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Một ngày kia, 
Chúa Giê-su  
đi qua thành  
Giê-ri-cô. 
Giô-suê đã  
hủy diệt thành 
này cách đây 
lâu lắm rồi. 
Giờ nó đã được 
xây dựng lại 
và nhiều người 
sống ở đó. 
Trong số họ  
có người tên 
là Xa-chê. 
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Leo lên cây sung,  
Xa-chê tìm thấy một 
chạc cây thỏa mái 
giữa các nhành cây và 
ngồi đợi Chúa Giê-su. 
Có lẽ anh ta nghĩa 
rằng “Ta sẽ nhìn được 
toàn cảnh”. “Ta sẽ 
nhìn thấy Ngài mà  
         không bị  
         phát hiện”. 

         Khi Xa-chê được tin rằng Chúa Giê-su 
đang ở thành Giê-ri-cô, người thâu thuế thấp 
bé muốn nhìn thấy Người đến từ Na-za-rét tự 
xưng là con trai Đức Chúa Trời. Nhưng dân 
chúng đông đảo… mọi người thì cao.  

Làm một người thâu thuế, Xa-chê rất giàu có. 
Nhà của ông ta là nhà lớn nhất và đẹp nhất 
trong làng. 

Xa-chê nãy ra ý nghĩ! 
Nếu anh ta đi trước dân 
chúng … leo lên một cái 
cây nhô ra bên đường …. 
Anh ta có thể nhìn  
thấy Chúa Giê-su. 

Nhưng ông ta lại 
rất thấp bé. Xa-chê 
chưa bao giờ phát 
triển cao lớn như 
người khác. 

Có lẽ nhiều người ở Giê-ri-cô không 
thích Xa-chê lắm bởi vì ông ta thâu 
thuế họ. Xa-chê dâng một phần cho nhà 
nước nhưng giữ phần nhiều cho mình. 
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Chúa Giê-su và Xê-cha 
 

 Một câu chuyện về lời của Chúa,  
được tìm thấy trong Kinh Thánh 

 
Lu-ca chương 19 

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”  
Thi Thiên 119:130 

Chúa Giê-su 
đem cuộc sống 
mới đến với 
Xa-chê. Xa-chê 
thưa, “Lạy 
Chúa, con xin 
phân phát một 
nửa tài sản 
của con cho 
người nghèo 
khổ và nếu con 
bóc lột ai bất 
cứ điều gì, 
con xin bồi 
thường gấp 
tư”. 

Nếu Xa-chê ngạc 
nhiên khi Chúa  
Giê-su gọi anh ta 
thì ắt hẳn anh ta 
kinh ngạc khi Chúa  
Giê-su phán, “Hôm 
nay, Ta phải ghé 
lại nhà con!”  
Xa-chê xuống  
nhanh đến mức  
anh ta sắp ngã.  

Chúa Giê-su hài 
lòng với cuộc sống 
mới của Xa-chê. 
Ngài thích nhìn 
thấy con người 
quay lưng với  
tội lỗi và làm 
điều đúng. Chúa 
Giê-su phán,  
“Con trai Đức  
Chúa Trời đã đến 
tìm và cứu kẻ bị 
hư mất”. Vào hôm 
đó ở Giê-ri-cô, 
Chúa Giê-su đã  
tìm và cứu Xa-chê! 

Xa-chê vui mừng khi Chúa Giê-su 
ghé nhà anh ta. Nhưng dân chúng 
không thích. Họ lầm bầm rằng Chúa 
Giê-su không nên vào nhà kẻ tội  
                lỗi như Xa-chê.  

“Xa-chê, hãy 
xuống mau”. 
Kẻ thâu thuế 
thấp bé không 
tin nổi tai 
mình. Chúa 
Giê-su đang 
đứng dưới 
cây. Chúa 
Giê-su nhìn 
anh ta. Chúa 
Giê-su gọi 
anh ta. 
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Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa 
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài. 

 
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó 

là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng 
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của 
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì 
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc 
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin 

Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!  
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,  

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi. 
 

Nếu bạn tin điều này là  
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng: 

Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,  
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã 
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ 
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới, 
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo 

Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men. 
 

Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!    
Giăng 3:16 53 60 

Kết thúc 
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