Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. 32 Nhưng Ta đã cầu
nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con đã hối cải, hãy làm cho anh em con
mạnh mẽ. 33 Phi-e-rơ thưa: Thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa. 34 Đức
Chúa Giê-xu đáp: Hỡi Phi-e-rơ, Ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần
chối không biết Ta. Lu-ca 22:31-34
Kính chào toàn thể Hội thánh. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã gìn giữ, che chở và ban phước cho
tất cả chúng con suốt tuần lễ vừa qua, vào giờ này xin Đức Thánh Linh cũng mở trí mở lòng
cho tất cả chúng ta, để có thể nghe và hiểu được lời Chúa dạy.
Chủ đề: Phục hồi kẻ sa ngã, Kinh thánh nền tảng: Lu-ca 22:31-34
1. Chúa cảnh báo trước sa ngã
Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì.
Chúa Jesus thấy trước nguy cơ của các môn đồ, họ sẽ bị sàng sảy như lúa mì, vì biết là Phie-rơ sắp chối Ngài, cho nên Chúa đã báo trước cho ông biết để đề phòng, và đã cầu nguyện
giúp ông thêm niềm tin và khích lệ ông ăn năn trở lại.
Si-môn, Si-môn, Chúa gọi tên ông hai lần là muốn lưu ý, hay là cảnh cáo, nhưng cũng là
biểu hiện tình thương yêu và ân điển của Chúa.
Chúa Jesus thường gọi tên cũ của Phi-e-rơ:
Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy là Đấng Cứu thế, Con Đức Chúa Trời hằng sống. 17 Đức
Chúa Jesus phán với người: Hỡi Si-môn, con Giô-na: Phước cho con; vì không phải thịt và
máu bày tỏ điều nầy cho con, mà là Cha Ta ở trên trời, Mat 16:17-18.
Đức Chúa Jesus đã hỏi Phi-e-rơ: Si-môn ơi, con nghĩ sao? Các vua thế gian bắt ai làm sưu
dịch, đóng thuế? Các con trai mình hay người ngoài? Mat 17:25. Sưu dịch là loại thuế phải
đóng bằng sức lao động.
Chúa Jesus cũng gọi: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có
một việc cần mà thôi, Lu-ca 10:41.
Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta? Công vụ 9: 4.
Chúa có đang gọi tên chúng ta không? Khi yếu đuối và lầm lỡ trong suy nghĩ hay hành động,
tôi nghe tiếng tha thiết Chúa gọi: Con ơi, con ơi.
Satan là chúa của cái ác đặt những cám dỗ và thử thách tấn công đức tin của các tín nhân để
làm họ phạm tội và xa cách Chúa. Sau khi họ phạm tội, Sa-tan là kẻ ngày đêm tố cáo những
sai trái của họ trước mặt Đức Chúa Trời, Khải 12:10.
Sa-tan đã thử thách và cám dỗ Phi-e-rơ để làm ông sa ngã, đây là điều Chúa cho phép để ông
có thể biết đức tin của mình đang ở tình trạng nào, có vững vàng không, hay chỉ là lời tuyên
xưng chót lưỡi đầu môi!
Sa-tan đòi sàng sảy, chữ đòi chữ Hy lạp là ἐξαιτέω, nghĩa là đòi hỏi, yêu cầu, hay tha thiết
cầu xin.
Người nông dân dùng chiếc nia sàng sảy, hất tung rơm, trấu và hạt lúa lên cao. Rơm, trấu và
bụi tượng trưng cho yếu đuối, bất toàn nhẹ hơn sẽ bị gió hất văng ra khỏi nia, và hạt lúa mì là
đức tin chân chính nặng hơn sẽ rơi xuống và còn lại ở trong nia.
Sa-tan, kẻ thù của dòng dõi người nữ, kẻ cám dỗ gian ác, mong muốn sàng sảy Si-môn và
các môn đồ, đã xin phép Chúa Jesus để làm điều ấy, cảm tạ Chúa là nó không có thể tấn
công tín nhân tùy ý nó thích.

Đức Chúa Trời cho phép nó làm vì muốn huấn luyện môn đồ cho trưởng thành vững chắc
hơn. Giống như chích thuốc chủng ngừa tập luyện cho cơ thể chống Virus, những người từng
trải sự huấn nhục gian khổ, sẽ là những người đứng vững trước gian nan và thử thách.
Ma quỷ không có thể cướp đi sức khỏe, sự bảo vệ, hoặc bất kỳ thứ gì mà Đức Chúa Trời đã
cung cấp cho người tin Chúa. Nếu có thể làm được, thì ma quỷ đã làm rồi, nhưng nó chỉ có
thể hù dọa với tiếng gầm của sư tử, lấp đầy người yếu đuối với những nghi ngờ, làm họ sợ
hãi trước hoàn cảnh và sự chết, điều này nó đã đạt được khi Chúa bị đóng đinh, Ma-thi-ơ
26:56 ghi lại: Lúc ấy, tất cả môn đồ đều bỏ Ngài chạy trốn.
Sự từng trải của Phi-e-rơ, sau này đã được ông chia sẻ để nâng đỡ đức tin của anh em: Hãy
tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỉ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh
anh em, tìm người để cắn nuốt. Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng
anh em cùng niềm tin trên khắp thế gian cũng đang chịu hoạn nạn như mình,1Phi 5:8-9.
Chúa đã cảnh báo Phierơ và mọi tín nhân rằng họ đang bị rình rập, tấn công và chịu hoạn
nạn, nên phải cùng nhau đứng vững trong đức tin và chống cự. Chúa Jesus tuyên bố rõ ràng,
rằng họ sẽ phải chống cự Sa-tan, và đồng thời, cũng hứa ban cho họ sự chiến thắng.
Heboro 2:14 cho biết qua sự chết, Chúa Jesus đã tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ.
Tín nhân do ở trong Chúa Cứu thế nên đã được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo
sự phong phú của ân điển Ngài, Eph 1:7.
Giăng hướng dẫn cách chiến thắng ma quỉ trong thư thứ nhất của mình: Lời Đức Chúa Trời
ở trong các con, và các con đã chiến thắng ma quỉ, 1Giăng 2:14.
Chính Chúa Jesus khi chống lại cám dỗ của Ma quỉ cũng đã dùng lời của Đức Chúa Trời:
Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra
từ miệng Đức Chúa Trời,
Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Vì có lời chép rằng:
Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, Math 4: 4, 7, 10.
Phi-e-rơ yêu mến Chúa, có đức tin lớn, nhưng cũng dễ sa ngã vì quá tự tin, Sa-tan biết ông
có tiếng nói quan trọng trong các sứ đồ nên đã tấn công vì nếu Phi-e-rơ bị đánh ngã, thì tất cả
những môn đồ còn lại sẽ té ngã theo. Và đúng như nó dự tính, Phi-e-rơ đã chối Chúa, và mọi
người đều bỏ Ngài và trốn đi cả. Mác 14:50.
Nhưng Chúa Jesus đã thương xót phục hồi Phi-e-rơ và các môn đồ.
2. Ngài phục hồi qua sự cầu thay
32
Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin.
Cầu nguyện ở đây chữ Hy lạp là Δέομαι có nghĩa là cầu xin, khẩn cầu, van xin, cầu nguyện.
Chữ được dùng trong:
Lu 8:28 Lạy Đức Chúa Jêsus, Tôi cầu xin Ngài đừng làm khổ tôi.
Mac 5:7 Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi.
Trong Galati 4:12 Phao-lô nói: Tôi xin anh em hãy giống như tôi.
Đức Chúa Jesus đã cầu nguyện cho tất cả các sứ đồ, nhưng đặc biệt đối với Phi-e-rơ, vì ông
đang bị sàng sảy, đang gặp cám dỗ nguy hiểm nhất. Đấng Christ là đấng cầu thay, bênh vực
dân Ngài, cầu nguyện cho họ có đức tin, và cầu nguyện để họ đứng vững trong đức tin ấy.
Roma 8:34 đặt vấn đề: Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng
đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.
Nhờ sự cầu thay của Chúa, các thánh đồ của Chúa sẽ không thua cuộc trước những cám dỗ
của Sa-tan, mà lại trưởng thành hơn và biết chính Chúa nhiều hơn qua sự từng trải chăm sóc,
che chở của Ngài! Lòng tự tin vào khả năng và sức lực của Phi-e-rơ là trấu, là bụi rơm sẽ bay
đi và hạt lúa mì, đức tin chân chính sẽ còn lại.

Chúa Cứu thế Jesus đã cầu nguyện cho Phi-e-rơ, trước khi ông biết mình cần lời cầu nguyện
của Ngài.
Đây là sự thương xót và là phước hạnh lớn, nhiều khi chúng ta được che chở an toàn, thoát
khỏi nguy hiểm một cách kỳ diệu, hay trong lòng khao khát điều gì đó, chưa xin mà nhận
được, thì phải nhớ rằng không phải do tình cờ hay ngẫu nhiên mà là do Đức Chúa Jesus và
Đức Thánh Linh đã cầu xin thay cho chúng ta.
Đức Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện
điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng
lời mà cầu thay cho chúng ta, Roma 8:26.
Đức tin của Phi-e-rơ đã chao đảo và thất bại một phần, nhưng không hoàn toàn thất bại. Đức
tin của mọi môn đồ chân chính của Chúa cũng vậy, trong khi gặp cám dỗ và thử thách ác liệt,
đức tin của họ có thể thất bại ở một mức độ nào đó, nhưng không thất bại hoàn toàn.
Sứ đồ Phao-lô nói về thân xác của tín nhân: nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì dù thân
thể anh em chết vì tội lỗi, tâm linh anh em vẫn sống nhờ sự công chính, Rô-ma 8:10
Tín nhân mang trong mình thân xác của sự chết và có thể thất bại trước những cám dỗ lớn
lao, nhưng do bởi đức tin chân chính, có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong lòng, thì
tâm linh của họ sẽ lại nhanh chóng được vui mừng và tươi mới trở lại.
Tại sao Chúa không cấm Satan cám dỗ tín nhân? hay Ngài ban cho con cái Ngài sức mạnh
hơn Satan để nó không làm gì được, thì Ngài khỏi phải mất công cứu giúp và cầu thay?
Khi chúng ta đi vắng, nếu trói con cái mình vào ghế, hay giam nó vào phòng nhỏ, rồi lúc trở
về khen nó là ngoan, không nghịch phá gì trong nhà, thì các cháu sẽ nghĩ sao? Nếu các cháu,
dù được tự do làm mọi sự mà vẫn vâng lời thì đó mới là ngoan ngoãn thật! Cám ơn Chúa đã
ban cho chúng con ý chí tự do, dù đôi khi nó cũng làm chúng con phạm tội!
3. Được phục hồi để giúp người khác
Chúa phán: khi con đã hối cải, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ.
hối cải chữ Hy lạp là ἐπιστπέυω có nghĩa là quay lại, trở về, trở lại.
Phiero kêu gọi: Các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, Công
3:19
Công 11:21 Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều
Math 10:12-13 Chúa Jesus dạy khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy, 13 nếu nhà đó
xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho, bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về
với các ngươi.
Việc ăn năn tội lỗi của mình và sống với đức tin mới mẻ, được gọi là sự hoán cải, đây không
phải là hành động mà chính Phi-e-rơ có thể tự làm, nhưng đó là do quyền năng và ân điển
thương xót của Chúa.
Tiên tri Giê-rê-mi xưng nhận: Ngài đã sửa phạt tôi, tôi bị sửa phạt như con bò tơ chưa quen
ách. Xin Chúa cho tôi trở lại, thì tôi sẽ được trở lại, vì Chúa là Đức Chúa Trời của tôi!
Gieremi 31:18
Khi được Chúa phục hồi khỏi sự sa ngã, ta sẽ có kinh nghiệm và qua đó có thể giúp anh em
khác vững vàng trong đức tin, có thể khuyên nhủ người khác đừng quá tự tin vào bản thân,
và khuyến khích họ đừng tuyệt vọng khi bị rơi vào sự cám dỗ vì ân điển của Đức Chúa Trời
sẽ luôn đủ cho họ.
Đa-vít sau khi ăn năn đã có kinh nghiệm để giúp đỡ, và dạy dỗ:
Thi thiên 51:13: Tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa,
Phi-e-rơ cũng nói kinh nghiệm của mình:

Sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm
sức cho, 1Phi 5:10
Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Phi-e-rơ đã giảng một bài giảng tuyệt vời, giúp cho ba ngàn tội nhân
tin Chúa, và ông cũng đã để lại hai thư tín hữu ích cho việc củng cố đức tin các anh em của
mình trong mọi thời đại. Trong cái chết của mình, theo truyền khẩu, ông cũng biểu lộ lòng
hối cải sâu xa đối với hành động chối bỏ Chúa của mình, bằng cách yêu cầu được đóng đinh
với đầu hướng xuống đất, vì thấy không xứng đáng chịu đóng đinh như cách mà Chúa của
mình đã chịu.
Con người nếm trải thất bại và tội lỗi sẽ hiểu rõ sự yếu đuối và nhỏ bé của chính mình.
Người được yêu sẽ thấm thía tình yêu và người được tha thứ thì sẽ có thể thứ tha.
Khi nghe Chúa phán rằng ông sẽ bị sàng sảy và Ngài sẽ cầu nguyện để ông không thiếu đức
tin. Phi-e-rơ, con người tự tin vào sức mình, đã tuyên bố : con sẵn sàng đồng tù đồng chết
với Chúa, nghĩa là ông không sợ Sa-tan hay cám dỗ, không sợ bị sàng lọc và không sợ hãi
trước ngục tù và sự chết.
Sách Tin lành Mathio ghi lại chi tiết hơn: Cho dù phải chết với Thầy thì con cũng sẽ chẳng
chối Thầy, Math 26:35, nhưng Chúa Jesus nói thẳng với Phi-e-rơ rằng: Ta báo cho con biết,
hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối là không biết Ta.
Phi-e-rơ muốn trung tín với Chúa cho đến cuối cùng nhưng ước muốn không thành vì sức
người có hạn!
Chính ông trong nguy hiểm đã thề rằng: Ta không biết người đó đâu! Tức thì gà gáy. Phi-erơ nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã phán cùng mình rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta
ba lần. Đoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay, Mat 26:75.
Chúa cho phép các việc này xảy ra để huấn luyện Phiero trở thành người trọn vẹn hơn, biết
khả năng của chính mình nhiều hơn và có kinh nghiệm từng trải hơn để có thể giúp đỡ người
khác. Giăng 21:17 ghi lại:
Chúa Jesus phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta
chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người
bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa
Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta,
Vì vai trò lãnh đạo của mình trong tương lai, Phi-e-rơ đã cần học bài học đắng cay này, trước
khi được Chúa giao nhiệm vụ chăm sóc và phục hồi các môn đồ khác. Hoàng tử Môi-se cậy
tài sức của mình cũng đã phải trốn chạy và đã phải sống cuộc sống nghèo hèn, làm kẻ chăn
chiên 40 năm để học bài học chăm sóc và hướng dẫn, cần thiết cho chức vụ của ông! Lời tiên
tri của Giô-na không ứng nghiệm vì dân thành Ninive biết ăn năn tội lỗi, Chúa đã cho phép
việc này xảy ra để huấn luyện ông!
Chúng ta có nhận ra là Chúa đã và đang để mình gặp nhiều thử thách để huấn luyện mình
cho công việc của Ngài không?
Kết luận
Sự sàng lọc của Sa-tan nhằm mục đích làm hại đức tin của các môn đồ, khiến họ xung đột
với nhau, hay là xa cách Hội thánh. Đây là lý do tại sao trong Hội thánh nào cũng có những
va chạm không cần thiết và vô lý. Đang yên vui, phát triển tốt thì ganh tị, chia rẽ lại xảy ra!
Hội thánh Jerusalem vừa phát triển thì đã có nan đề phàn nàn trong việc chăm sóc. Virus
Corona đã làm tín hữu không được thờ phượng chung, không gần gũi anh chị em, thiếu sự
tương giao, nâng đỡ, nhiều người cảm thấy cô đơn, tù túng và yếu đuối! Cám tạ Chúa là nhờ
các nhóm học Kinh thánh và cầu nguyện, anh chị em được chăm sóc và vẫn trưởng thành
trong đại dịch.

Chúa luôn cầu nguyện cho tín nhân:
Con vì họ mà cầu xin, không phải vì thế gian mà Con cầu xin đâu, nhưng vì những người mà
Cha đã ban cho Con, vì họ thuộc về Cha. Cha Thánh ơi! Xin gìn giữ họ trong danh Cha, để
họ có thể trở nên một như Chúng Ta, Giăng 17:9,11.
Phi-e-rơ dù đã được Chúa cứu giúp để trưởng thành mạnh mẽ hơn, để chăm sóc người khác,
nhưng chính ông sau đó cũng vẫn tiếp tục được anh em mình chăm sóc.
Thư Galati 2:11-14 ghi lại việc Phao-lô trách Phi-e-rơ:
Khi Phi-e-rơ đến An-ti-ốt, tôi đã công khai phản đối ông, vì ông thật đáng trách 12 Trước khi
những người của Gia-cơ đến, ông vẫn ăn chung với người ngoại. Nhưng khi họ đến, ông lại
rút lui và đứng riêng ra, vì sợ những người được cắt bì!
Sa-tan luôn cáo buộc tín nhân trước mặt Đức Chúa Trời, và muốn sàng lọc họ bởi những cơn
gió cám dỗ và bắt bớ, làm lung lay và làm suy yếu lòng tin. Tín nhân rất cần nhau trên đường
về thiên quốc, cần cầu nguyện cho nhau và đặc biệt cho những người có nguy cơ sa ngã. Khi
bị té ngã đến nỗi đức tin bị lung lay nghiêm trọng, chúng ta không thối chí vì biết Chúa vẫn
luôn có mặt, thương xót cầu thay và cứu giúp mình.
Khi được phục hồi khỏi sự sa ngã, hãy sử dụng kinh nghiệm cay đắng mà mình học được, để
nâng đỡ và củng cố đức tin của anh chị em đang bị cám dỗ, để họ không rơi vào tình trạng
tương tự như mình.
Xin Chúa thương xót phục hồi từng người trong chúng ta cho công việc của nhà Ngài.
Hết lòng mong muốn. Amen, amen.

