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Vào thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, Hoàng Đế La 
Mã Constantine đã hợp thức hóa Hội Thánh Chúa 
và chuyển hướng thời điểm cũng như sự thờ phượng 
của Con Dân Chúa.  Điều nầy đã được áp dụng để 
đánh lạc hướng lịch trình của các Lễ Hội được thiết 
lập cho Hội Thánh Đầu Tiên trong thế kỷ thứ nhất.

Vì vậy, phần đông Hội Thánh và Con Dân Chúa 
không còn chú ý đến Lễ Vượt Qua là một thời điểm 
then chốt trong chu kỳ của Lịch Do Thái nói riêng 
và cũng là một then chốt để mở khoá những ơn 
phước Chúa đã định sẵn trong chu kỳ thuộc linh của 
Hội Thánh Chúa nói chung.
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Chúng ta đang chuẫn bị mừng Lễ Vượt 
Qua vào cuối tháng Tư Dương Lịch.  
Mỗi năm nhằm chu kỳ nầy, chúng ta lại 
tìm kiếm Chúa cho những chiến lược 
mới trong tiến trình giải cứu Con Dân 
Ngài và chuyển hướng để chúng ta được 
xấp xếp trong một thứ tự chính chă ́n
theo Lịch Trình và Thời Điểm của Thiên 
Đàng mà Chúa đã chỉ định từ trước.
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Vượt Qua Trong Chiến Thắng!

Chúng ta đang ở trong một tiến 
trình để tiếp nhận Quyền Năng 
của Chúa Phục Sinh... từ đây cho 
đến ngày Lễ Vượt Qua là lúc 
“Thiên Sứ Vượt Qua” sẽ dẫn đầu 
chúng ta trong Chiến Thắng!
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Ý Nghĩa Của Năm 5776 
(trùng với năm 2016 Dương Lịch)

AYIN ~ Chữ thứ 16 trong tiếng Hê-bê-rơ 
~ Biểu hiệu cho số (70)

VAV ~ Chữ thứ 6 trong tiếng Hê-bê-rơ 
~ Biểu hiệu cho số (6)
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Khi bạn ghép hai từ biểu hiệu cho năm 
5776 (2016) lại với nhau...

Bạn nhận được một biểu tượng cho năm!
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Nhu Cầu Để Thông Hiểu Mối 
Tương Giao với Chúa qua 

Giao Ước Thuộc Áp-ra-ham

Chúng ta có thể thông hiểu sự sâu nhiệm 
của Giao Ước Ngài qua ngôn ngữ của 

Thánh Kinh trong tiếng Hê-bơ-rơ!
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Số (6) của năm 2016 trong tiếng 
Hê-bê-rơ không chỉ là một số vô nghĩa. 
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Kinh Thánh sử dụng chữ VAV lần
đầu tiên trong Sáng-thế Ký 1:1 -

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên 
trời (và = VAV) đất”

Chữ VAV đầu tiên trong Kinh Thánh được sử 
dụng để KẾT NỐI trời và đất! Chữ VAV đầu tiên 

trong quyển sách “Giao Ước” với Chúa!

VAV Kết Nối Trời và Đất
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SỨC MẠNH CỦA 
ĐIỀU TIÊN QUYẾT

(SỰ KIỆN ĐẦU TIÊN) TẠO 
RA NHỮNG MÔ HÌNH MỚI!
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Khi chúng ta nhận thức được mô hình mới của một 
sự kiện được thể hiện lần đầu tiên trong quá khứ, 
Chúa sẽ cho chúng ta một cơ hội để đối đầu một 
lần nữa và lúc ấy chúng ta có thể đưa nó vào một 

tiến trình tốt đẹp để hoàn tất mô hình đó.

Nhưng nếu mô hình đó là một điều không tốt, 
chúng ta có thể cắt đứt những diễn tiến đó khi còn 

trong trứng nước!

Đây là sức mạnh của 'Sự Kiện Đầu Tiên' trong tiến 
trình tạo nên những mô hình mới!
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CHÚA NHÌN THẤY!
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Tâm Linh
“Con Người Mới 
trong Đấng Christ”

Tương giao với 
Đức Thánh Linh.

Phần Hồn
Mở cửa cho sự cám dỗ 
của xác thịt. Tất cả
những gì phản lại Lời
Chúa … thì thuộc về
Linh Hồn & Xác Thịt!

Hê-bơ-rơ 4:12  “Vì lời của 
Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn 

gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, 
tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” 

Lời Chúa phân rẽ tâm linh 
& hồn linh!
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 Thờ Phượng không giới hạn bằng lời ca hát và âm nhạc.

 Sự Kiêng Ăn là một khía cạnh trong sự thờ phượng Chúa.

 Mối liên hệ giữa ta và Chúa sẽ được thiết lập qua sự liên 
kết trong sự thờ phượng Chúa.

 Vấn đề không phải chúng ta chỉ xin Chúa chữa lành những 
bệnh tật của chúng ta, nhưng đoạn Kinh Thánh nầy giúp ta 
nhìn thấy được một đường lối để ta xoay hướng hầu nhận 
được sự chữa lành.
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 Đức Chúa Trời đã vận hành trên sự hỗn loạn, trên khắp 
mặt vực tối tăm của thế gian nầy. 

 Thông qua mối liên hệ với Chúa Giê-su, Ngài ngự vào 
trong tâm linh ta và sẽ sử dụng chúng ta để Thần Ngài 
cũng sẽ vận hành trên mọi tình huống rối reng của thế 
gian, để đem lại trật tự và ánh sáng cho những nơi tối tăm!

 Chúng ta mặc lấy Thần Chúa và Lời Ngài trong chính con 
người chúng ta.  Vì vậy, ta có thể chuyển tãi Lời Chúa và 
ta sẽ thấy Sự Sáng Ngài trong ta được chói dọi trong mục 
vụ kinh doanh, trong mọi tình huống của đời bạn, 
trên đất nước bạn...
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 Một thời gian của sự phục hồi siêu nhiên để đưa ta trở 
lại với một đời sống sung mãn trong Chúa!

 Nhu cầu của mối quan hệ với Chúa thông qua sự thờ 
phượng, tôn vinh Ngài!

 Sắp xếp lại các ưu tiên của đời sống ta!
 Sau đó, ánh sáng sẽ khai phóng để phá vỡ!
 Nhận diện được những hỗn loạn xung quanh ta!
 Sự CHỮA LÀNH được Khai Phóng và Biểu Hiện!
 Sự KHÔI PHỤC được Thể Hiện!
 Di sản của ta được Khôi Phục & Thiết Lập!
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