
“Sức Mạnh của Lễ Ngũ Tuần!  Một Ngày để Đão Ngược Tình Thế!” 
 

Do Ông Chuck Pierce và Bà Barbara Wentroble, Corinth, TX, U.S.A. 
 

 
 

Dây là một lời tiên tri quan trọng đã được Bà Barbara Wentroble chuyển tãi  
vào sáng chủ nhật tuần nầy, ngày 5, tháng 6, năm 2016: 

 
Niềm Vui Mới trong Thời Điểm Đão Ngược Tình Thế! 

 
“Đây là thời điểm mà Ta đang mở rộng tấm lòng của 
Ta cùng đường lối tâm linh một cách mới mẽ.  Ta đang 
loại bỏ bóng tối chung quanh ngươi. Ta đang bài trừ sự 
tối tăm đã che phủ chương trình của Ta cho đời sống 
ngươi. Ta đến để chói dọi ánh sáng của Ta vào lòng 
ngươi theo một phương cách mới. Những gì ngươi 
không thể nhìn thấy trong mùa vừa qua, ngươi sẽ nhận 
biết trong mùa nầy. Ta giáng xuống để ban ơn và giải 
cứu ngươi! 

 
“Mặc dù ngươi đang có cảm tưởng như tương lai ngươi trông thật ảm đạm và 

mờ mịt. Nầy, Ta đến để phá vỡ quyền lực của mọi tuyệt vọng trong ngươi. 
Một niềm vui mừng mới sẽ bắt đầu chổi dậy trong tâm khảm ngươi! 

 



“Niềm vui ấy sẽ được bộc phát như bọt bong bóng của một bồn phun nước, và nó 
sẽ biểu hiện giống như bọt nước sôi sục, như tác động ốc-xi của chất peroxide trà 
trộn trong nước.  Niềm vui này khi được khai phóng nó sẽ gội rửa mọi nghi ngờ, 
tiêu diệt lòng vô tín lẫn mối tuyệt vọng hiện đang khống chế và kiềm hãm ngươi. 

 
“Đây là ngày mà Ta khai phóng các ngươi theo một đường lối mới! Nầy, Ta đang 
cắt đứt dây lòi tói ràng buộc ngươi và những gì đang kiềm hãm ngươi. Thậm chí 

ngay cả con lừa kia, chính nó sẽ được tháo gỡ vì quả thật,  
Chúa của ngươi có nhu cầu cần xử dụng nó! 

 
“Ngày nay, Ta phá vỡ mọi gán nợ và sự nghèo đói trong dòng dõi ngươi mà chính 
ngươi đã từng trãi qua nhiều thế hệ! Ta đang dấy lên Con Dân Ta như một Đại Gia 

Đình đầy dẫy những con người có sáng kiến làm kinh tế. Trong hai tuần  
tới nầy, Ta sẽ làm nhiều điều khiến ngươi kinh ngạc! 

 
“Đây là một ngày Ta sẽ đão ngược tình huống của ngươi! Ta đang xoay hướng 
ngươi, và Ta xoay chuyển hầu ngươi vượt qua mọi sự mất mát, tổn thương của 
mùa vừa qua. Ta đang xoay hướng ngươi và Ta sẽ khiến niềm tuyệt vọng của  

mùa vừa qua văng xa ngươi! 
  

“Ta đang xoay hướng ngươi hầu ngươi có thể vương tới mục đích Ta dành cho 
ngươi. Đây là một ngày để đão ngược tình thế của cuộc đời ngươi!  
Hãy hướng về Ta và nhìn xem sự vận hành của Ta trong đời sống  

ngươi trong hai tuần sắp tới đây!” - Barbara Wentroble 
  

 
Quyền Năng Chúa Ban Phát khi Ta Tưỡng Niệm Đến Lễ Ngũ Tuần! 

 
“Đây là một thời gian quan trọng để ta định vị bản thân, để ta đột phá. Khi chúng 

ta tiếp cận Lễ Ngũ tuần, chúng ta phải tiếp tục phát triển những kỳ vọng của chúng 
ta về điều nầy, ấy là Chúa đang mong muốn giáng xuống hầu tuông đổ Thần Ngài 
trên chúng ta. Chúa đang xoay chuyển để biến đổi tư duy, để khai phóng sự hiểu 
biết của chúng ta về sự gia tăng và bành trướng làm cho cơ thể, Con Dân Ngài, 

Ngài thịnh vượng theo những cách thức mới.”  -  Chuck Pierce  
  
 
 


