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Lu-ca 19:10 Bôûi Con ngöôøi ñaõ ñeán, tìm vaø cöùu keû bò hö maát.
. Mục đích Chúa Giáng sanh “cứu dân mình ra khỏi tội”. Ma 1:21
. Trọng tâm: Sự đáp ứng của người muốn được cứu.
1. CHÚA “Đến”.
a. Chúa đến với Xa-chê. “Con Người đã đến”
+ Sứ điệp: 4 đặc điểm Đấng duy nhất ban sự cứu rổi.
b. Xa-chê đến với Chúa. “Xa-chê, ... thâu thuế, và giàu-có.”
+ Bài học: Phương tiện và tâm trạng? C2,3
. Có mọi sự thuộc về đời nầy. c2
. Không có một điều thuộc về trời. c3
2. CHÚA “Tìm”.
a. Chúa tìm Xa-chê. “, vì Ngài phải đi qua đó. 5 ”
+ Sứ điệp: Chúa tìm mỗi người cách nào? c1,4
4

b. Xa-chê tìm Chúa. “ Vậy, Xa-chê chạy trước, trèo lên”
+ Bài học: Những bước Xa-chê tìm Chúa.
Cây sung Hình ảnh gì? 1) Thấp. 2) Trèo. 3) Xuống. c5,6
3. CHÚA “Cứu”.
a. Chúa cứu Xa-chê. C7 Người nầy vào nhà kẻ có tội mà trọ!
+ Sứ điệp: Chúa gọi - Chúa vào – Chúa cứu.

CAÂU GOÁC THIEÁU NHI
Luca 2:30
Con maét toâi ñaõ thaáy söï cöùu vôùt cuûa Ngaøi.

b. Xa-chê được cứu. “ nay sự cứu đã vào nhà nầy, “
+ Bài học: . Chúa nói gì về tình trạng của tôi?. c9
. Dấu hiệu người đã được cứu. c8

