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“Vì vậy, giống như sự phán xét tội lỗi của một người đến với tất cả 
mọi người, dẫn đến sự kết án, ngay cả như vậy qua hành động 
công bình của một người, món quà miễn phí đã đến cho mọi người, 
dẫn đến sự sống công bình. Rô-ma 5:18


Thật là một tuyên bố tuyệt vời! Một hành động công bình của Chúa Giê Su 
Ky Tô là đủ để đem lại sự sống cho mọi người. “Sự công bình” này đã 
mang lại kết quả xuất sắc nào cho loài người?


“Chính nghĩa” là bản dịch tiếng Anh của từ dikaiomatos trong tiếng Hy 
Lạp. Nó có nghĩa là "một hành động hoặc việc làm chính đáng." Từ gốc 
có nghĩa là "đúng, chỉ." Chúa Giê-su đã làm điều “đúng” và điều đó mang 
lại sự sống cho tất cả mọi người.


Chúa Giê-su luôn làm điều “đúng” trong suốt cuộc đời của Ngài trên đất. 
Mỗi bước Ngài làm, mọi lời Ngài nói, mọi hành động Ngài làm đều là “điều 
đúng đắn”. Ngài nói với các môn đồ của Ngài: “Đừng nghĩ rằng ta đến để 
phá hủy Luật pháp hay các Tiên tri. Tôi không đến để phá hủy mà là để 
hoàn thành ”. (Ma-thi-ơ 5:17). Chúa Giê-su đến thế gian để làm mọi thứ 
“đúng”. Anh ta tuân theo các quy tắc. Anh ấy vẫn tập trung vào việc làm 
những điều “đúng đắn”. Tất cả những hành động “đúng đắn” của Ngài 
đều dẫn đến một hành động công bình có thể đánh vần “L-I- F-E” cho tất 
cả mọi người. Khoảnh khắc đó là Thập giá.
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Chúa Giêsu đã chịu đựng một trong những cái chết khủng khiếp nhất mà 
con người biết đến: bị đóng đinh. Người ta đánh đập Ngài, quất roi Ngài, 
nhạo báng Ngài, phỉ nhổ Ngài, nguyền rủa Ngài, đóng đinh Ngài vào thập 
tự giá, đâm Ngài, cắt Ngài, và để Ngài bị treo hàng giờ dưới nắng nóng. 
Chúa Giê-xu có thể đã chỉ huy một đội quân thiên thần để giải phóng Ngài 
và tiêu diệt mọi kẻ thù ở Giê-ru-sa-lem, nhưng Ngài đã không làm thế. 
Chúa Giê-xu đã làm điều "đúng".


Vào cuối thời gian của Ngài trên thập tự giá, Chúa Giê-su yêu cầu một 
điều gì đó để làm dịu cơn khát của Ngài, rồi nói, “Nó đã xong.” Những gì 
đã được hoàn thành? Nhiệm vụ đang diễn ra. Chúa Giê-xu đã hoàn thành 
điều mà Cha Thiên Thượng đã sai Ngài để hoàn thành: chết vì tội lỗi của 
nhân loại. Đó là hành động công bình mà Phao-lô đã viết trong nhiều năm 
sau đó.


“Công bình” là làm những điều đúng đắn. Đó là về việc hoàn thành những 
điều đúng đắn đó. Đó là về việc tuân theo Đấng cử bạn hoàn thành những 
điều đúng đắn đó. Chúa Giê-xu là VÍ DỤ TUYỆT VỜI của chúng ta về việc 
làm đúng. Điều gì đến từ sự vâng lời của Đấng Christ? Điều gì đến từ 
“một hành động công bình” của Ngài?


"Sự biện minh mang lại cuộc sống cho tất cả mọi người."


Từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “sự xưng công bình” là dikaiosin. Nhận thấy 
những điểm giống nhau? Các từ chỉ “hành động công bình” và “sự công 
chính” bắt nguồn từ cùng một từ gốc: dikaio. "Biện minh" là hành động 
tuyên bố một người nào đó là công bình. Người công bình phải có hành 
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động công bình để tuyên bố người khác là công bình. Trong trường hợp 
của Đấng Christ, Ngài là Đấng công bình đã thực hiện hành động công 
bình là đổ huyết Ngài vì chúng ta. Trong hành động chính đáng đó, Ngài 
đã cung cấp một con đường để con người đứng lên xưng công bình 
trước Đấng Tối Cao.


Chúa Giê-xu đã làm điều khó khăn. Anh ấy đã đi xa. Ngài để mắt đến mục 
tiêu trước mặt Ngài. Ngài không dừng lại khi cái chết đứng trước mặt 
Ngài. Những người theo Ngài không muốn Ngài đi đến thập tự giá. Phi-e-
rơ cố gắng ngăn cản Ngài, nhưng Chúa Giê-xu đã làm điều đúng đắn. 
Anh ấy không dao động. Anh vẫn kiên định để hoàn thành công việc mà 
Cha Thiên Thượng đã giao cho anh.


Bạn và tôi đã nhận được lợi ích từ hành động công bình của Ngài. Sự 
chết của Đấng Christ đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Sự tức giận của 
Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã nguội đi vì Chúa Giê-su đã làm điều 
đúng. Phao-lô viết rằng chúng ta trở thành “sự công bình của Đức Chúa 
Trời” nhờ hành động của Đấng Christ.


“Vì Ngài đã biến Đấng không biết tội lỗi trở thành tội lỗi cho chúng 
ta, hầu cho chúng ta trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời trong 
Ngài.” 2 Cô-rinh-tô 5:21


chúng ta học được gì từ việc này? Hành động đúng dẫn đến kết quả 
đúng. Một trong những câu nói yêu thích của tôi từ Quản lý chất lượng 
toàn diện (TQM) là: “Hãy làm những điều đúng đắn ngay lần đầu tiên.” Đó 
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là những gì Chúa Kitô đã làm. Anh ấy đã làm những điều đúng đắn. Anh 
ấy đã làm đúng và làm đúng ngay lần đầu tiên.


Chúa Kitô là tấm gương của chúng ta. Bạn và tôi không có tư cách phải 
chết vì tội lỗi của bất kỳ ai, nhưng chúng ta có thể làm “những điều đúng 
đắn” mỗi ngày. Làm những điều đúng đắn cho người khác sẽ có kết quả 
đúng. Đấng Christ “ở trong” chúng ta làm theo Ý muốn của Cha Ngài. 
Đức Chúa Trời muốn ban phước cho cuộc sống của người khác thông 
qua chúng ta. Đó là những gì Ngài đã làm với Đấng Christ. Ngài đã ban 
phước cho thế giới qua Chúa Giê-xu. Ngài muốn ban phước cho thế giới 
hiện nay qua Thánh Linh của Đấng Christ ở trong chúng ta.


Hàng chục triệu Cơ đốc nhân sống trên hành tinh này. Nếu mỗi người 
trong chúng ta vâng theo Thánh Linh của Đấng Christ trong mình, thì 
chúng ta có thể thực hiện hàng trăm triệu hành động công bình mỗi ngày. 
Chúng tôi sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của hàng triệu người 
mỗi ngày. Nó có thể đang nói một lời tử tế với một người bạn. Đó có thể 
là lời động viên chia sẻ với một người hàng xóm. Đó có thể là trải qua 
những khoảnh khắc chất lượng với con cái của chúng ta. Đó có thể là 
lắng nghe nỗi đau của một người đồng nghiệp và chia sẻ những hiểu biết 
sâu sắc về Đấng Christ. Nó có thể đang cầu nguyện cho sự mất mát của 
ai đó. Nó có thể mạnh dạn lên tiếng trong cộng đồng về việc làm đúng. 
Nó có thể nói với ai đó về tình yêu của Đấng Christ dành cho họ và cách 
Ngài đã làm “điều đúng đắn” cho họ khi Ngài chết trên thập tự giá nhiều 
thế kỷ trước.
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Chúng ta không bao giờ biết “điều đúng đắn” mà chúng ta làm trong một 
ngày sẽ có ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài đến cuộc sống của người khác. 
Nhưng Chúa thì có. Trách nhiệm của chúng ta là làm những điều đúng 
đắn. Thánh Linh của Đấng Christ trong chúng ta biết những điều đúng 
đắn đó là gì. Ngài sẽ làm những điều đúng đắn qua chúng ta bởi vì Ngài ở 
trong chúng ta.


Hành động đúng dẫn đến kết quả đúng. Hãy lắng nghe Thánh Linh của 
Đấng Christ trong bạn và bạn sẽ làm điều đúng đắn.


“Kinh thánh lấy từ Phiên bản King James Mới. Bản quyền © 1982 của 
Thomas Nelson, Inc. Được sử dụng khi được cho phép. Đã đăng ký Bản 
quyền."
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