatay ang
mga kordero bilang handog para. sa kaaalanan.

(~~.~
Ipinahahayag ng mga makasa-L ~
lanan ang kanilang nagawa sa ~
Diyos at hinihiling na tanzza- ~.
pin an~ kamatayan ng kordero . "
bilang kapalit nila. S; Jesus angl~.
handog na sinugo ng Diyos para mamatay na
kapalit ng mga makasalanan - Siya ang Kor-
dero ng Diyos .na nag-aalis ng kasalanan -ng
sanlibutan!

Isinulat ng dakilang propeta Isaias kung
paano maihahandog ng Diyos para sa ating
kasalanan ang Mesias. Siya'y pazbibíntangan at
ipapapatay na parang isang kriminal. Aakuin
Niya ang lahat ng' ating kasalanan. Siya
Ilng kapalit nating mamamatay upang pa-
layaín tayo mula sa kasalanan. Subalit Siya'y
muling-mabubuhay, rr.akikita ang bunga ng
kanyang pagpapakasakit, at masisiyahan.
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Nang-yari ngang lahat Ito kay Jesus tulad ng
sinabi ni Isaias.

Isaias 53 :3-12. Siya'y hinamak at itinakwil
ns;tmga tao; isang taong sa kapanglawan, at
bihasa sa karamdaman; at gaya ng isa na
pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga
tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hina-
lagahan siya.

Tunay na kanyang dinala ang ating mga
karamdaman, at ang ating mga kapangla-
wan; gayunman'y ating pinalagay siya na
hinampas, sinaktan ng Diyos, at dinalamhati.
Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating' mga
pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa
ating mga kasamaan, ang parusa ng tung-
kol sa ating kapayapaan ay nasa kanya; at
sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay
nagsígaling tayo.

Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay nali-
gaw: tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang
sariling daan; at ipínasan sa kanya ng Pa-
nginoon ang kasamaan nating Ia.>at.

Siya'y napighati, gayunman, nang siya'y
dinalamhati, hindi nagbuka ng kanyang
bibig; gaya ng korderong dinadala sa pata-
yan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga
manggugupit sa kanya ay pipi, gayun ma'y
hindi niya binuka ang kanyang bibíg,

Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatu-
lan ay dinala siya: at tungkol sa kanyang
lahi, sino sa kanila ang gumunita na sIya'y
nahIwalay sa lupain ng buhay? dahil sa pag-
salangsang ng ating bayan ay nasaktan
siya.
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At ginawa nila ang kanyang libingan na
kasama ng masasama, at kasama ng isang
lalaking mayaman sa kanyang kamatayan
bagaman hindi siya gumawa ng pandadahas
o wala mang karayaan sakanyang bibig.
GayunÎna'y kinalugdan ng Panginoong ma-
bugbog siya; inilagay niya siya sa pagdaram-
dam: pagka iyong gagawin ang kanyang
kaluluwa. na pinakahandog dahil sa kasala-
nan, makikita niya ang kanyang lahi, .paha-
habain ang kanyang mga kaarawan, at ang
pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kan-
yang kamay.'
Siya'y makakakita ng pagdaramdam ng
kanyang kaluluwa at masisiyahan; sl!' pama-
magitan ng kanyang kaalaman ay aariing
ganap ng aking matuwid na .língkod ang
marami; at dadalhin niya ang kanilang mga
kasamaan.
Kayat hahatian ko siya ng bahagi na kasa-
ma ng dakila, at kanyang hahatiin ang
samsam na kasama ng malakas; sapagkat
kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa
kamatayan, at ibinilang na kasama ng mga
mananalangsang : gayunma'y dinala niya ang
kasalanan ng marami, at namagitan sa mga
mananalangsang,

Ang apat na ebanghelyo ay nagsasabing
lahat tungkol sa pagkamatay ni Jesus para sa
ating mga kasalanan. Ayaw Siyang tangga-
ping Mesias. Naiinggit sa kanya ang mga lider
ng relihiyon at pinaghandaan Siyang patayin.
Siya'y dinakip at tumayo ang mga bulaang
saksi sa paglilitis sa kanya. Alam ni Pilato,
pinunong Romano, na walang kasalanan si
Jesus subalit pinagbigyan niya ang mga lider
na ito at ang nagkatipon g napakaraming tao.
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Si Jesus ay ipinako sa
krus - ito ang parusang
iginagawad sa pinaka-
pusak a l n a kriminal
Nabayubay si Jesus na
nakapagitna sa dalawang ::::.
magnanakaw. At doon
sa burol ng Kalbaryo,
ang Kordero ng Diyos ay
namatay, bilang handog
para Sa ating mga kasa-
lanan.

Ang Gagawin Mo

9. Aling tawag kay Jesus ang nagsa-
saad na siya'y mamatay upang
iligtas sa kasalanan ang mga tao?

10. Sinong propeta ang nagsabi kung
paano ipaaa ko saMesias ang ating
kasalanan? : .
Saang kabanata ng aklat niya
makikita ito? ." _ .

11. Paano namatay si Jesus? .
12. Sabihin ang lugar na kinamatayan

Niya .
13. Ang gayong kamatayan ay ipina-

pataw na parusa sa anong uri ng
mga tao? .'. . . .. . .

14. Salungguhitan ang mga tala sa
lsaias53 na tumutukoy sa iyo.

L~



Si Jesus Ang Tagapagligtas 141

Mga pakikitungo sa Kordero

Sa ginawang pakikitungo ng mga tao noong
nasa Kalbaryo si Jesus makikita natin ang
larawan ng buong sanlibutan. May tumingin
kay Jesus na taglay ang poot; mayroon na-
mang umuuyam sa Kanya at sa mga sinabi
Niya; ang iba'y walang malasakit - pinagsu-
galan pa ang kanyang damit samantalang
palapit na Siya sa kamatayan. Ang iba'y tu-
míngíng tila sila nabigo kay Jesus. Ngunit
may mga tumingin kay. Jesus na puno ng
pananalig, pag-asa at ·pag-ibig.

. .
May tatlong krus sa burol: Tatlong lalaki

ang namatay sa kalbaryo nang araw na iyon.
Sa kanilang naging pakikitungo kay Jesus,
masusumpungan natin ang larawan ng ating
sarili.

Lucas 23 :33,34.39-43. Kanilang ipinako sa
krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang
salarin, isa sa g-awing- kanan at isa sa gawing
kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin
mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang
kanilang ginagawa,"

Tínuva siya ng isa sa mga salaring nakabi-
tin, at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesias?
Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami!"
Ngunit pinagsabihin siya ng kanyang kasa-
ma, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw
ma'y pinarurusahang tulad niya! Matuwid
na tayo'y parusahan nang ganito dahil sa
ating mga ginawa; ngunit ang taong ito'y
walang ginawang masama." At sinabi niya.
"Jesus, Alalahanin mo ako kapag naghahari
ka na." Sumagot si Jesus," Sinasabi ko sa
iyo: ngayon di 'y isasama kita sa Paraiso."
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Paghihimagsík

Sino.si JeslU

Pagsisisi

.. -~.
~ ~tubusan

An~ tatlong' krus ay nangungusap sa atin
tungkol sa: a) paghihimagsik. b) katubusan,
k) pagsisisi. Sa isa, ang tao'y namatay na
may kasalanan. Sa ikalawa, ang Kordero ng
Diyos ay namatay para sa kasalanan. Sa
ikatlo, ang makasalanan ay namatay sa ka-
salanan.

Pnghihimagsik, Sa krus ng paghihimagsik
nakabayubay ang lalaking namatay na may
kasalanan. Inaksaya niya sa paggawa ng
masama ang kanyang buhay. Siya'y nagagalit
at matigas ang puso. Ngayon, nahaharap siya
sa kamatayan, ang huling' pagkatalo- Kung

nanalig lamang siya kay
Jesus, nasa tabi lamang
niya ang tulong. Naroon
na mismo ang presencia
ng' Diyos. Ngunit bínu-
lae siya ng paghihimag-
sik kaya di niya nakita
ang katotohanang espi-
rituwal. Kahit malapit
sa Tagapagligtas, siya'y
namatay na tigib ng pag-
kamuhi. pagdaramdam,
at kawalang-pag-asa.

II
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Katubusan. Si Jesus ay namatay para sa ating'
kasalanan upang tayo'y tubusin. Dinaya tayo
ni Satanas, inagaw, at inalipin. Ang halaga
para matubos taYJ)'Y ang kamatayan ng Anak
ng Diyos. Tinubos Niya tayo sa kapangyarihan
ni Satanas - at 'hinalik sa Kanyang piling -
nang Siya'y mamatay na kapalit natin.

l Pedro l :19. Ang itinubos sa inyo'y ...
ang buhay ni Cristo na inihain sa krus:
Siya ang Korderong walang batik at kapin-
tasan.

Pagsisisi. Sa ikatlong ~~
krus, isang makasalanan \\ -,
ang namatay sa kanyang \
mga kasalanan ngunit
nang siya'y manalig kay
Jesus, handa niyang ha- ----q
rapin ang sarili at ang
katotohanan; inamin ni-
yang .siya'y nagkasala.
Kinilala niya si Jesus na
Tagapagligtas, ang Me.
sias.
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Malapit nang mamatay si Jesus subalit nani-
wala ang magnanakaw na Siya'y maghahari
balang araw sa sanlibutan. Kaya, hiniling niya
sa Tagapagligtas na siya'y alalahanin (kaa-
waan) kung dumating na ang paghahari nito.
Kay laking pananampalataya! Isa sa mga hu-
ling ginawa ni Jesus bago siya namatay ay ang
patawarin ang mga kasalanan ng naghihinga-
long magnanakaw at pagkalooban siya ng
buhay na walang hanggan.

Bawa't tao ay nagpapasiya ng sarili niyang
kasasapitan sa kawalang-hanggan sa pamama-
gitan ng nagiging tugon niya sa Tagapagligtas.
Magkatulad ng pagkakataon ang dalawang
magnanakaw. Nanatiling naghihimagsik ang
isa, napopoot, nang-uuyam sa isang makapag-
liligtas sa kanya. Ang isa nama'y nagsisi at
humingi ng awa. Napunta sa impiyerno, dako
ng walang katapusang paghihirap yaong una.
sa langit naman o Paraiso dinala yaong i~a; ito
ang lugar ng walang kahulílíp na kaligayahan,

Sila ay sagisag nating lahat.
Isa'y naghihimagsik at
napahamak. Ang isa na-
ma'y naligtas pagkat
ipinahayag kay Jesus
a n g pangangailangan
niya. Sino ang iyong

.panunundan 1 Magkaka-
., ri1it ka ng buhay na wa-

lang hanggan, buhay,
kapatawaran, kapaya-
paan, at tulong kung
tatawagan mo si Jesus.
Napakalapit niya sa iyo,
kahit ngayon.

Efeso l :6,7. Purihin natin siya dahil sa
kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa
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atin sa pamamagitan ng kanyang mmama-
hal na Anak! Tinubos tayo ni Cristo sa
pamamagitan ng' kanyang kamatayan, at sa
gayo'y ipinatawad na ang ating mga kasa-
lanan.
1 Pedro 2 :24,25. Sa kanyang pagkamatay
sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga
kasalanan upang tuluyan na nating iwan
ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kaloo-
ban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pama-
magitan ng kanyang mga sugat. Sapagkat
nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tu-
pang naligaw', ngunit tinipon kayong muli
ng Pastol at Tagapangalaga ng inyong mga
kaluluwa.

Ang Gagawin Mo

15. Isulat sa ibabaw ng tatlong krus ang
mga pamagat. Idagdag ang iyong
pangalan sa ilalim ng krus na kuma-
katawan sa katayuan mo. Ipaliwanag
sa isang kaibigan o kaanak ang
larawan.

M Markahan ang iyong mga sagot.
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11m8. Aralin - Mga Sagot

Ang kailangan dito'y 12 tamang sagot. Kung 11-12
ang tama, isulat sa antas mo ang napakah\lsay. Mula
9 hanggang 19 ay mabuti; 6 hanggang 8 ay katamta-
man. Kung wala pang 6 ang tama, basahing muli
ang aralin.

l. Tagapaglitas o Magliligtas si J ehova'

2. k) Ang Diyos Ama.

4. d) ang a) at b) sa itaas

9. Kordero ng Diyos.

10. Isaias, 53.

11. Ipinako sa krus.

12. Sa Kalbaryo.

13. Sa mga pusakal na kriminal.

15. Mga pamagat: Paghihimagsik, Katubusan, Pag-
sisisi.

Bilang ng mga tamang sagot Antas .


