
 

 

 
"Hồng ân Thiên Chúa bao la,  

muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người" 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 

Ngày thường: 

 Thứ Ba - Thứ Sáu: 
 6:00 p.m Thánh Lễ 
                                      

Thứ Bảy: 

     5:00 p.m: Lễ tiếng Việt trong nhà  thờ 
  

 

Chúa Nhật:  

8:30 am:  Lễ tiếng Anh trong nhà thờ 

10:30 am: Lễ tiếng Việt trong nhà thờ(trực 

tuyến trên Facebook và Youtube của GX) 

12:30: Lễ tiếng Việt trong nhà thờ (TNTT) 

 Giáo xứ có Chầu Thánh Thể hàng tuần 

vào ngày thứ Sáu lúc 5:30pm 

 

CÁC BÍ TÍCH 
 

GIẢI TỘI:   Xin gọi lấy hẹn  
XỨC DẦU:  Bất cứ lúc nào, xin liên 
           lạc với Cha Chánh Xứ 
 

NHÂN SỰ GIÁO XỨ  

206-735-7598 

Cha Chánh Xứ: bấm số 1 

Fr. Joseph Vũ Hải Đăng, S.D.D.,S.T.L  

Email: FrJoseph.Vu@ollpsea.org 

Cha Phó Xứ:  bấm số 2 

Fr. Phêrô Đoàn Khôi Anh, S.D.D  

Email: FrPeter.Doan@ollpsea.org 

Phụ Tá Mục Vụ:        bấm số 6 

Tom Ngô        Email: pa@ollpsea.org 
 

Thư Ký:          bấm số 3 

Vui Hoàng     Email: vhoang@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngô & Sara Hoàng bấm số 4 

Email: faithformation@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Bảo Trì Cơ Sở:  206-355-9378        

Tăng Nguyễn (nhân viên thiện nguyện) 

Email: tangnguyen16@gmail.com 

 

Văn Phòng Giáo Xứ (Giờ Mở Cửa ) 

Thứ Hai:    Đóng cửa 

Thứ Ba - Thứ Sáu:  Xin gọi lấy hẹn 

  9:00 AM - 4:00 PM 

Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 10 Tháng 10 Năm 2021 

Bản tin số 536 

 

Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức thân ái mến chào Quý 

Ông Bà Anh Chị Em trong Chúa Kitô. Nguyện 

xin Ân sủng, Bình an và Tình yêu của Thiên 

Chúa ở cùng tất cả chúng ta. Xin Chúa giúp 

chúng ta tham dự việc thờ phượng một cách linh 

động, tích cực và sốt sắng. 

CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ 

10243 12th Ave S. Seattle, WA 98168  

PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206 

Văn phòng Giáo xứ: 206-735-7598 

  www.ducmeloducseattle.org 

"Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. 
Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó 
đi." (Mc 9,38-43.45.47-48) 

mailto:tangnguyen16@gmail.com
http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG  

 Các lễ cuối tuần:  $   4,124.34 

Ủng hộ trên mạng:  $      842.00  

Bảo trì đóng góp:  $        35.00  

   

Tổng cộng:  $   5,001.34 

CÁC BÍ TÍCH 

HÔN PHỐI: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ trước 6 

tháng và trước khi sắp xếp chương trình hôn lễ. 

AN TÁNG: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ trước để sắp 

xếp chương trình tang lễ. 

RỬA TỘI trẻ em:  Sau Thánh Lễ 5:00PM của ngày thứ 

Bảy tuần thứ Tư mỗi tháng. Xin nộp đơn cho VP giáo xứ 

trước 3 tuần. 

Ngày 10/10: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm 

   Kn 7:7-11; Tv 90:12-13,14-15,16-17; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30; Mc 10:17

-27 

Ngày 11/10: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm 

   Rm 1:1-7; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 11:29-32 

Ngày 12/10: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm 

   Rm 1:16-25; Tv 19:2-3,4-5; Lc 11:37-41 

Ngày 13/10: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm 

   Rm 2:1-11; Tv 62:2-3,6-7,9; Lc 11:42-46 

Ngày 14/10: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm 

   Rm 3:21-29; Tv 130:1-2,3-4,5-6; Lc 11:47-54 

Ngày 15/10: Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts 

   Rm 4:1-8; Tv 32:1-2,5,11; Lc 12:1-7 

Ngày 16/10: Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm 

   Rm 4:13,16-18; Tv 105:6-7,8-9,42-43; Lc 12:8-12 

Ngày 17/10: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm 

   Is 53:10-11; Tv 33:4-5,18-19,20-22; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45; Mc 10:42-

45  

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em gửi ý kiến đóng góp cho hai 

hội đồng qua emails dưới đây: 

Hội Đồng Mục Vụ:  Vũ Nguyễn 

206-735-7598 và bấm số 5 

 pastoralcouncil@ollpsea.org           

Hội Đồng Tài Chánh:  Tiến Lê 

OLLHDTC@googlegroups.com 

Sr. Anna Loan Nguyễn, SP đang làm ở Tòa Án 

Hôn Phối của Tòa Tổng Giáo Phận Seattle sẽ đến 

giúp cho Giáo Xứ Chúng ta: 

nguyenloansp@gmail.com 

206-735-7598 và bấm số 7 

 Hội Đồng Tài Chánh sẽ phát lại các tờ chỉ dẫn Ủng 

Hộ Qua Mạng và có các anh chị trong HĐTC ở cuối 

nhà thờ sau các Thánh Lễ cuối tuần ngày 10 tháng 10 

năm 2021, để giúp những ai muốn setup đóng góp 

online.  Nếu  quý vị muốn biết thêm chi tiết xin lạc 

Hội Đồng Tài Chánh. 

 Giáo xứ sẽ cập nhật danh sách các thành viên trong 

giáo xứ. Để công việc này diễn ra tốt đẹp, xin mỗi 

gia đình điền vào mẫu thông tin mà giáo xứ sẽ gửi ra 

từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 10. Nếu quý vị dùng 

email, vui lòng viết rõ để giáo xứ dễ dàng liên lạc 

cũng như gửi tờ Hồng Ân hằng tuần và những thông 

tin quan trọng đến với quý vị. 

Nếu các hội đoàn, ca đoàn, và ban ngành trong Giáo Xứ 

muốn đăng thông báo sinh hoạt của hội mình trên bản 

tin Hồng Ân, xin gửi email đến địa chỉ dưới đây trước 8 

giờ tối ngày thứ Tư để đăng trong bản tin của tuần. 

gxducmeloduc@ollpsea.org 

LỚP "SAFE ENVIRONMENT" 

Protecting God’s Children for Adults 

Tổng Giáo Phận Seattle yêu cầu những ai 18 trở lên 

đang giúp các em trẻ phải học qua lớp Safe Environ-

ment. Giáo xứ sẽ có lớp học này vào 

Chúa Nhật ngày 17 tháng 10 năm 

2021 từ 2:00PM – 4:30PM tại nhà 

trường của giáo xứ. Vui lòng liên 

lạc với Cô Teresa ở số 206-849-

5057 hoặc anh Tăng ở số 206-355-

9378 để ghi danh và biết thêm chi 

tiết.   

mailto:pastoralcouncil@ollp.org
mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org
mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org


 

 

  Cựu Ước / Sáng Thế Ký - Chương 01 

I. Nguồn Gốc Vũ Trụ Và Nhân Loại 

1. Thiên Chúa Sáng Tạo. Con Người Sa Ngã 

 

Thiên Chúa sáng tạo trời đất 

 

1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. 2 Ðất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, 

và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. 
 

3 Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng. 4 Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa 

phân rẽ ánh sáng và bóng tối. 5 Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày", bóng tối là "đêm". Qua một buổi chiều và một 

buổi sáng: đó là ngày thứ nhất. 
 

6 Thiên Chúa phán: "Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước." 7 Thiên Chúa làm ra cái 

vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. 8 Thiên Chúa gọi vòm đó là "trời". 

Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ hai. 
 

9 Thiên Chúa phán: "Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra." Liền có như vậy. 10 Thiên Chúa gọi 

chỗ cạn là "đất", khối nước tụ lại là "biển". Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 
 

11 Thiên Chúa phán: "Ðất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ 

theo loại, trong có hạt giống." Liền có như vậy. 12 Ðất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra 

trái, trong trái có hạt giống tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 13 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: 

đó là ngày thứ ba. 
 

14 Thiên Chúa phán: "Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các 

đại lễ, ngày và năm. 15 Ðó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất." Liền có như vậy. 16 Thiên 

Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người 

cũng làm ra các ngôi sao. 17 Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, 18 để điều khiển 

ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 19 Qua một buổi chiều và một 

buổi sáng: đó là ngày thứ tư. 
 

20 Thiên Chúa phán: "Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, 

dưới vòm trời." 21 Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ 

theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 22 Thiên Chúa chúc phúc cho chúng 

rằng: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất." 23 Qua một buổi 

chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm. 
 

24 Thiên Chúa phán: "Ðất phải sinh ra các sinh vật tuỳ theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tuỳ theo loại." Liền có 

như vậy. 25 Thiên Chúa làm ra dã thú tuỳ theo loại, gia súc tuỳ theo loại và loài bò sát dưới đất tuỳ theo loại. Thiên 

Chúa thấy thế là tốt đẹp. 
 

26 Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm 

bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất." 
 

27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, 
 

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, 
 

Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. 
 

28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, 

và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." 29 Thiên Chúa phán: 

"Ðây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để 

làm lương thực cho các ngươi. 30 Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta 

ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy." 31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm 

ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

    

ĐẤT THÁNH 

†Tổng Giáo Phận Seattle† 
 

- Holyrood            - St. Patrick  
- Calvary               - Gethsemane  
 

Quý vị muốn CHUẨN BỊ TRƯỚC  
● Mộ dưới đất, mồ nổi, tro cốt  
● Dịch vụ, Kim tĩnh, tấm bia, bình hoa  

với những tháng trả góp tại 4 Đất Thánh 
trên hay cần tham khảo, xin liên lạc:  

Vũ Hoàng Trực  

(206) 229-6181  

NGUYEN’S   
PHARMACY  

1221 - S Main St #103  
Seattle, WA 98144 

 206-323-6003 
 

2120 - Rainier Ave S.  
Seattle, WA 98144 

206-323-9525 
 

Giờ làm việc: 
Thứ hai - Thư sáu: 9:00 AM - 6:00 PM 
Thứ bảy: 9:00 AM - 3:00 PM 

Nikki Lashes Corp  

 Wholesale: Retails Eyelash Products 

Eyelash training with Certified Certif-

icate. 

VAY TIỀN MUA NHÀ  

HAY TÁI TÀI TRỢ 

(nhiều chương trình để chọn lựa) 

Anna/Nhung Nguyen 

Mortgage consultant 

NMLS ID: 79770 

Direct: 425-445-3754 

Heidi/Hoai Tran – Office assistant 

Direct: 206-519-8246 

Cascade Premier Mortgage 

3230 Rainier Ave S. #1  

Seattle WA 98144 

1036 South Jackson St 

www.tamarindtreerestaurant.com 

206-860-1404  

-  Traditional Vietnamese flavors.   -  Hương vị quê hương. 

-  Nourishing community.     -  Bổ dưỡng cộng đồng. 

-  Customer service consistenc.       -  Phục vụ chu đáo. 

DẠY LÁI XE 
➢ Nhận dạy lý thuyết (free) và 

thực hành lái xe. 

➢ Đảm bảo biết lái xe an toàn, 
parking và lái freeway. 

➢ Giảm giá cho học sinh và 
người mới nhập cư. 

 

Tel: 206-371-3936 

Sanhdrivertraining@gmail.com 
 

SANH NGUYEN  

mailto:Sanhdrivertraining@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Kn 7,7-11 

Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan. 

Bài trích sách Khôn ngoan. 
7Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. 

Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. 
8Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. 
Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan. 
9Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, 
vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là cát bụi, 
và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất. 
10Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, 
đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. 
11Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. 
Nhờ tay Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể. 
 

Đáp ca  Tv 89,12-13.14-15.16-17 (Đ. c.14) 

Đ. Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca. 

 

Bài đọc 2 Hr 4,12-13 

Lời Thiên Chúa phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. 

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. 
12 Thưa anh em, lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi : xuyên thấu chỗ 

phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. 13 Vì không có loài 
thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi 
chúng ta trả lẽ. 
 

Tung hô Tin Mừng Mt 5,3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Mc 10,17-30  

Hãy đi bán những gì anh có, rồi hãy đến theo tôi. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. 
17 Khi ấy, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi : “Thưa 

Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” 18 Đức Giê-su đáp : “Sao anh nói tôi là 
nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn : Chớ giết người, chớ 
ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói : “Thưa Thầy, tất 
cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo 
anh ta : “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng 
trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 

23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ : “Những người có của thì khó vào Nước Thiên 
Chúa biết bao !” 24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp : “Các con ơi, vào được Nước 
Thiên Chúa thật khó biết bao ! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 26 Các 
ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau : “Thế thì ai có thể được cứu ?” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông 
và nói : “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa 
mọi sự đều có thể được.” 

28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” 29 Đức 
Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì 
Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay 
ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” 



 

 

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time  
 

Reading I  Wis 7:7-11  

I prayed, and prudence was given me; I pleaded, and the spirit of wisdom came to me. I preferred her to 

scepter and throne, and deemed riches nothing in comparison with her, nor did I liken any priceless gem 

to her; because all gold, in view of her, is a little sand, and before her, silver is to be accounted mire. Be-

yond health and comeliness I loved her, and I chose to have her rather than the light, because the splen-
dor of her never yields to sleep. Yet all good things together came to me in her company, and countless 

riches at her hands.  

 

Responsorial Psalm  Ps 90:12-13, 14-15, 16-17  

R. (14) Fill us with your love, O Lord, and we will sing for joy!  

 

Reading II  Heb 4:12-13  

Brothers and sisters: Indeed the word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, 

penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, and able to discern reflections and thoughts 
of the heart. No creature is concealed from him, but everything is naked and exposed to the eyes of him 

to whom we must render an account.  

 

Alleluia  Mt 5:3  

R. Alleluia, alleluia.  

Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.  

R. Alleluia, alleluia.  
 

Gospel  Mk 10:17-30 

As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good 

teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus answered him, "Why do you call me good? No one 
is good but God alone. You know the commandments: You shall not kill; you shall not commit adultery; 

you shall not steal; you shall not bear false witness; you shall not defraud; honor your father and your 

mother." He replied and said to him, "Teacher, all of these I have observed from my youth." Jesus, look-

ing at him, loved him and said to him, "You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to 

the poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me." At that statement his face fell, and 
he went away sad, for he had many possessions.  

Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth to enter the 
kingdom of God!" The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, 

"Children, how hard it is to enter the kingdom of God! It is easier for a camel to pass through the eye of a 

needle than for one who is rich to enter the kingdom of God." They were exceedingly astonished and 

said among themselves, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "For human beings it 

is impossible, but not for God. All things are possible for God." Peter began to say to him, "We have giv-
en up everything and followed you." Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up 

house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the 

gospel who will not receive a hundred times more now in this present age: houses and brothers and sis-

ters and mothers and children and lands, with persecutions, and eternal life in the age to come."  


