
 

 

 

"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 pm: Lễ tiếng Việt 
                                      

Thứ Bảy: 

     5:00 pm: Lễ tiếng Việt  

 

Chúa Nhật:  

8:30 am: Lễ tiếng Anh 

10:30 am: Lễ tiếng Việt (trực tuyến trên 

Facebook và Youtube của GX) 

12:30 pm: Lễ tiếng Việt (TNTT) 

 Giáo xứ có Chầu Thánh Thể hàng tuần 

vào ngày thứ Sáu lúc 5:30 pm 

 

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 
 

Thư Ký:           

Thu Thai Duong   thu.duong@ollpsea.org 
 

Quản Trị / Nhập Dữ Liệu: bấm số 3 

Monica Schwarz  monica.schwarz@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngô   bấm số 4 

Email: faithformation@ollpsea.org 
 

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 

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 

“Hãy sám hối” (Mt 3, 1-12) 

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng - Năm A 

Ngày 4 Tháng 12 Năm 2022 

Bản tin số 596  

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     1,905.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,195.00  
Bảo trì đóng góp:  $          60.00  

   

Tổng cộng:  $   3,160.00 

 

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 04/12: Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng 

   Br 5:1-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Pl 1:4-6,8-11; Lc 3:1-6 

Ngày 05/12: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Vọng 

   Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26 

Ngày 06/12: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Vọng 

   Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14 

Ngày 07/12: Thánh Ambrose, Gmtsht 

   Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30 

Ngày 08/12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 

   Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15 

Ngày 09/12: Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Vọng 

   Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19  

Ngày 10/12: Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Vọng 

   Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13 

Ngày 11/12: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng 

   Xp 3:14-18; Is 12:2-3,4,5-6; Pl 4:4-7; Lc 3:10-18 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 1/11/2022: $42,772.50 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

Giáo xứ sẽ có: 

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI                                     
IMMACULATE CONCEPTION  

Thứ Năm, 8/12/2022, Lễ Trọng, Lễ Buộc 

10:30am—Bilingual, 5:00pm— Vietnamese, 7:00pm—Vietnamese  

TĨNH TÂM MÙA VỌNG 13 – 15/12/2022 

Thứ Ba—Thứ Tư: 7:00pm—9:00pm  

Thứ Năm: 7:00pm Tĩnh tâm / Nghi thức hòa giải  

Xin các hội đoàn tích cực tham 
gia chương trình làm hang đá của 

giáo xứ mà Cha xứ đã kêu mời. 

Tuần này chúng ta có xin tiền đợt hai 

theo lời kêu gọi của Đức Tổng Giám 

Mục Tổng Giáo Phận Seattle để nâng 

đỡ người khó nghèo.  Lòng hảo tâm 

của ông bà anh chị em giúp bảo đảm 

công việc và sự phục vụ cho người 

nghèo của Tổng Giáo Phận Seattle.  

Mong ông bà anh chị em quảng đại 

trong việc hỗ trợ này.   

Những ai muốn xin xét lại tình trạng hôn phối (tiêu hôn), 

xin liên lạc với Sr. Anna Loan Nguyễn, SP. 

SrLoan.Nguyen@ollpsea.org  | 206-735-7598 x7 

Giờ làm việc:  

Thứ Ba và Thứ Tư                10:00am - 2:00pm 

Lớp Giáo Lý:  

Các phụ huynh và người đỡ đầu các trẻ em được rửa tội 

buộc phải qua lớp giáo lý được tổ chức vào: 

Thứ Bảy 17/12 

2:30 pm - 4:30 pm 



 

 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 12/2022 
 
Cứ vào dịp Mùa Vọng, ai ai trong chúng ta đều thuộc nằm lòng câu Kinh Thánh: “hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21, 
36). Và câu này nhắc nhở chúng ta nhớ tới tinh thần của Mùa Vọng, mùa hồng ân ‘sửa lại đời sống’, ‘sửa lại cách sống’, ‘canh 
tân đức tin’, là mùa trông mùa đợi, dọn lòng sẵn sàng chờ đón ngày Chúa quang lâm. 
 
Chúng ta nên ‘thức tỉnh’ với mọi tư tưởng, ý nghĩ, lời nói, hành động gây tổn thương, ảnh hưởng đến đức bác ái, khiến đức 
cậy nhạt nhoà, và làm đức tin phai mờ, lạnh tanh. Chúng ta nên ‘thức tỉnh’ thoát khỏi biết bao cơn mê dài đăng đẳng trong 
bóng đêm tội lỗi, trong giận hờn, ghét ghen, lề thói xấu xa. Cùng với tinh thần ‘tỉnh thức’ ấy, chúng ta không ngừng cầu 
nguyện. Cầu nguyện thật sự giúp chúng ta luôn ‘tỉnh thức’ trước mọi việc, mọi điều khiến chúng ta xa rời Chúa. 
 
Tháng 12, người Kitô hữu sống tâm tình của Mùa Vọng và Giáng Sinh. 
Chờ mong Chúa đến và mừng Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa làm người. 
Đức Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa đã đến trong nhân loại, vì yêu thương và cứu độ con người. 
 
Qua hình ảnh Hài Nhi Giêsu, Thiên Chúa Nhập Thể làm người, gợi lên mẫu gương Hiệp Hành một cách trọn vẹn, hoàn hảo 
nhất. Thiên Chúa cùng đi với nhân loại, chia sẻ với sự lam lũ vất vả của những người nghèo, người tội lỗi, để mọi nỗi khổ niềm 
đau của con người có Thiên Chúa gánh vác chia sẻ. 
Nhất là Thiên Chúa trở thành bạn của những người cùng khổ, khi chào đời trong cảnh túng thiếu ở cánh đồng chiên Bêlem, bị 
con người xem thường, và những bậc quyền quý loại trừ. 
 
Mừng Mầu Nhiệm Giáng Sinh, chúng ta biết trân quý gia đình. Chúa sinh ra trong một gia đình, có cha mẹ như tất cả chúng ta. 
Ngài muốn đề cao vai trò của mái ấm gia đình. Vì chỉ có gia đình là chỗ thân thương, ấm áp nhất, nơi có ông bà, chồng, vợ, 
con cái chăm lo cho nhau, yêu thương nhau và cũng là nơi bình yên cho ta trở về mỗi khi sóng gió cuộc đời vùi dập. 
 
Tôi xin chân thành cảm ơn các Hội Đoàn, Ca Đoàn đã tham gia cùng hy sinh đóng góp tài lực để chúng ta cùng tạo nên một 
ngôi làng nhỏ bé Belem (A Little Town of Bethlehem) tại khuôn viên Nhà Thờ Đức Mẹ Lộ Đức. Đây là công việc truyền giáo 
nhắc nhở mọi người tại ngôi làng Belem nhỏ bé Đấng Cứu Tinh đã hạ sinh. Đó là niềm vui hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. 
 
Mùa Vọng tỉnh thức và cầu nguyện chuẩn bị tâm hồn qua việc tham dự Tĩnh Tâm Mùa Vọng, đi Xưng Tội để Giao Hoà với 
Chúa vì chúng ta không biết giờ nào, ngày nào Chúa đến với ta. Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức sẽ có 3 ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng, 
vào ngày Thứ Ba 13/12, Thứ Tư 14/12 và Thứ Năm 15/12 ngay sau Thánh Lễ 6:00pm với chủ đề về luân lý về gia đình rất 
quan trọng giúp ích cho người Kitô hữu sống đạo được tốt hơn sẽ do Linh mục Tiến Sĩ Phêrô Trần Mạnh Hùng hướng dẫn. 
 
Ngày Thứ Năm 15/12 sau Thánh Lễ 6:00pm và trong lúc nghe giảng Tĩnh Tâm, tôi đã mời nhiều cha khách đến giúp Giải Tội, 
vậy xin quý Ông Bà Anh Chị Em hãy đến với Bí Tích Giao Hoà. 
 
Năm nay chúng ta sẽ có Đêm Thánh Ca Cầu Nguyện vào lúc 7:00pm ngày Thứ Bảy 17/12 với Chủ đề: “CÙNG ĐẾN        
BETHLEHEM “. Xin kính mời cộng đoàn dân Chúa đến tham dự. 
 
Anh chị em thân mến, 
 
Nhân dịp Giáng sinh, tôi và cha Khôi Anh kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn bình an, đầy tràn ân sủng và niềm vui hy 
vọng của Chúa Giêsu Cứu Thế. Xin Ngài đến cư ngụ giữa chúng ta và cùng bước đi với chúng ta trong hành trình lữ hành trên 
trần thế. Kính chúc Năm Mới 2023 an khang thịnh vượng, bình an hạnh phúc, vui vẻ khỏe mạnh và tràn đầy ơn Chúa. 
 
Trong Chúa Giêsu Kitô, 
 
 
Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL 
Chánh xứ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

    

ĐẤT THÁNH  
CÔNG GIÁO  

 

†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   

Certificate. 

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 và chấm thi 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 
MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com 

MUNROS’DRIVING SCHOOL 
3772 NE 4TH ST,RENTON 98056 

Tiệm nail ở North Seattle exit 170 cần thợ full time and part time. Tiệm mở 
cửa từ 10:30-7:00. Cuối tuần 10:30-5:30. Lương từ $130-$170.  

Xin liên lạc số phone (206) 818-9134 Cô Phượng 

mailto:MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng 

 

Bài đọc 1 Is 11,1-10 

Chúa xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng. 
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 

1Ngày ấy, từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. 2Thần khí Đức Chúa sẽ 
ngự trên vị này : thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức 
Chúa. 3Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không 
phán quyết theo lời kẻ khác nói, 4nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ 
nghèo trong xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.  5Đai thắt ngang lưng 
là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành.  

6Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ 
chăn dắt chúng. 7Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. 8Bé thơ 
còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. 9Sẽ không còn ai tác hại và tàn 
phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. 10Đến 
ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người ngự sẽ rực rỡ 
vinh quang. 

 
 

Đáp ca  Tv 71,1-2.7-8.12-13.17 (Đ. x. c.7) 

Đ. Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời. 
 

Bài đọc 2 Rm 15,4-9 

Đức Ki-tô cứu độ hết mọi người. 
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 

4 Thưa anh em, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho 
chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. 

5 Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Ki-tô Giê-
su đòi hỏi. 6 Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 
chúng ta. 

7 Vậy, anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Ki-tô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. 8 Thật vậy, tôi 
xin quả quyết : Đức Ki-tô có đến phục vụ những người được cắt bì, để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên 
họ, đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. 9 Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng 
thương xót của Người, như có lời chép : Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh 
thánh Chúa. 

 
 

Tung hô Tin Mừng  Lc 3,4.6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người 
phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Mt 3,1-12 

Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 

1 Khi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng : 2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước 
Trời đã đến gần.” 3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới : Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn 
sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 

4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. 5 Bấy giờ, 
người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. 6 Họ thú tội, và 
ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép 
rửa, ông nói với họ rằng : “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng 
xuống vậy ? 8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. 9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng : ‘Chúng ta đã có 
tổ phụ Áp-ra-ham.’ Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-
ra-ham. 10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây : bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. 11 Phần tôi, tôi 
làm phép rửa cho các anh bằng nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi 
không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa. 12 Tay Người cầm 
nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân : thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” 



 

 

Second Sunday of Advent  
 

Reading 1  Is 11:1-10  

On that day, a shoot shall sprout from the stump of Jesse, and from his roots a bud shall blossom. The spirit of the 
LORD shall rest upon him: a spirit of wisdom and of understanding, a spirit of counsel and of strength, a spirit of 

knowledge and of fear of the LORD, and his delight shall be the fear of the LORD. Not by appearance shall he judge, 
nor by hearsay shall he decide, but he shall judge the poor with justice, and decide aright for the land's afflicted. He 
shall strike the ruthless with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall slay the wicked. Justice shall 

be the band around his waist, and faithfulness a belt upon his hips.  

Then the wolf shall be a guest of the lamb, and the leopard shall lie down with the kid; the calf and the young lion 
shall browse together, with a little child to guide them. The cow and the bear shall be neighbors, together their young 
shall rest; the lion shall eat hay like the ox. The baby shall play by the cobra's den, and the child lay his hand on the 

adder's lair. There shall be no harm or ruin on all my holy mountain; for the earth shall be filled with knowledge of the 
LORD, as water covers the sea. On that day, the root of Jesse, set up as a signal for the nations, the Gentiles shall seek 
out, for his dwelling shall be glorious.  

 

Responsorial Psalm   Ps 72:1-2, 7-8, 12-13, 17  

R. (cf. 7) Justice shall flourish in his time, and fullness of peace for ever.  

 

Reading 2  Rom 15:4-9  

Brothers and sisters: Whatever was written previously was written for our instruction, that by endurance and by the 
encouragement of the Scriptures we might have hope. May the God of endurance and encouragement grant you to 
think in harmony with one another, in keeping with Christ Jesus, that with one accord you may with one voice glorify 

the God and Father of our Lord Jesus Christ.  

Welcome one another, then, as Christ welcomed you, for the glory of God. For I say that Christ became a minister of 

the circumcised to show God's truthfulness, to confirm the promises to the patriarchs, but so that the Gentiles might 
glorify God for his mercy. As it is written: Therefore, I will praise you among the Gentiles and sing praises to your 
name.  

 

Alleluia  Lk 3:4, 6  

R. Alleluia, alleluia. Prepare the way of the Lord, make straight his paths: all flesh shall see the salvation of God. R. 

Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Mt 3:1-12  

John the Baptist appeared, preaching in the desert of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at 

hand!" It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said: A voice of one crying out in the desert, Prepare 
the way of the Lord, make straight his paths. John wore clothing made of camel's hair and had a leather belt around his 
waist. His food was locusts and wild honey. At that time Jerusalem, all Judea, and the whole region around the Jordan 
were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins.  

When he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, "You brood of vipers! 

Who warned you to flee from the coming wrath? Produce good fruit as evidence of your repentance. And do not pre-
sume to say to yourselves, 'We have Abraham as our father.' For I tell you, God can raise up children to Abraham from 
these stones. Even now the ax lies at the root of the trees. Therefore every tree that does not bear good fruit will be cut 

down and thrown into the fire. I am baptizing you with water, for repentance, but the one who is coming after me is 
mightier than I. I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing 
fan is in his hand. He will clear his threshing floor and gather his wheat into his barn, but the chaff he will burn with 

unquenchable fire."  


