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Kaarawan ni Lucas  Kaarawan ni Lucas  
        at regalo ng Dios para sa         at regalo ng Dios para sa IYO.IYO.



Dalawang araw na lang: at Dalawang araw na lang: at 

Ang lola ni Lucas ay 
humanap ng napaka 
espesyal na regalo.  
Sa wakas, may nakita 
siya na sigurado na  
magugustuhan ni Lucas.

KAARAWAN
Binalot niya ang regalo at nagbubuklod  
ng isang asul na laso sa palibot dahil ang  

paboritong kulay ni Lucas ay asul.  
 
Saktong oras para sa pagdiriwang  
ng kaarawan, ang lola ni Lucas  

ay nasa pintuan. Ang mismong ang  
may kaarawan ang nagbubukas ng  
pinto at masaya siyang binabati ni lola.  
Inilalagay niya ang regalo na may asul na  
laso sa mesa kasama ng iba pang mga regalo.
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Nagtatakang, binuksan ni  
Lucas ang kanyang mga regalo. 
Nakuha niya ang isang bagong 
laruan na sinusubukan  
niya nang sabay-sabay,  
na siyang malinaw.

Ganap na nakalimutan niya ang 
regalo ni lola. Bahagya niyang 
hinawakan siya at 
nagtanong: “Hindi mo ba  

ninanais na buksan 

ang aking regalo?”

Mamaya na 
lang po.“

Mabilis na tumingin si 
Lucas at sumagot:

Lumipas ang mga oras, 
ngunit abala si Lucas sa 
pag iisip sa mga regalo. 
Pinapaalalahanan siya  
ng kanyang ina:

“Bakit ayaw mong 

buksan ang regalo 

ng lola mo sa iyo?”
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Ngunit si Lucas ay  
nagbubulong lamang:

 “Hindi ako  

nababahala.“

Noong gabi, ang regalo  
na may asul na laso ay 
nakapatong pa rin sa mesa. 
Maya-maya, malungkot na 
umuwi ang lola ni Lucas.

Par
a k

ay 

 Lu
cas



Alam mo na ba na ang Dios ay may Alam mo na ba na ang Dios ay may 
pinakadakilang regalo para sa iyo?pinakadakilang regalo para sa iyo?

Ang mga masasamang 

bagay ay, halimbawa: 

• Mga kasinungalingan

• Pagkainggit 

• Ang pagiging bastos

• Pagnanakaw

Ang tawag sa kanila ng 
Biblia ay kasalanan. Karaniwan, 
ikaw at ako ay kailangang mama-
tay para sa ating mga kasalanan. 
Ngunit ang Dios ay may solusyon ...

Ngunit ang Dios ay matuwid sa 
parehong oras. Kailangang paru-
sahan ka niya para sa maraming 
kasamaan at makulit na mga bagay 
na nagawa natin.Mahal ka ng Dios – higit pa 

sa pagmamahal ng lola ni 
Lucas sa kaniyang apo! Ito ay 
nasusulat sa Biblia, ang Biblia 
ay Salita ng Dios.

Para sa iyo:

(pangalan mo)



Para sa
 iyo

Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta  Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta  
ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya  ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya  
ang kaniyang bugtong na Anak…… ang kaniyang bugtong na Anak…… 

Ang Biblia – ang Evangelio ni Juan, kabanatang 3 at talatang 16a

Ang Anak ng Dios, si Jesu-Cristo, ay namatay para 
sa iyo at sa aking mga kasalanan sa krus!

Kung naniniwala ka rito, hindi ka na parurusahan 
ng Dios - sapagkat binayaran ni Jesus ang lahat ng 
iyong nagawa. Ito ang regalo ng Dios para sa iyo at 
sa akin. Kailangan mo lang tanggapin!

…. upang ang sinomang sa kaniya’y  …. upang ang sinomang sa kaniya’y  
sumampalataya ay huwag mapahamak kundi sumampalataya ay huwag mapahamak kundi 
magkaroon ng buhay na walang hanggang.magkaroon ng buhay na walang hanggang.

Ang Biblia- ang Evangelio ni Juan, kabanatang 3 at talatang 16b



Paano mo “aalisin ang nakabalot”  Paano mo “aalisin ang nakabalot”  
                                          na regalo ng Dios?                                          na regalo ng Dios?

Makipag-usap sa Dios at sabihin  
sa kanya ang kasamaan na iyong 

nagawa. Tinatawag ito ng Biblia: 
pagdarasal.

Kung ipinahahayag natin ang ating  Kung ipinahahayag natin ang ating  
mga kasalanan, ay tapat at banal Siya  mga kasalanan, ay tapat at banal Siya  

             na tayo’y patatawarin sa ating mga kasalanan.               na tayo’y patatawarin sa ating mga kasalanan.  
                     Ang Biblia – Unang Liham ni Juan kabanatang 1 talatang 9

Pasalamatan siya dahil 
ang Panginoong Jesus 
ay namatay para sa iyo.

At magkagayon ikaw ay  
tunay na magiging masaya 
dahil patatawarin  
ka ng Dios!



Naghihintay ang Dios na 
tanggapin mo sa wakas ang 

kanyang regalo.  
Huwag mo itong 

isantabi  tulad ng 
ginawa ni Lucas!

Maraming regalo sa 

libreta na ito. Mahaha-

nap mo ba silang lahat? 

Ilan ang nariyan?  

---------------------
(matatagpuan mo ang solusyon sa huling pahina.)

Maari mong kulayan ang regalong  Maari mong kulayan ang regalong  
ito ayon sa paborito mong kulay:ito ayon sa paborito mong kulay:
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Sumama ka sa amin sa 
pagdiriwang sa kaarawan 
ni Lucas. Ang Dios ay may 

regalo para sa iyo,din.
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