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HÃY DỌN ĐƯỜNG!

Đây là một Mùa Mới của Đức Tin.

Một Bầu Da Mới đang được chuẫn bị 

cho một Sự Vận Hành Mới của

Thánh Linh Đức Chúa Trời!
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Mùa AYIN - đọc là 'ai-yên' 

Chữ nầy trong tiếng Hê-bơ-rơ có 

nghĩa là thập niên của năm 70.  

Trong Dương Lịch thập niên từ

năm 2009 đến năm 2019 được ghi

chú theo lịch Do Thái từ năm

5770 đến năm 5779.
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Mùa AYIN 

5770 ~ 5779 hay 2009 ~ 2019

Đây là Mùa của Thập Niên 70.

Một mùa để bức phá mọi sự trói buộc 

khống chế làm mất đi những Lời Hứa Ơn 

Phước Đức Chúa Trời giành riêng cho bạn.

Chữ AYIN trong tiếng Hê-bơ-rơ biểu hiệu 

cho ‘con ngươi của mắt’ hay ‘sự tỏ ra’, 

vì vậy AYIN là một Mùa Vọng Canh, một 

Mùa mà ân tứ của Sự Tỏ Ra tại Vọng Canh 

được phát huy và rèn luyện.
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Mùa AYIN 

5770 ~ 5779 hay 2009 ~ 2019
Xin đừng quên rằng đây là Mùa Ayin, một Mùa Vọng Canh là lúc Đức Chúa Trời 

đang chăm chú, xem xét những sự việc đang xãy ra trên đất nầy. Đây là một Mùa của 

những ‘Ngã Ba’ hoặc các ‘Góc Đường Cái’; có nghĩa rằng trong thập niên nầy từ đây 

cho đến năm 2019, sẽ có lúc bạn phải đối diện với nhiều ‘Ngã Ba’ trong đời bạn.

Đức Chúa Trời đang chăm chú xem bạn có những quyết định gì tại những nơi ấy.  

Thay vì rời bỏ những sự trói buộc của quá khứ, Ngài xem thử bạn có tiếp tục mang 

những gánh nặng vấn vương ấy khi bước vào ngưỡng cửa trong Mùa Mới nầy 

chăng?

Không những chúng ta sẽ phải đối đầu với những quyết định quan trọng tại những 

‘Ngã Ba’ cuộc đời cá nhân mình, nhưng ngay cả các quốc gia cũng đang tiến vào các 

trũng ‘Đoán Định’.  Đất nước chúng ta sẽ đi vào một thời điểm quan trọng; chúng ta 

sẽ phải cải tiến tại ‘Ngã Ba’ nầy, nếu không thì chúng ta sẽ bị trói buộc và cả một thế 

hệ sẽ bị khống chế. Vì vậy giờ đây, ta đang đứng ở một thời điểm then chốt. Hãy nhớ 

rằng mỗi năm, chúng ta lại có một cơ hội mới để tham dự vào những gì Thánh Linh 

Đức Chúa Trời đang vận hành trong Mùa ấy.
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Mùa AYIN 

5770 ~ 5779 hay 2009 ~ 2019
Chúng ta cần được giãi phóng để có 

được sự tự do quyết định khi đứng tại

những ‘Ngã Ba’ của cuộc đời. Góc Ngã

Ba Đường là nơi ta phải có những 

quyết định chính chắn.

Một Mùa đầy dẫy sự vận hành của 

Thiên Sứ Đức Chúa Trời trên đất! 

Đây là một Mùa Được Sai Đi! 6



Năm nay là năm ‘Hei’.  Chữ ‘Hei’ trong tiếng Hê-bơ-rơ biểu hiệu cho ‘Hãy nhìn xem’ 

hay ‘cửa sổ’, v.v… Vậy thì, năm ‘Hei’ nầy có ý nghĩa là ta sẽ thấy nhiều luồng gió thổi 

xuyên qua Cánh Cửa Thiên Đàng, qua Cửa Trời.  Có rất nhiều cơn bão tố sẽ bao 

quanh chúng ta; có nhiều cơn gió lốc xoay quanh ta, nhưng vấn đề chính ở đây là Sự 

Vinh Hiển Chúa đang xoay hướng mọi việc trên đất nầy. Đúng vậy, Sự Vinh Hiển của 

Thiên Đàng đang chuyễn hướng các lãnh thổ và các từng trời đang chuyễn động vì 

vậy chúng ta sẽ có những quyết định then chốt khi chúng ta đang ở trong trũng ‘Đoán 

Định’!

CHÚNG TA HIỆN ĐANG SỐNG 

TRONG NĂM HEI

Trong 2 tháng sắp tới đây, chúng ta cần phải bền đổ phấn đấu, khởi đầu ngay bây giờ 

cho đến khi chúng ta bước vào Mùa nầy một lần nữa trong năm tới.  Một tư duy Do 

Thái hoặc là tư duy có sắc thái Hê-bơ-rơ (được gọi là ‘Hebraic Thinking’ trong tiếng 

Anh) mang tính cách liên tục, không bị cách đoạn như tư duy thuộc dân Tây Phương. 

Điều nầy có nghĩa rằng theo tư duy Hê-bơ-rơ, chúng ta sẽ không rời bỏ khải thị về Cửa 

Trời khi tiến vào một Mùa Mới, nhưng ta biết rằng các khải thị từ Chúa sẽ tiếp tục 

tuông tràn qua Cửa Trời trong những Mùa Mới kế tiếp trong những ngày sắp tới.
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Năm HEI là một năm Cửa Sổ Thiên Đàng 

được mở rộng và cũng là một năm ta đón 

nhận Cơn Gió Lốc Thánh Linh Từ Trời!

Ấy là một năm các Cửa Trời được mở toan!

Khi các Cửa Trời mở rộng, thì những Cơn 

Lốc Đức Chúa Trời được chuyễn tải qua 

cánh cửa ấy!

CHÚNG TA HIỆN ĐANG SỐNG 

TRONG NĂM HEI: CƠN GIÓ LỐC 

CỦA THIÊN ĐÀNG!
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Các từng trời đang bị rúng động và 

xoay hướng.  Các dân và các nước

đang ở trong trũng Đoán Định!

Những Cơn Gió Lốc Đổi Mới đang 

được khuấy động!

Hãy để những Cơn Lốc Đổi Mới 

nầy thổi qua chúng ta!
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NĂM 5776 LÀ MỘT NĂM ĐỂ TRẤN GIỮ 

CÁC NGƯỠNG CỬA TƯƠNG LAI 10



Ai có tai hãy nghe!

Bức ảnh nầy là một mô hình tâm linh biểu hiệu cho những biến động mà Con Dân Chúa phải 

đương đầu tại các cửa Địa Ngục trong năm mới nầy! Một năm mới trong lịch Do Thái đi trước ba 

tháng nhằm vào tháng Chín của năm Dương Lịch. Nói một cách khác, năm 2016 Dương Lịch khởi 

đầu từ tháng Giêng 2016 đi song đôi với năm 5776 trong lịch Do Thái khởi đầu trong tháng Chín 

năm 2015 Dương Lịch.

Năm 5776 trong lịch Do Thái khởi đầu trong tháng Chín năm 2015 nầy là một năm đầy những 

chiến trận tại các Cổng Địa Ngục. Trong bức ảnh nầy, Họa Sĩ James Nesbit phô bầy một bàn tay 

của Con Dân Chúa cầm búa đầy thẩm quyền được Sư Tử Giu-đa phó thác (Sư Tử Giu-đa là một 

Danh Hiệu của Ngôi Hai Thiên Chúa) giáng xuống trên các chủ quyền tại Cổng Âm Phủ.

Một tay kia Con Dân Ngài nắm lấy một cây Cột (chữ “VAV” nầy trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là 

một cột kết nối giữa trời và đất) đầy dẫy Ánh Sáng của Thiên Đàng cắm sâu vào các lãnh thổ tại 

Cổng Âm Phủ ấy để đem lại sự cứu chuộc và giành lại cơ nghiệp Con Dân Ngài. Cột kết nối ấy là

hình bóng của Chúa Giê-Su Đấng Trung Bảo liên kết ta cùng Đức Chúa Cha!

Kìa, Thiên Đàng đang chuẫn bị để chúng ta có thể trấn giử những cổng nầy và mở cửa để ta đột 

phá những gì cần được khai phóng vì vậy đây là một thời điểm tối quan trọng. Chúng ta cần nhận 

thức điều nầy để đón nhận Lời Ngài tuông chãy thông qua các Cửa Trời kia. Hãy xem, cái búa nầy 

biểu hiệu cho Lời Đức Chúa Trời truyền phán hầu ta nhận được quyền phép siêu nhiên của Đức 

Thánh Linh để đột phá Cổng Âm Phủ ấy.
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Bức ảnh nầy là một mô hình phô bày 

tác động của Đức Thánh Linh và 

Khải Thị từ Thiên Đàng trên các 

phần tử con người tâm linh bao gồm: 

Tâm Linh, Tâm Hồn và Cơ Thể
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Cửa Trời sẽ bao phủ mỗi một người trong chúng ta và ấy chính là lúc ta sẽ bắt đầu bước theo một hướng 

đi mới.  Điều nầy có nghĩa rằng tâm linh bạn sẽ cảm nhận nhiều tác động khi Cửa Trời được mở ra trên 

đầu bạn.  Chúng ta cần hiểu và nhận biết rằng thế giới thuộc linh mang lại những tác động ảnh hưỡng 

mạnh mẽ trong con người tâm linh ta. Tôi xin chia xẽ điều nầy với bạn vì bây giờ là lúc mà ta cần bắt đầu 

phấn đấu. Hãy xem, Gió Thánh Linh sẽ thổi qua Cửa Trời nầy và Thần của Đức Chúa Trời sẽ khuấy 

động một cách mới lạ trong chúng ta.  Hãy nhớ rằng Các Từng Trời đang chuyển hướng để đánh lùi các 

chủ quyền tối tăm. Vì vậy, bạn có thể sẽ có khuynh hướng ảnh hưỡng hai chiều: 1) Một, là tâm linh bạn 

sẽ bị các chủ quyền khống chế; 2) Hai, là Thánh Linh Đức Chúa Trời trong bạn sẽ dấy lên và nắm bắt 

theo chiều gió ấy và bạn trở thành 'Một‘, hợp nhất, với Thiên Đàng.

Chúng ta cần phải ôn lại những điều nầy vài lần cho đến khi ta triệt thấu rằng:  1) Một, là ta sẽ bị các chủ 

quyền của địa ngục áp đảo, nhận chìm vì chúng sẽ khiến cho ta 'Hiệp Một' với nó trong nhiều lãnh vực 

và trong tất cả những gì sẽ xảy đến trong thế gian nầy.  2) Hai, là Thánh Linh Đức Chúa Trời trong bạn 

sẽ dấy lên và khi Cửa Trời nầy được mở ra trên đầu bạn thì, thình lình, bạn được 'Hiệp Một' với Thiên 

Đàng. Thánh Linh Chúa kết nối bạn với Ngôi Hai Thiên Chúa là Đấng đang ngồi bên hữu Ngai Đức 

Chúa Cha.

Đức Tin Bạn sẽ khiến bạn trở nên nhẹ nhàng và 'Nổi' như lúc Phi-e-rơ mới bước ra khỏi thuyền.  Bạn sẽ 

tiến lên và chiếm được cửa thành khi bạn dâng lên lời Cầu thay dũng cảm của Đức Tin mình, lúc bấy giờ

‘Cả Hai Thành Một’, tiêu biểu cho sự hợp nhất trong tâm linh tựa như tình nghĩa vợ chồng ‘cả hai trở 

nên một thịt’.  Trận chiến nầy ngày càng căng thẳng trong 4 năm sắp tới đây. Giờ đây, chúng ta cần biết 

rõ những điều nầy để vùa giúp các Con Dân Chúa chuẫn bị cho những biến động sắp xảy đến!

Những Tác Động Trong Cỏi Thuộc Linh
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Chúa Nhật, Ngày 19, Tháng 7, Năm 2015

Lời Tiên Tri Công Bố Cuộc Tranh Chấp Tại Bàn Thờ được chuyễn tải trong buổi nhóm Thờ Phượng 

Dâng Của Lễ Đầu Mùa tại Hội Thánh Glory of Zion, Corinth, Texas U.S.A. (www.gloryofzion.org)

LeAnne Squier:

Tôi nghe tiếng Chúa truyền phán “Nguyện lửa trên bàn thờ Thánh Ta sẽ không bao giờ tàn, ngày 

như đêm, đêm như ngày!”  Chúa phán đây là một thời điểm chúng ta sẽ thấy những cuộc thi đua của 

các bàn thờ. Đây là giờ mà ta sẽ thấy nhiều tranh chấp từ các thế lực tối tăm của các bàn thờ thần 

tượng tà linh.  Chúa lại phán rằng “Giờ đây Ta đang thiết lập những bàn thờ Thánh Mới giữa vòng 

các ngươi, ngay tại nơi các ngươi cư ngu và ngay trong tâm khảm ngươi.  Ta gọi ngươi hãy chổi dậy 

và xây dựng nhiều Bàn Thờ Mới trong giờ nầy và Ta lại phán cùng ngươi rằng, kìa, còn rất nhiều nơi 

thờ phượng cần được thiết lập trên nơi cao mà các ngươi chưa hề biết đến.  Hãy nhìn xem, còn nhiều 

nơi chốn tốt đẹp để dâng của tế lễ mà ngươi chưa từng biết.”  Nguyện lửa trên bàn thờ sẽ chẵng bao 

giờ tàn; nguyện ngọn lửa Thánh kia chẵng hề bị dập tắt.

Dr. Charles D. Pierce:

Hãy lắng nghe lời nầy vì chính nó là then chốt.  Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy những xung đột tranh 

chấp nơi xây dựng các bàn thờ.  Điều nầy có nghĩa rằng chúng ta sẽ chứng kiến sự giãi cứu tuyệt vời 

trong cuộc sống của nhiều người mà xưa kia họ đã tự tạo dựng nên những bàn thờ thần tượng khiến 

họ tiếp thu nhiều bản tánh tiêu cực sai lầm.  Nầy, chúng ta sẽ thấy những cuộc giao tranh tại các bàn 

thờ của nhiều lãnh thổ là nơi Con Dân Chúa cần phải dâng của lễ của sự Thờ Phượng Thật, của lễ 

của sự Tôn Vinh Ca Ngợi Đức Chúa Trời hầu nhận được khải thị từ trên cao để cùng chiến trận với 

các chủ quyền trong các lãnh thổ ấy. Chúa truyền phán đây là lúc các trận giao tranh khốc liệt giữa 

các bàn thờ sẽ trổi dậy. Nhưng, điều thiết yếu lại là nan đề trong chính con người các ngươi. Nầy, 

chúng ta đang đi vào một thời kỳ Con Dân Đức Chúa Trời sẽ dâng lên những lời cầu thay dũng cảm 

của Đức Tin mình.  Đây là thời điểm mà ta sẽ phải áp dụng Đức Tin trong mọi lời khẫn nài dâng 

cùng Chúa! 

http://www.gloryofzion.org/
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Lời tiên tri Chúa dùng Cô LeAnn chuyễn tải truyền phán rằng Chúa đặt để Nước 

Đức Chúa Trời trong chúng ta và Hệ Thống Nước Trời nầy sẽ giao tranh cùng 

những biến động đang bao vây ta trên đất. Chúng ta đang sống với những ngoại 

cảnh nầy. Chúng ta đang bước đi trong những biến chuyễn ấy và rồi, dần dần nếu 

không cẩn thận ta có thể sẽ bị Kẻ Thù Tâm Linh thuyết phục rằng những ngoại 

cảnh nầy là một thực trạng trong đời ta. Chúng ta chỉ có thể thấu hiểu những tác 

động trong thế giới thuộc linh ấy qua sự bày tỏ của Thần Chúa.  Hãy xem, chúng ta 

sẽ phải áp dụng cả Lời cùng sự khải thị từ Đức Thánh Linh làm tiêu chuẫn thiết lập 

một thực trạng vững chắc và chính chắn trong cuộc sống trên đất nầy.

Chúng ta không thể nào chỉ áp dụng Lời Chúa! Vì vậy, đó là lý do mặc dù bạn có thể 

học thuộc lòng Kinh Thánh song vẫn không tiếp nhận được Thần Lẽ Thật vì Ma-

Quỉ sẽ tìm cách lèo lái bạn qua các tà linh của Tôn Giáo. Ma-Quỉ sẽ lạm dụng và 

điều khiển Con Dân Chúa bằng linh Tôn Giáo để ràng buộc họ đi theo các giáo điều 

luật lệ do con người lập nên mà không đặt đức tin mình trên nền tảng của mối liên 

hệ mật thiết với Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Ấy là,  1) Sự giao thông mật thiết qua nhịp 

cầu cứu rỗi của Chúa Giê-Su trên Thập Tự Giá;  2) Sự cảm thông và đầy dẫy Đức 

Thánh Linh;  3) Sự liên kết tôn kính và cam kết trong giao ước cùng Đức Chúa Cha.

Thần Lẽ Thật Hoặc Linh Tôn Giáo?



Nhiều người trong chúng ta đang tranh đấu để bước đi 

theo ý chỉ của Đức Chúa Trời nhưng bị Thế Gian, Xác Thịt 

và Kẻ Thù Tâm Linh cản trở vì chính những điều nầy vẫn 

còn là một thực trạng quá lớn lao trong đời họ. 16



Hội Thánh Glory of Zion thân mời bạn tham dự

Đa ̣i Hội Thường Niên Đầu Năm 5776 

(trùng năm Dương Lịch 2015-2016)

Ngày 17~20, Tháng 9, Năm 2015

www.gloryofzion.org

Ghi danh tham dự ta ̣i chổ miễn phí: 

www.gloryofzion.org/events/hoty5776/index.php

Tham dự trực tiếp trên mạng miễn phí:

www.gloryofzion.org/media/index.php
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