
Bài Chia Sẻ 

Sự Xưng Công Bình Bởi Đức Tin 

“Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng 

mà được sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:10). 

 

Mỗi chúng ta trong cuộc sống, giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, khôn 

ngoan hay khờ dại, đều có niềm trăn trở như nhau: buồn phiền, lo lắng, mệt mỏi, 

than thở, chán nản cho chính bản thân mình nói riêng, cho người thân nói chung. 

Tại sao vậy? 

Vì đó là hậu quả việc làm của tội lỗi, mà chúng ta lại được sanh ra trong dòng dõi 

này.  

“Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không”  

(Rô-ma 3:10).  

“Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không” 

(Rô-ma 3:12b).  

Cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. “Vì chẳng có một người 

nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, 

vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi”  

(Rô-ma 3:20).  

 

Kinh Thánh bày tỏ luật pháp và tội lỗi ngịch nhau trong con người. Chúng ta biết 

luật pháp của Đức Chúa Trời là thiêng liêng nên chúng ta cũng muốn làm theo luật 

pháp.  

“Nhưng chúng ta cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến 

với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho tội lỗi, tức là luật trong 

chi thể chúng ta vậy”  

(Rô-ma 7:23).  

Do đó,  

“chúng ta không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không 

muốn. Ví bằng chúng ta làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải chúng ta 

làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong chúng ta vậy”  

(Rô-ma 7:19-20). 

Vậy, 

”ai sẽ cứu chúng ta thoát khỏi thân thể hay chết này?” \ 

(Rô-ma 3:24).  

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là 

sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta”  

(Rô-ma 6:23). 

Chúng ta cảm tạ sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn đến đời đời! Ngài thương xót 

chúng ta khác nào cha thương xót con cái mình vậy.  

”Vì Ngài biết chúng ta nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng ta 

bằng bụi đất”  



(TT 103:14).  

Ngài biết xác thịt chúng ta là yếu đuối, không thể tự mình làm theo luật pháp được. 

Ngài cũng không muốn chúng ta bị hủy diệt và hư mất trong tội lỗi mình.  

Ngài là Đức Chúa Trời công bình. Sự công bình của Ngài giống như núi cao. Sự 

đoán xét của Ngài khác nào vực sâu.  

“Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nỗi trong ngày đoán xét. Tội nhân cũng không 

được vào hội người công bình”  

(TT 1:5). 

“Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của 

Ngài, hể ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” 

(Giăng 3:16).  

Đây là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho kẻ tin nhận Con Ngài,  

“và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự 

chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ”  

(Rô-ma 3:24).  

“Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết 

vì kẻ có tội”  

(Rô-ma 5:6).  

“Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời song chẳng coi sự bình đẳng mình với 

Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi 

tớ và trở nên giống như loài người, Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ 

mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự”  

(Phi-lip 2:6-8).  

Rồi Ngài sống lại từ kẻ chết  

“Ngài đã truất bỏ quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến 

thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ”  

(Cô-lô-se 2:15).  

Vậy, chúng ta hãy vững lòng bình yên trong Đức Chúa Jêsus Christ vì Ngài đã 

thắng thế gian rồi.  

“Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của 

chúng ta”  

(Rô-ma 4:25).        

 

Chính Chúa Jêsus là Đấng làm biến đổi cuộc đời của người tin Ngài. Từ con người 

tội lỗi được xưng công bình. Từ nước bị rủa xã được bước vào nước Đức Chúa 

Trời. Từ chổ tối tăm bước qua ánh sáng. Cuộc đời dù cay đắng, mệt mỏi đến đâu 

cũng trở nên ngọt ngào, đáng sống.    

 

Qua những lời chia sẻ trên, quý vị nào được Chúa cảm động tin nhận Đức Chúa 

Jêsus Christ thì cầu nguyện như sau: 

“Lạy Chúa, con tin Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời hằng 

sống, Đấng chịu tội, chết thay cho con, để con được tha thứ và nhận lấy 

sự sống đời đời. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu thế 

Jêsus Amen.” 
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