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Araw ng Panginoon 24 ng Katekismong Heidelberg Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary
Ang Pagbasa ng Kasulatan: Efeso 2:1-10

T. 62 – Subalit bakit ba ang ating magagandang gawa ay hindi maaaring ang buo o bahagi ng ating katuwiran sa harapan

ng Diyos?

S. 62 – Dahil ang katuwiran na maaaring pagtibayin sa harapan ng hukuman ng Diyos kinakailangan ay ganap ang

kasakdalan, at sa lahat ng mga aspeto ay sumasang-ayon sa dibinong kautusan; at dahilan pa rin, na ang pinakamabuti

nating gawa sa buhay na ito ay hindi perpekto at nadungisan ng kasalanan.

T. 63 – Ano! Hindi ba ang ating mabubuting gawa ay may merito, kaya nga gagantimpalaan ito ng Diyos sa buhay na ito

at sa buhay sa hinaharap?

S. 63 – Ang gantimpalang ito ay hindi ayon sa merito, kundi ng biyaya.

T. 64 – Subalit hindi ba ginagawa ng doktrinang ito na maging lapastangan at di-maingat ang mga tao?

S. 64 – Hindi sa anumang paraan; sapagkat imposible sa mga inihugpong [itinanim] kay Cristo sa pamamagitan ng tunay

na pananampalataya na hindi magbunga ng mga bunga ng pasasalamat.

Introduction:

1. In the previous Lord’s Day, we learned about

the truth of justification by faith alone.  That is

a fundamental doctrine in Reformed truth.

a. It means that we are justified and saved

“without works.”  It means your good

works do not save you.

b. Christ alone saves.  Nothing that you do

can add to Christ’s work, or make you

deserve to be saved.

c. We are saved by grace alone – not by

works, or because of works.  Eph. 2:9.

2. But that truth raises questions about good

works.

a. The Bible clearly teaches that God

requires that we do good works.

i. For example, the 10 commands.

Also many other admonitions in the

Bible.

ii. Also what we read earlier in

Ephesians 2:10 – we must walk in

good works.

b. But if our works do not save us, why

does God command us to do them?

i. What place do good works have in

the believer’s life, and in the

believer’s salvation?

ii. Since our works do not save us,

why do we even need to do them?

3. This Lord’s Day (# 24) gives answers to these

important questions about your good works.

THE GOOD WORKS OF THE BELIEVER

I. Good Works Do Not Merit Anything

II. Our Works Are Graciously Rewarded

III. Believers Will Certainly Do Good Works

I. Good Works Do Not Merit Anything

A. First notice question 62.

1. This question sets forth an

Panimula:

1. Sa nagdaang Araw ng Panginoon, ating natutunan ang

patungkol sa katotohanan ng pagpapawalang-sala sa

pamamagitan lamang ng pananampalataya.  Iyan ay

pangunahing aral sa pananampalatayang Reformed.

a. Ibig sabihin tayo ay pinawalang-sala at naligtas nang

“walang mga gawa.”  Ibig sabihin ang mabubuting mga

gawa ay hindi makapagliligtas sa iyo.

b. Si Cristo lamang ang nagliligtas.  Wala kang

maidaragdag sa gawa ni Cristo, o upang maging

nararaparat man na iligtas.

c. Tayo ay naligtas dahil sa biyaya lamang - hindi sa mga

gawa, o dahil sa mga gawa.  Efeso 2:9.

2. Pero ang katotohanan ay makikita sa mga katanungan

tungkol sa mabubuting mga gawa.

a. Maliwanag na itinuturo ng Biblia na hinihingi ng Dios na

tayo ay gumawa ng mabubuting mga gawa.

i. Halimbawa, ang sampung utos.  At marami pang

mga payo din na nasa Biblia.

ii. Mababasa rin natin sa nauna sa Efeso 2:10 - tayo

ay dapat lumakad sa mabubuting mga gawa.

b. Pero kung hindi nakapagliligtas sa atin ang mga gawa,

bakit ito ipinag-uutos sa atin ng Dios?

i. Anong lugar sa mabubuting mga gawa mayroon

a n g  b u h a y ,  a t  s a  k a l i g t a s a n  n g

mananampalataya?

ii. Dahil hindi makakapagligtas sa atin ang mga

gawa, bakit kailangan pa itong gawin?

3. Ang Araw ng Panginoon (#24) ay nagbibigay ng mga

kasagutan sa mahahalagang mga katanungan patungkol sa

iyong mabubuting mga gawa.

ANG MABUBUTING MGA GAWA NG MANANAMPALATAYA

I. Walang Anumang Halaga ang Mabubuting Mga Gawa

II. Ang Ating Mga Gawa ay Gantimpala Ayon sa Biyaya

III. Tiyak na Gagawa ng Mabubuti ang Mga

Mananampalataya

I. Walang Anumang Halaga ang Mabubuting Mga Gawa

A. Pansinin natin una sa taong 62.
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objection that Arminians raise

against the Reformed truth of

salvation by grace alone.

a. The Arminians oppose the

teaching that our good works

do not earn anything.  They

oppose anyone who says that

our works are not the reason

why we are saved.

b. They will argue that our good

works contribute to our

salvation.  They say and teach

that we must do good works

in order to be saved.

2. But we are sometimes tempted to

think and say the same things.

a. It is true that we believe

salvation is by grace alone.

But sometimes we think our

good works  can  ea rn

something with God.

b. For example, after we commit

a sin, we think that doing

many good works will make up

for the sin we did.  We think

our works will help to remove

God’s anger and to make Him

happy with us again.

3. For example, you lie, or steal, or

are unkind to someone.

a. You feel guilty for this – as

you should.  So you decide: “I

won’t do anything like that

again!”  You are determined to

do only what is right.

b. And because for a while you

do what is right (you are

honest, you are loving to

others, etc.), you think God

will therefore overlook or

ignore the sins you did.

c. If that’s true of you, then you

are thinking good works merit

or earn something with God.

4. But that is not possible.

a. Your good works cannot be

the whole, or even part of

your righteousness before

God.

b. Your good works, no matter

how good they are, cannot

merit or earn anything from

God.

c. Your good works, no matter

how many you do, are never

the basis for God’s love or

favor.

1. Ang tanong na ito ay nagtataguyod ng isang

pagtutol na nilalaban ng mga Armianismo sa

katotohanan ng kaligtasan ayon sa biyaya lamang

ng Reformed.

a. Tinututulan ng Armianismo ang aral na ang

ating mga gawa ay walang tatamuhin.

Kanilang tinututulan ang sinuman na

magsasabi na ang ating mga gawa ay hindi

dahilan kung bakit tayo naligtas.

b. Kanilang ipinaglalaban na ang ating gawang

mabubuti ay may ambag sa ating kaligtasan.

Sinasabi at itinuturo nila na dapat tayong

gumawa ng mabubuting mga gawa upang

maligtas.

2. Pero natutukso tayo minsan na isipin at sabihin

ang ganito ring mga bagay.

a. Totoo na tayo ay sumasampalataya na ang

kaligtasan ay dahil lamang sa biyaya.  Pero

minsan ating inaakala na ang ating mga

mabubuting gawa ay may nagagawang

bagay para sa Dios.

b. Halimbawa, matapos tayong magkasala,

iniisip natin na ang paggawa ng maraming

mabubuting mga gawa ang mag-aayos ng

kasalanan na nagawa natin.  Inaakala natin

na ang ating mga gawa ay makakatulong

para alisin nito ang galit ng Dios at Siya ay

masiyahang muli sa atin.

3. Halimbawa, nagsinungaling ka, o nagnakaw ka, o

gumawa ka ng masama sa iba.

a. Nakadarama ka ng sala para dito – na dapat

naman.  Kaya sasabihin mo: “Hindi ko na ito

gagawin pang uli!”  Tinitiyak na ang tama

lang ang gagawin mo.

b. At dahil nagawa mo ng sandali kung ano ang

tama (naging matapat ka, mapagmahal sa

iba, atbp.), iniisip mo na hindi na papansinin

pa ng Dios ang iyong nagawang mga

kasalanan.

c. Kung totoo ito sa iyo, inaakala mo nga na

ang iyong mabubuting mga gawa ay may

natatamo o may halaga sa Dios.

4. Pero imposible ito.

a. Ang iyong mabubuting mga gawa ay hindi

ang kabuuan, o bahagi man ng iyong

katuwiran sa harap ng Dios.

b. Ang iyong mabubuting mga gawa, kahit

gaano pa ito kabuti, ay walang halaga mula

sa Dios.

c. Ang mabubuti mong mga gawa, kahit gaano

pa ito karami, ay hindi ang basehan para sa

kabutihan o pagmamahal ng Dios.
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B. The explanation for this is given in the

first part of answer 62.  The reason our

works do not merit anything is because

all our works are imperfect.

1. In order for any work to earn

righteousness and God’s favor, it

must be perfect.

a. You may not have even a

minor error in your obedience

to God’s commands.

b. From start to finish, you must

do exactly what God requires

– 100 percent!

2. That includes not only the work

itself, but also the motives for it.

a. For example, it is not simply

good enough to give a large

amount of money to the

collection.  You must do it with

a proper motive.

b. You must not be proud of how

generous you are.  You must

not do it because you want to

be noticed, or because it

makes you feel good.

c. But you must be motivated by

p u r e  lo ve  a n d  g re a t

thankfulness to God.

3. It is not simply good enough to

speak kind words to a friend or a

family member.

a. If you do it simply because

then they will be kind to you,

it is not a perfect work.

b. If you do it simply because

then you’ll have peace in the

family, it is not a perfect work.

c. The motive may not be

personal benefits you get.

d. It must be love – unselfish

love for friends and family.

4. The motive is more important than

the work itself.  God is especially

interested in our motives. Thus the

question is not, “What did you do?”,

but “Why did you do it?”

5. Can any of us say that our works

are perfect – including motives?

a. Do any of you have perfect

prayers?  Perfect confession of

sin?  Perfect worship?

b. Perfect obedience to parents?

Perfect love for your spouse?

Perfect work for employer?

c. The answer is, “No!”  Even

your best works never meet

up to God’s standard.

B. Ang paliwanag para dito ay ibinigay sa unang bahagi

ng sagot 62.  Ang dahilan kaya ang ating mga gawa ay

walang halaga, ay dahil ang lahat nating mga gawa ay

hindi ganap.

1. Upang magtamo ng katuwiran at kabutihan ng

Dios ang anumang gawa, ito dapat ay ganap.

a. Ibig sabihin, wala kang anumang kahit maliit

na pagkakamali sa iyong pagsunod sa mga

kautusan ng Dios.

b. Mula sa simula hanggang sa katapusan,

gagawin mo ng tama kung ano ang hinihingi

ng Dios – sangdaang porsiyento!

2. Kasama na dito hindi lamang ang gawa mismo,

kundi maging ang motibo sa paggawa.

a. Halimbawa, hindi sapat na kabutihan na

magbigay ng malaking halaga sa

paghahandog.  Dapat mo itong gawin na

may tamang motibo.

b. Hindi ka dapat maging mayabang kung

gaano ka naging mapag-bigay.  Hindi mo

dapat ito gawin, para lang mapansin, o dahil

ito ang masarap sa iyo.

c. Kundi ginagawa mo ito dahil sa dalisay na

pag-ibig at dakilang pagpapasalamat na

motibasyon mo sa Dios.

3. Hindi sapat na magsalita ng mabuting pananalita

sa isang kaibigan o kasama sa pamilya.

a. Kung ginagawa mo ito dahil magiging mabait

kasi sila sa iyo, hindi ito ganap na gawa.

b. Kung ginagawa mo ito dahil sa pagtatamo

ng kapayapaan sa pamilya, hindi ito isang

ganap na gawa.

c. Ang motibo ay hindi sa makukuha mo na

pansariling pakinabang.

d. Ikaw dapat ay naudyukan dahil sa pag-ibig

– hindi makasariling pagmamahal sa iyong

mga kaibigan at pamilya.

4. Ang motibo kasi ay higit na mahalaga kaysa sa

nagawa.  Ang Dios ay mas lalong may interes sa

ating mga motibo.  Kaya ang tanong ay hindi,

“Ano ang gagawin mo?”, kundi, “Bakit mo ito

ginawa?”

5. May makakapagsabi ba dito sa atin na ang ating

mga gawa ay ganap - kasama ang mga motibo?

a. Meron ba sa inyo na may ganap na

pananalangin?  Ganap na pagpapahayag ng

kasalanan?  Ganap na pagsamba?

b. Ganap na pagsunod sa mga magulang?

Ganap na pag-ibig sa iyong asawa?  Ganap

na gawa sa iyong trabaho?

c. Ang sagot ay, “Wala!”  Kahit ang ating

pinaka-mabuting gawa ay hindi makakaabot

sa pamantayan ng Dios.
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C. Notice the second part of answer 62.

1. If you know yourself, you know that

what the catechism says is true.

Then you will say: “My good works

are imperfect.  Every one of them is

defiled with sin!”

2. “I do the good work of showing

love to my neighbor.  I give gifts, or

help, or speak encouraging words.

But it is not a perfect work –

especially because I often have

wrong motives.”

3. “I do the good work of worshiping

God in church.  I come every

Sunday.  But it is not a perfect work

– especially because I am not fully

attentive during the whole worship

service.”

4. “I do not kill.  I do not commit

adultery.  I do not lie.  I do not

steal.  Outwardly, I do everything

well.  But if you saw inside me, you

would see that I break all these

commandments in my heart.”

D. This is difficult for us to admit.  But it is

necessary to admit.

1. For we must put all our works

aside.  We must never think that

our works (even our best ones) will

make us accepted by God, or more

pleasing to God.

2. If we ever think our works will save

us, then we reject righteousness of

Christ, and all the work Jesus Christ

did on the cross to save us.

3. Let this be your confession: “My

works are all imperfect.  And that

makes me realize once again that

my salvation is only because of

what Christ has done.  I am saved

by grace alone.”

II. Our Works Are Graciously Rewarded

A. Now notice question 63.

1. This question arises for the Bible

mentions works will be rewarded.

a. II Cor. 5:10 – “For we must all

appear before the judgment

seat of Christ; that every one

may receive the things done in

his body, according to that he

hath done, whether it be good

or bad.”

b. Rev. 22:12 – Christ says: “And

behold, I come quickly; and My

reward is with Me, to give every

man according as his work shall

be.”

C. Pansinin ang ikalawang bahagi ng sagot 62.

1. Kung kilala mo ang iyong sarili, alam mo na totoo

ang sinasabi ng katekismo.  Pagkatapos sasabihin

mo, “Ang mabubuti kong mga gawa ay hindi

ganap.  Ang bawat isa sa mga ito ay nadumihan

ng kasalanan!”

2. “Gumagawa ako ng mabuti sa pagpapakita ng

pag-ibig sa aking kapwa.  Nagbibigay o

tumutulong ako, o nagsasalita ako ng mga

salitang nagpapalakas-loob.  Pero hindi ito ganap

na gawa – lalo na dahil madalas ito ay dahil sa

maling motibo.”

3. “Gumagawa ako ng mabuting gawa ng pagsamba

sa Dios sa iglesia.  Dumarating ako tuwing Linggo.

Pero hindi ito ganap na gawa – lalo na dahil hindi

naman talaga ako nakikinig nang maigi sa buong

panahon ng pagsamba.”

4. “Hindi ako pumapatay.  Hindi ako nakikiapid.

Hindi ako nagsisinungaling.  Hindi ako

nagnanakaw.  Sa panlabas, ginagawa ko ng

maayos ang lahat.  Pero kung makikita mo ang

loob ko, makikita mo na nilalabag ko ang buong

mga kautusang ito sa aking puso.”

D. Mahirap para sa atin ang aminin ito.  Pero kailangan

itong aminin.

1. Dahil kailangan nating isantabi ang lahat ng mga

gawa.  Hindi natin dapat isipin na ang ating mga

gawa (kahit ang pinakamabuti pa) ang dahilan

kaya magiging katanggap-tanggap tayo sa Dios,

o mas nakakalugod sa Kanya.

2. Kung iniisip mo na ang ating mga mabubuting

gawa ay makakapagligtas sa atin, ibig sabihin

tinatanggihan natin ang katuwiran ni Cristo, ang

lahat ng gawa ni Jesu Cristo na ginawa sa krus

para iligtas tayo.

3. Ito sana ang iyong maging kapahayagan: “Ang

lahat ng mga gawa ko ay hindi ganap.  At ito ang

muling  nagpapaisip sa akin na ang aking

kaligtasan ay dahil lamang sa ginawa ni Cristo.

Ako ay naligtas dahil lang sa biyaya.”

II. Ang Ating Mga Gawa ay Gantimpala Ayon sa Biyaya

A. Pansinin ngayon ang tanong 63.

1. Ang tanong na ito ay sumibol, dahil binanggit ng

Biblia ang mga gawa natin ay gagantimpalaan.

a. II Corinto 5:10 - “Sapagkat tayong lahat ay

kailangang humarap sa hukuman ni Cristo

upang bawat isa ay tumanggap ng

kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa

pamamagitan ng katawan, maging mabuti o

masama.”

b. Apocalipsis 22:12 – Sinasabi ni Cristo: “Ako'y

malapit nang dumating, at dala ko ang aking

gantimpala, upang gantihan ang bawat isa

ayon sa kanyang ginawa.”
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2. These texts teach that the righteous

will be rewarded for their works.  If

someone does good works, he will

receive a good reward for those

good works.

3. But how does that fit with what we

just said – that our good works

merit nothing?

a. Doesn’t the Bible teach (in the

texts we just mentioned) that

if I’ve done good works, God

will give me a reward for

doing those works?

b. And if God gives me a reward

for my works, then doesn’t

that mean my good works do

merit – that my works earned

me the reward God will give?

B. Catechism’s answer is brief – answer 63.

1. It is true that God rewards our

works.  We cannot deny what the

Bible says.

a. You will be rewarded for your

prayers, your worship, love,

giving, obedience, faithfulness

to your spouse, hard work for

your employer, etc.

b. But the reward is not of merit.

It is not a reward that you

earn.  It is a reward of grace.

It is a reward that is given to

you even though you do not

deserve it.

2. The first reason why it is a reward

of grace is because it is impossible

for us to merit or earn anything

from God.

a. How can a man who is a

debtor to God for all that he is

and has, earn something from

the God Who made him and

owns him?  We are and will

always remain debtors to God.

b. Luke 17:10 – “So likewise ye,

when ye shall have done all

those things which are

commanded you, say, We are

unprofitable servants: we have

done that which was our duty

to do.”

c. The whole idea of meriting

from God is evil.  We cannot

earn God’s favor or eternal

life.  Everything we receive

from God is a gift of grace –

He gives us what we do not

deserve.

2. Ang mga tekstong ito ay nagtuturo na ang

matuwid ay gagantimpalaan sa kanilang mga

gawa.  Kung may gumawa man ng mabuting mga

gawa, tatanggap siya ng isang mabuting

gantimpala sa mga gawang iyon.

3. Pero paano ito lalapat sa nasabi na natin – na ang

ating mga mabubuting gawa ay walang halaga?

a. Hindi ba’t  itinuturo ng Biblia (sa teksto na

ating nabanggit) na kapag gumawa ako ng

mabubuting mga bagay, bibigyan ako ng

Dios ng gantimpala sa paggawa ng mga ito?

b. At kung bibigyan ako ng gantimpala ng Dios

dahil sa aking mga gawa, ibig sabihin ba,

ang aking mabubuting mga gawa ay may

halaga – na ang aking mga gawa ay

nagtatamo sa akin ng gantimpala na ibibigay

ng Dios?

B. Maikli lamang ang kasagutan ng katekismo – sagot 63.

1. Totoo na nagbibigay ang Dios ng gantimpala sa

ating mga gawa.  Hindi natin maitatanggi ang

sinasabi ng Biblia.

a. Ikaw ay gagantimpalaan sa iyong

pananalangin, pagsamba, pagmamahal,

pagbibigay, pagsunod, katapatan sa iyong

asawa, masikap na paggawa sa iyong amo,

atbp.

b. Pero ang gantimpala ay hindi dahil sa

halaga.  Hindi ito gantimpala na iyong

tatamuhin.  Ito ay gantimpala ng biyaya.  Ito

ay gantimapala na ibinigay sa iyo kahit hindi

ka pa nararapat para dito.

2. Ang unang dahilan kung bakit ito ay gantimpala

ng biyaya ay dahil imposible sa atin ang magtamo

ng anuman mula sa Dios.

a. Paano mangyayari na ang isang tao na may

utang sa Dios dahil sa lahat niyang nagawa,

ay magtatamo mula sa Dios na Siyang

gumawa at nagma-may-ari sa kanya?  Tayo

ay mananatiling may pagkakautang sa Dios.

b. Lucas 17:10 - “Gayundin naman kayo, kapag

nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na

iniutos sa inyo, inyong sabihin, 'Kami'y mga

aliping walang kabuluhan, ginawa lamang

namin ang aming katungkulan.”

c. Masama ang buong kaisipan nang

pagtatamo ng halaga mula sa Dios.  Hindi

tayo magtatamo ng kabutihan ng Dios o

buhay na walang hanggan.  Lahat ng ating

tinatanggap sa Dios ay kaloob ng biyaya –

ibinibigay Niya sa atin kung ano ang di-

nararapat.
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C. The second reason it is a reward of grace

is because our works are not really our

works.

1. We do the works, but they are

God’s good works in & through us.

a. You do not produce or do a

single good work on your own.

It is not your own idea to do

the work.  It is not done by

you in your own strength.

b. Ephesians 2:10.  God eternally

planned and prepared every

good work that you ever do.

c. And God saves you in order

that you may be able, by His

work, to do the good works.

2. That is true of all your works,

including (for example) the good

work of worshiping Him.

a. God eternally planned you’d

be here today. He saved you

in Christ so you would want to

worship Him.  He worked in

you by His Spirit to make you

thankfully praise Him.

b. Thus, the work is not your

work, but it is really God’s

work from start to finish.  You

would not want to do a good

work, and you would not be

able to do it, without God.

D. That’s why reward is a reward of grace.

1. God rewards you, not for something

that you did, but for something that

He did.

a. Obviously, therefore, you do

not earn that reward.  It is

undeserved.

b. God Himself is the cause of all

your good works, but He

rewards you for what He did.

2. Again we see what a gracious God

we serve, and what a gracious

salvation we have because of the

work of God through our Lord Jesus

Christ.

III. Believers Will Certainly Do Good Works

A. Finally, the catechism states that even

though our good works do not contribute

to our righteousness and salvation, and

even though we do not earn a reward by

good works, we still do them.  The fact

that we do not merit by our works does

not take away our motivation to do good

works.

C. Ang ikalawang dahilan kaya ito ay isang gantimpala ng

biyaya ay dahil ang ating mga gawa ay hindi naman

talaga ang ating mga gawa.

1. Gumagawa tayo, pero ang mga ito ay mabubuting

mga gawa ng Dios sa atin at sa pamamagitan

lamang natin.

a. Hindi ka makakapagdulot o makakagawa ng

isang gawa sa iyong sarili lamang.  Hindi mo

ito kaisipan para gumawa.  Hindi ikaw ang

gumawa nito sa sariling lakas mo.

b. Efeso 2:10.  Itinakda ng Dios mula sa walang

pasimula at inihanda ang bawat mabuting

gawa na gagawin mo.

c. At inililigtas ka ng Dios upang magawa mo,

dahil sa Kanyang gawa sa iyo, ang gumawa

ng mabubuting mga gawa.

2. Iyan ay totoo sa lahat mong mga gawa, kasama

na (halimbawa) ang mabuting gawa ng pagsamba

sa Kanya.

a. Itinakda ng Dios mula sa walang pasimula

na ikaw ay maparito ngayon.  Iniligtas ka

Niya dahil kay Cristo upang naisin mo ang

sambahin Siya.  Siya ay gumawa sa iyo dahil

sa Kanyang Espiritu upang maging

mapagpasalamat na purihin Siya.

b. Kaya naman, ang gawang iyan ay hindi mo

gawa, kundi ito talaga ay gawa ng Dios mula

sa pasimula hanggang sa katapusan.  Hindi

mo nais ang gumawa ng mabuti, at hindi mo

magagawa ito, nang wala ang Dios.

D. Kaya ang gantimpala ay isang gantimpala ng biyaya.

1. Ginantimpalaan ka ng Dios, hindi dahil sa nagawa

mo, kundi dahil sa bagay na ginawa Niya.

a. Kaya naman, kitang-kita na hindi mo tinamo

ang gantimpalang ito.  Hindi ka nararapat

dito.

b. Ang Dios mismo ang dahilan sa lahat ng

iyong mabubuting mga gawa, kaya binigyan

ka Niya ng gantimpala sa ginawa Niya.

2. Muli, ating nakita kung gaano kabiyaya ang Dios

na ating pinaglilingkuran, at isang mapagbiyayang

kaligtasan ang meron tayo dahil sa gawa ng Dios

sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Cristo.

III. Tiyak na Gagawa ng Mabubuti ang Mga Mananam-

palataya

A. Sa huli, isinasaad sa katekismo na kahit pa ang ating

mabubuting mga gawa ay walang naiambag sa ating

katuwiran at kaligtasan, at kahit hindi tayo nagtamo ng

gantimpala dahil sa mabubuting mga gawa, gagawin

pa rin natin ang mga ito.  Ang katunayan na ang ating

mga gawa ay hindi walang halaga, hindi ito mag-aalis

ng ating motibasyon na gumawa ng mabubuting mga

gawa.
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B. Question 64 indicates that some think

the motivation to do good works is taken

away.

1. Arminians think this way.  They will

say something like this to us:

a. “You believe salvation is by

grace alone, and not by works,

right?  You say doing good

works does not make a diff-

erence in being saved, right?”

b. “Well, that is immoral.  If that

is true, then you encourage

people to live sinful lives.  For

you say that whether we do

good or bad does not affect

whether or not we are saved.”

c. “The things you believe will

therefore lead people to be

careless and sinful.  They will

not fight against sin.  They will

sin as much as they want.”

2. The catechism says: “Impossible!”

a. Someone who is saved will not

live a wicked and careless life.

One who is saved will not

wilfully continue in sin.

b. To speak of a careless and

profane Chr ist ian is  a

contradiction.  It is impossible

for a true Christian to be

careless and profane.

C. Why is that impossible?

1. The reason is that God not only

justifies His people (gives them

righteousness and forgives their

sins), but God also sanctifies His

people (makes them live holy lives).

a. God’s sovereign and almighty

work of salvation in you will

guarantee that you do not

want to live a sinful life, but

will strive to live a godly life.

b. As Ephesians 2:10 states, we

have been saved “unto” good

works.  That means we have

been saved by God with a

purpose – God’s purpose is

that we do good works.

c. God will therefore see to it

that we strive to do good

works, and that we actually do

them.

2. God also puts inside us a motivation

to do good works.

a. What is that motive?  It is

thankfulness to Him for all that

He has done in saving you.

B. Isinasaad sa tanong 64 na inaakala ng iba, na ang

motibasyon na gumawa ng mabubuting mga gawa ay

inialis na.

1. Ganito mag-isip ang mga nasa Arminianismo.

Sinasabi nila ang kagaya nito sa atin:

a. “Naniniwala ka na ang kaligtasan ay dahil sa

biyaya lamang, at hindi sa ating mga gawa,

‘di ba?  Sinasabi mo, na ang paggawa ng

mabubuting mga gawa ay walang kinalaman

para maligtas, ‘di ba?”

b. “Eh, iyan ay isang imoral.  Kung totoo iyan,

hinihikayat mo ang mga tao na mamuhay sa

pagkakasala.  Dahil sinasabi mo na anuman

ang ating ginagawa, mabuti man o masama,

ay walang kinalaman ito sa ating kaligtasan.”

c. “Ang bagay na pinaniniwalaan mo ay

maghahatid sa mga tao na maging di-

maingat at sa pagkakasala.  Hindi na sila

lalaban pa sa kasalanan.  Magkakasala na

sila hangga’t sa gusto nila.”

2. Ang sagot ng katekismo ay: “Imposible iyan!”

a. Ang sinumang naligtas na ay hindi

mamumuhay sa kasamaan at sa kawalang

pag-iingat.  Ang  naligtas na ay hindi na

magnanais na magpatuloy sa kasalanan.

b. Ang magsalita ng kawalang pag-iingat at

Cristianong lapastangan ay magkataliwas.

Imposible para sa isang tunay na Cristiano

na maging lapastangan at hindi maingat.

C. Bakit ito imposible?

1. Ang dahilan ay dahil hindi lang pinawawalang-sala

ng Dios ang Kanyang bayan (binibigyan sila ng

katuwiran at kapatawaran sa kanilang mga

kasalanan) kundi pinapaging-banal din ang

Kanyang bayan (ginagawa silang mamuhay na

may kabanalan).

a. Ang makapangyarihan at soberanong Dios

ang gumawa ng kaligtasan sa iyo na

nagtitiyak na hindi mo nais mamuhay sa

kasalanan, kundi nagpupunyagi na mamuhay

na may kabanalan.

b. Gaya sa isinasaad ng Efeso 2:10, naligtas

tayo “para sa” mabubuting mga gawa.  Ibig

sabihin iniligtas tayo ng Dios na may layunin

– ang layunin ng Dios ay para gumawa tayo

ng mabubuting mga gawa.

c. Kaya sinisiguro ng Dios na tayo ay

magpatuloy sa paggawa ng mabubuting mga

gawa, at gawin natin ang mga ito.

2. Inilalagay din ng Dios sa loob natin ang paggawa

ng mabubuting mga gawa.

a. Ano ang motibo na ito?  Ito ay ang

mapagpasalamat sa Kanya dahil sa lahat

nang ginawa Niya sa pagliligtas sa iyo.
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b. You do not do good works in

order to merit something – to

earn God’s favor, or reward.

c. But you do good works

because you are thankful, and

you want to show God your

thanks.

d. Thankfulness motivates you to

love God and your neighbor,

and to obey all God’s

commands.

3. Therefore, the true child of God

does do good works.  Those good

works will be seen in his life.

Conclusion:

1. May we confess that our salvation is all of

grace, and not in any way because of our

works.

2. And may we in thankfulness to God do the

good works God has foreordained for us.

b. Hindi ka gumagawa ng mabubuting mga

gawa para sa isang bagay na mahalaga –

upang magtamo ng kabutihan, o gantimpala

ng Dios.

c. Kundi gumagawa ka ng mabubuting mga

gawa dahil ikaw ay mapagpasalamat, at nais

mo na ipakita sa Dios ang iyong

pagpapasalamat.

d. Ang pagiging mapagpasalamat ang huhubog

sa iyo na ibigin ang Dios at ang iyong kapwa,

at upang sundin ang mga kautusan ng Dios.

3. Kaya naman, ang tunay na anak ng Dios ay

gumagawa ng mabubuting mga gawa.  Ang

mabubuting mga gawang ito ay makikita sa

kanyang buhay.

Pagtatapos:

1. Atin nawang ipahayag na ang ating kaligtasan ay dahil

lamang sa biyaya, at walang ibang paraan dahil sa ating

mga gawa.

2. At sa ating pagpapasalamat nawa sa Dios na gawin ang

mabubuting mga gawa na itinalaga ng Dios ay itinakda Niya

para sa atin.


