
•	 Pumili	ng	sampung	pelikula	na	pinakamaganda	para	sa	iyo.	
	 Alin	dito	ang	pinakapaborito	mo?
•	 Ano	ang	pinakamahal	na	regalong	nabigay	mo?	Ano	yung	okasyon?
•	 Papaano	mo	malalaman	kung	pinagkakatiwalaan	ka?

•	 Manalanging	lumago	ang	ating	pananampalataya	upang	maging	tapat	
tayo	sa	pagbibigay	natin	ng	ikapu.

•	 Maniwala	para	sa	masaganang	probisiyon	na	ipinangako	ng	Diyos	sa	
Malakias	3	para	sa	iyong	mga	kamiyembro	sa	Victory Group.

•	 Ipanalangin	ang	mga	inaalala	at	pangangailangan	ng	bawat	isa.
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•	 Papaano	naaapektohan	ang	pananaw	mo	sa	iyong	pananalapi	ng	
katotohanang	pag-aari	ng	Diyos	ang	lahat?

•	 Ano	ang	mga	karaniwang	hamon	sa	karamihan	sa	pagbibigay	ng	ikapu	sa	
Diyos?	Anong	mga	hamon	ang	iyong	kinakaharap	sa	pagbibigay	ng	ikapu?

•	 Papaano	ka	naeengganyong	magbigay	ng	ikapu	ng	pangakong	pagpapalain	
ka	at	proprotekhanan	ng	Diyos?

•	 Nagbibigay	ka	ba	ng	ikapu	sa	Diyos?	Kung	hindi	pa,	ano	ang	magagawa	mo	
ngayong	linggo	upang	simulan	ito?

•	 Ano	ang	mga	mabubuting	tuntunin	na	makakatulong	sa	pagbibigay	mo	
	 ng	ikapu?
•	 Anong	mga	pangakong	nakasulat	sa	Bibliya	ang	maisasapuso	mo	upang	

maging	kaugalian	mo	ang	pagbibigay	ng	ikapu?

Whatso

WhatnoW

What is the relevance of the Word to my life?

How do I apply the Word to my life?
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Pagbibigay ng Ikapu
Week	3



Unang	binanggit	ang	pagbibigay	ng	ikapu	dito	sa	Kasulatang	ito.	
Sinimulan	ito	ni	Abram	upang	ipakita	ang	pananampalataya	niya	sa	
Diyos.	Ano	ba	ang	pagbibigay	ng	ikapu?

•     Ang pagbibigay ng ikapu ay pagbibigay ng ikasampung bahagi.
“Ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon.”

Leviticus	27:30			

Ang	pagbibigay	ng	ikapu	ay	mababasa	sa	buong	Bibliya	at	isa	
itong	banal	na	gawain	na	laan	sa	Diyos.	Ang	ikapu	ay	tinatawag	
minsan	na	“unang	ani”	(Kawikaan	3:9,10)	na	tanda	ng	una	at	
pinakamainam	na	bahagi	ng	ani	o	mga	alagang	hayop	na	inaalay	
ng	mga	tao	sa	Diyos.	Ano	ang	sinisimbolo	ng	pagbigay	ni	Abram	
ng	ikapu	(Genesis	14:18-20)?	Ano	ang	ibig	sabihin	nito	sa	panahon	
natin	ngayon?

•     Ang pagbibigay ng ikapu ay pagsamba.
4”Huwag ninyong sasambahin ang Panginoon na inyong Diyos na 
gaya ng paraan ng kanilang pagsamba, 5kundi dumulog kayo sa 
Panginoon na inyong Diyos at parangalan siya sa lugar na kanyang 
pipiliin mula sa lahat ng teritoryo ng mga lahi ng Israel. 6Doon 
ninyo dalhin ang mga handog ninyo na sinusunog at iba pang mga 
handog, ang inyong ikapu, ang mga espesyal ninyong regalo, ang 

ipinangako ninyong mga handog, ang mga handog na kusang-loob 
at ang panganay ng inyong mga hayop.

Deuteronomio	12:4-6	

Ang	pagsamba	sa	Diyos	ay	isang	pribilehiyo	para	sa	atin.	Isang	
paraan	upang	gawin	ito	ay	sa	pamamagitan	ng	pagbibigay	ng	ikapu.	
Hindi	man	ito	kasing	gara	ng	may	bandang	tumutugtog	o	korong	
kumakanta	ngunit	ang	pagbibigay	ng	ikapu	sa	Diyos	ay	mahalagang	
paraan	upang	ipakita	ang	debosiyon	natin	sa	Kanya.	Papaano	
nabibigyang	karangalan	ang	Diyos	sa	pagbibigay	natin	ng	ikapu?

•     Ang pagbibigay ng ikapu ay paraan ng Panginoon upang 
 pagpalain tayo.

10Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang 
Panginoong Makapangyarihan. Dalhin ninyo nang buo ang inyong 
mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking 
templo. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan ko kayo ng ulan at 
ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. 11Hindi ko papayagang 
sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng 
inyong mga ubas. 12Tatawagin kayong mapalad ng lahat ng bansa, 
dahil napakabuting tirhan ang inyong lupain. Ako, ang Panginoong 
Makapangyarihan, ang nagsasabi nito.”

Malakias	3:10-12

Ipinangako	ng	Diyos	sa	Malakias	na	kapag	binigay	natin	ang	buong	
ikapu	sa	Kanyang	bodega,	ibubuhos	Niya	ang	sobra-sobrang	
pagpapala.	Sa	pagbibigay	natin	ng	ikapu,	nabibiyayaan	rin	tayo	
at	ang	ating	mga	kapamilya.	Hindi	lamang	tayo	nabibigyan	ng	
probisyon	kundi	pati	na	rin	proteksiyon	sa	mga	bagay	na	maaaring	
sumira	o	magnakaw	sa	mga	pagpapala.	Papaano	ka	nabiyayaan	ng	
pagbigay	mo	ng	ikapu	sa	Diyos?

	

18Sinalubong din siya ni Haring Melkizedek ng Salem at pari ng 
Kataas-taasang Diyos. 19Binasbasan niya si Abram at sinabing: 
“Nawa’y pagpalain ka Abram ng kataas-taasang Diyos na 
lumikha ng langit at mundo. 20Purihin ang Kataas-taasang Diyos 
na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kalaban mo!”

Genesis 14:18-20
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