Cán Cân Thuộc Linh - Spiritual Balance
Đa-ni-ên -Daniel (5:1-31)

Tê-ken: Vua đã bị cân trên cái cân,
và thấy là kém thiếu

Tekel : You have been weighed on
the scales and found wanting.
“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh
hiển của Đức Chúa Trời”. (Rô-ma – Romans 3:23)
“for all have sinned and fall short of the glory of God”

Vua Bên-xát-sa đã bị cân trên cái cân,
và thấy là kém thiếu Đa-ni-ên (5:25-28)

Mê-nê,
Mê-nê,
Tê-ken,
U-phác-sin.
Mê-nê:Đức Chúa Trời đã đếm nước
vua và khiến nó đến cuối cùng.

Đức Chúa Trời Phán Xét (Đa-ni-ên 5:25-28)
(Gal.6:7)“…Đức Chúa Trời không chịu
khinh dể đâu”
* Nầy là nghĩa những chữ đó:
• Mê-nê là: Đức Chúa Trời đã đếm nước
vua và khiến nó đến cuối cùng.
• Tê-ken là: Vua đã bị cân trên cái cân, và
thấy là kém thiếu.
• Phê-rết là: Nước vua bị chia ra, được
ban cho người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ.

Đức Chúa Trời Dứt Bỏ (Đa-ni-ên 5:30-31)

• Ngay đêm đó, vua Si-ru thống lĩnh hai đạo quân Mêđi và Phe-rơ-sơ, từ thượng nguồn rẽ nước sông Ơphơ-rát, tường thành Ba-by-lôn trở nên khô cạn và
bị chiếm lấy cách dễ dàng, … “vua Bên-xát-sa bị giết.
Rồi Đa-ri-út là người Mê-đi được nước..”
• Ê-sai tiên tri 200 năm trước: “Sông Ơ-phơ-rát sẽ

khô cạn, mở lối cho người đàn ông tên Si-ru sẽ
chinh phục Ba-by-lôn và giải thoát dân Do Thái.
(Ê-sai 44:27-28): phán cùng vực sâu rằng: Hãy khô
đi, ta sẽ làm cạn các sông;
• Phán về Si-ru rằng: Nó là người chăn chiên của
ta; nó sẽ làm nên mọi sự ta đẹp lòng; lại cũng
phán về Giê-ru-sa-lem rằng: Nó sẽ được lập lại,
và phán về đền thờ rằng: Nền ngươi sẽ lại lập.”

Chúng Ta Có Thiếu Không?
• 1. Thiếu Lời Chúa (Ma-thi-ơ 4:4)
• 2. Thiếu sự Khôn ngoan
(Châm-ngôn 5:23) (Ô-sê 4:6)

• 3. Thiếu Thánh Linh (Ma-thi-ơ 25:8)
• 4. Thiếu Đức Tin (Ma-thi-ơ 14:31)
• 5. Thiếu Lòng Trung Tín
(Ma-thi-ơ 24:12-13)

• 6. Thiếu Tình Thương (I Giăng 4:20)

1. Thiếu Lời Chúa (Ma-thi-ơ 4:4)
• Đức Chúa Jêsus đáp: 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.”
• Đây là chiến thuật thứ nhất ma quỉ
tấn công vào chúng ta bằng cách
đưa ra nhu cầu vật chất quyến rũ
chúng ta xem nhẹ phần tâm linh,
• Hằng ngày chúng ta lo những gì?

2. Thiếu sự Khôn ngoan
• (Châm-Ngôn 1:7) Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là
khởi đầu sự tri thức…

sẽ chết vì thiếu lời
khuyên dạy, Và bị lầm lạc vì ngu dại quá.”
• Những kiến thức của đời này đưa con người
đến chổ tự cao tự đại, vô tình lôi người đó xa
rời sự nương cậy vào Chúa…
• (Châm-Ngôn 5:23)“Nó

• (Châm10:23)“. Kẻ

thiếu trí hiểu coi sự làm ác
như chơi; Nhưng người thông sáng thích sự
khôn ngoan”

2. Thiếu sự Khôn ngoan
(Ô-sê 4:6)

• “Kẻ thiếu trí hiểu coi sự làm ác như chơi;…”
• (I Vua 21)- Hoàng hậu Giê-sa-bên lập mưu giết
Na-bốt cướp vườn nho cho A-háp…
• Hoàng hậu Giê-sa-bên thể hiện lòng độc ác…
• (Ô-sê 4:6). “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự

thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì
ta cũng bỏ ngươi, bởi ngươi đã quên luật
pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng
sẽ quên con cái ngươi.”

3. Thiếu Thánh Linh

* “Các người dại nói với các người khôn rằng:
Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi,
vì đèn chúng tôi gần tắt.” (Ma-thi-ơ 5:8)
*“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi
một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời,”
(Ma-thi-ơ 14:16)
* “…vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được”
* “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh

của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được
ấn chứng đến ngày cứu chuộc.” (Ê-Phê-Sô 4:30)
• Cho dù chúng ta là ai, nếu không có Đức Thánh
Linh thì mọi công việc mình làm là hư không…

• 4. Thiếu Đức Tin: “…Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ
tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức
tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?” (Mat.14:31)
• 5. Thiếu Trung Tín:“Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều
thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.
Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ
được cứu.” (Ma-thi-ơ 24:12-13)
• 6.Thiếu Tình Thương “Ví có ai nói rằng: Ta yêu
Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ
nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì
không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy
được.” (I Giăng 4:20)
• “…Sống quen không ai cần ai!...”

Chúng ta thiếu quá nhiều,
Nhưng tưởng là mình đã đủ
• “Thưa thầy, tôi phải làm việc lành chi cho
được sự sống đời đời? Đức Chúa Jêsus đáp
rằng: Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải
giữ các điều răn...,Người trẻ đó thưa rằng: Tôi
đã giữ đủ các điều nầy; còn thiếu chi cho tôi
nữa?” (Mat. 19:16-20) / Mác 10:21-22)
• “Đức Chúa Jêsus ngó người mà yêu, nên phán
rằng: Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán
hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc
sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà
theo ta. Song nét mặt người nầy rầu rĩ về lời
đó, đi ra rất buồn bã, vì có nhiều của lắm.”

• Kết Luận (2 Phi-e-rơ 1:5-9)
Phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân
đức, sự học thức, sự tiết độ, sự nhịn nhục, sự tin
kính, tình yêu thương anh em, lòng yêu mến. Vì
nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy
nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc
không kết quả trong sự nhận biết ĐứcChúa Jêsus
Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều
đó, thì thành ra người cận thị, người mù; quên
hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước.
• “Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn
về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình.” A-men.

