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Good Samaritan 
―Con đi và cũng làm như thế (Luca 6,15) 

 

Mục Đích 
* Băng bó thương tích  

tinh thần & thể xác  

cho người cùng khốn. 
* Mang tình thương của Chúa  

đến cho nhân loại lỗi lầm  

bằng lời cầu nguyện. 
* Bảo vệ sự sống: 

Chôn cất và cứu vớt thai nhi 

* Nâng đỡ những bệnh nhân 
HIV & AIDS 

* Giúp đỡ 

các em bé mù lòa khuyết tật 
 

Quí Ân Nhân Vagsc 

sẽ được hưởng lời cầu nguyện  

& việc thực thi bác ái cho tha nhân của: 

Hàng Giáo Sỹ- Quí Dòng Tu 

& Các Thiện Nguyện Viên 

của các trung tâm do Vagsc bảo trợ 

 

Linh Hướng & Đồng Hành 

Rev Nguyễn Đức Tuân, CMC 

Rev Nguyễn Kim Long 

Rev Trần Huy Hoàng 
Rev Phạm Đức Hậu 

Rev Bùi Quang Thuận 

Rev Nguyễn Quốc Anh 
Deacon Jerry Đào Văn Hóa 

Sr Therese Trần 

Sr. Mary Frances 
Sr Pham  

Ban Điều Hành 

Cố Vấn Đinh Hồng Phong 
Hội Trưởng Alexander Nguyễn Hoạt 

Phó Ngoại Phạm Tấn 
Phó Nội Nguyễn Văn Yên 

TTK Nguyễn Văn Liêm 

TQ Nguyễn Hoa Cương 
Lập C. Đoàn - Trần M. Phúc - Lý Mỹ Linh 

Đinh Thành Cẩm Vân   Kathy Đào   

Clara Nguyễn. 
Tax Adviser 

Mr. Nguyễn Trọng Tài 

Law Adviser 
Attorney Phạm Văn Phổ 

 

Vagsc Cầu Nguyện 
Xin Chúa chúc lànhcho các dự án 

của hội từ thiện Vagsc, và trả công 

bội hậu cho quí Ân Nhân còn sống 

cũng như các Ân Nhân đã qua đời, 

đã hy sinh giúp đỡ và đồng hành 

với Vagsc trong những năm  

tháng qua. 

VAGSC 

Hội từ thiệnNgười Samarit Nhân Lành Việt Mỹ 

 

VAGSCVietnamese American Good Samaritan Charities 
PO Box 18209 Anaheim HillsCA 92817- USA 

 

Bảo Vệ Sự Sống – Protect Human Life 
Non Profit Organization # 37 155 2124 – April 2007 CA – USA - All donations are Tax deductible 

 

Email:vagsc1@yahoo.comwww.vagsc.com – Tel (714) 623 2954 

Bản Tin 23–Nihil Obstat  Rev VagscTháng 1 - 2017 
 

Ladies and Gentlemen, 

According to the 2014 statistical population, 

there are 7.2 billion people living on earth. 

But there are only 2 billion, 376 million 

people who are Christians and among them 

there are many different denominations such 

as Orthodox 280 million, Protestants 441 

million, and Anglicans 92 million.  

 

And thus, there are only 1 billion 220 million 

Roman Catholics who believe and practice in 

Jesus's teachings: "And so I say to you, you 

are Peter, and upon this rock I will build 

my Church and the gates of the 

netherworld shall not prevail." (Matt 16, 

18). 

 

They are believers who follow the teachings 

of the Catholic Church under the leadership 

of Pope and the Vatican. 

Vagsc 

 

 

Kính thưa bà con cô bác. 

Theo thống kê, mật độ dân cư trên thế 

giới vào năm 2014 là 7 tỷ 2. Nhưng 

niềm tin con người rất khác nhau. Chỉ 

có 2 tỷ 376 triệu là người Kyto giáo. 

Những người Kyto Giáo này lại chia 

thành nhiều giáo phe phái khác nhau, 

chẳng hạn như: Cơ Đốc Giáo 280 triệu, 

Tin Lành 441 triệu, Anh Giáo 92 triệu 

..., Họ không thuộc về Giáo Hội La Mã. 

Do đó người Công Giáo Roman chỉ còn 

lại 1 tỷ 220 triệu, là những tín hữu tin 

và thực hành vào lời Chúa Giesu dậy : 

"Phero con là đá, Ta sẽ xây Giáo Hội 

Ta trên đá này. Quỷ hỏa ngục cũng 

không phá nổi." (Mt 16:18)Họ là 

những tín hữu tin và tùng phục vào 

Quyền Uy của Đức Giáo Hoàng thuộc 

Tòa Thánh Roma. 

Vagsc 
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Sứ Thần  

Truyền Tin 

 

"Thưa Bà Maria, xin đừng sợ, vì 

bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này 

đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một 

con trai và đặt tên là Giesu. 

Người sẽ nên cao cả, và sẽ được 

gọi là Đấng Tối Cao"  

Lc. (1:30-31) 

 

  

Sứ Thần Nói  

với  

Thánh Giuse: 

 

"Này ông Giuse, con cháu 

Davit, đừng ngại đón bà 

Maria vợ ông về, vì con bà 

cưu mang là do quyền 

năng của Chúa Thánh 

Thần. Bà sẽ sinh con trai 

và ông phải đặt tên con trẻ 

là Giêsu" 

Mt (1:20-21) 

 

 

 

Giuse - Maria 

 

"Trinh Nữ sẽ thụ thai 

và sinh hạ một con 

trai, người ta sẽ gọi 

con trẻ là  

Em-ma-nu-en, 

nghĩa là Thiên Chúa 

ở cùng chúng ta"  

Mt (1 : 23) 

 

 

 

Joseph - Mary 

 

" Behold, the virgin 

shall be with child and 

bear a son, and they 

shall name him 

Emmanuel which 

means God is with 

us." 

Mtt (1: 23) 

 

The Angel  

Said to Joseph 

 

 

The angel of the Lord appeared 

to him in a dream and said: 

"Joseph son of David, do not 

be afraid to take Mary your 

wife to your home. For it is 

through holy Spirit that this 

child has been conceived in 

her. She will bear a son and 

you are name him Jesus" 

Mtt (1:20-21) 

Life Of Jesus Christ * Cuộc Đời Chúa Giesu 
 

 

 

 

Announcement 

of Birth of Jesus 

 

 

Then the angel said to her:"Do 

not be afraid, Mary, you have 

found favor with God. Behold, 

you will conceive in your womb 

and bear a son, and you shall 

name him Jesus." 

Luke (1: 30-31) 

New American Bible 

Imprimatur 

Most Rev. Jerome Hanus OSB 

Kinh Thánh - Trích Sách 

Imprimatur 

TGM Ngô Quang Kiệt 
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Noel 

 

And you, Bethlehem, 

land of Judah, are by 

no means least 

among the rulers of 

Judah; since from 

you shall come a 

ruler who is to 

sherpherd my people 

Israel" 

Mtt (2:6) 

 

Giáng Sinh 

 

Hỡi Bêlem, miền 

đất Giuda, người 

đâu phải thành 

nhỏ nhất của 

Giuda, vì ngươi là 

nơi vị lãnh tụ 

chăn dắt Israel 

dân Ta sẽ ra đời 

Mt (2:6) 

 
 

 

 

 

 

Thánh Gia  

Trốn SangAi-cập 

 

"Này ông Giuse 

đem Hài Nhi và 

Mẹ Người trốn 

sang Ai-cập, và cứ 

ở đó cho đến khi 

tôi báo lại, vì vua 

Herode sắp tìm 

giết Hài Nhi đấy" 

 

Mt (2:13) 

 

 

 

Dâng Chúa 

Giesu Vào 

Đền Thánh 

 

Khi đến ngày 

lễ thánh tẩy 

của các ngài 

theo luật Mô-

se, bà Maria 

và ông Giuse 

đem con lên 

Jerusalem để 

tiến dâng cho 

Chúa. 

Lc (2:22) 

 

 

Presentation in 

the Temple 

 

"When the days 

were completed 

for their 

purification 

according to the 

law of Moses 

they took him 

up to Jerusalem 

to present him to 

the Lord." 

 

Luke (2,22) 

The Fligh To Egypt 

"When they had 

departed; behold, the 

angel of the Lord 

appeared to Joseph in 

a dream and said: 

Rise, take a child and 

his mother, flee to 

Egypt, and stay there 

until I tell you. Herod 

is going to search for 

the child to destroy 

him"  

Mtt(2:13) 

 
 

Christmass 
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Đức Giesu  

sống ẩn dật tại  

Na-da-rét 

 

Sau đó, Người đi xuống 

cùng với cha mẹ trở về 

Nadaret và hằng vâng 

phục các Ngài.  

Lc (2:51) 

 

 

Đức Chúa Giesu  

Chịu Phép Rửa 

 

"Khi Đức Giesu chịu 

phép rửa xong, vừa ở 

dưới nước lên, thì các 

tầng trời mở ra. Người 

thấy Thần Khí Thiên 

Chúa đáp xuống như 

chim bồ câu ngự trên 

Người. 17 Và có tiếng từ 

trời phán: 'Đây là Con 

yêu dấu của Ta, Ta hài 

lòng về người' " 

 

"Mt (3:16-17) 

 

 

 

 

Chúa Giesu  

giảng dạy trong đền thờ 

 

Sao cha mẹ lại tìm con? 

Cha mẹ không biết là con 

có bổn phận ở nhà của 

Cha con sao?  

Lc (2:49) 

 

 

The Boy Jesus 

In the Temple 

 

"Why were you looking for 

me? Did you not know that  

I must be in my Father's 

house?" 

 

Luke (2,49) 

 

Jesus  

Came to Nazareth 

 

"He went down with them 

and came to Nazareth, and 

obedient to them". 

 

Luke (2,51) 

 

The Preaching of 

John the Baptist 

 

"After Jesus was baptized, 

he came up from the water 

and behold, the heavens 

were opened (for him), and 

he saw the Spirit of God 

descending like a dove 

(and) coming upon him. 

And the voice came from 

the heavens, saying 'This is 

my beloved Son, with 

whom I am well pleased." 

 

Mtt (3,16-17) 
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Tiệc Cưới Cana 

Chúa Làm Phép 

Nước hóa rượu 

 

" Khi người chủ tiệc nếm 

nước trở thành rượu .... 

Đức Giesu đã làm dấu lạ 

đầu tiên này tại Cana 

miền Galile và bày tỏ 

vinh quang của Người. 

Các môn đệ đã tin vào 

Người." 

Gioan (2:9-11) 

 
 

 

Chúa Giesu 

Rao Giảng Tin 

Mừng 

"Sau khi ông 

Gioan bị nộp, 

Đức Giesu đến 

miền Galile rao 

giảng Tin Mừng 

của Thiên 

Chúa. Người 

nói thời kỳ đã 

mãn, và Triều 

Đại Thiên Chúa 

đã đến gần, hãy 

sám hối và tin 

vào Tin Mừng." 

 

Mc (1, 14 -15) 

The Begining 

of the 

GalieanMinistr

y 

"After John had 

been arrested, 

Jesus came to 

Galilee 

proclaiming the 

gospel of God. 

This is time of 

fulfillment. The 

kingdom of God 

is at hand. 

Repent, and 

belive in 

gospel" 

Mark (1,14-15) 

The 

Transfiguration 

 of Jesus 

 

"And he was 

transfigured before 

them; his face shone 

like the sun, 

and his clothes 

become white as 

light." 

 

Mtt (17,2) 

The Wedding at Cana 

 

"And when the head- 

waiter tased the water had 

become wine ... Jesus did 

this as the begining of this 

signs in Cana in Galilee 

and so revealed his glory, 

and his disciples began to 

believe in him" 

 

John (2, 9-11) 

 

Đức Giesu 

Hiển Dung 

 

Rồi Người biến đổi 

hình dạng trước mặt 

các ông. Dung nhan 

Người chói lọi như 

măt trời, và y phục 

Người nên trắng tinh 

như ánh sáng. 

 

Mt (17:2) 
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Đức Giesu  

Đi Trên Biển Hồ 

"48 ... Người thấy các 

ông phải vất vả chèo 

chống vì gió ngược, 

nên vào khoảng canh 

tư đêm ấy, Người đi 

trên mặt biển mà đến 

với các ông ... 49 

Nhưng khi các ông 

thấy người đi trên mặt 

biển lại tưởng la ma 

thì la lên." 

 

Mc (6,48-49) 

Chúa Giesu 

Hóa Bánh Ra 

Nhiều 
 

"Ở đây có một em 

bé có năm bánh lúa 

mạch và hai con cá 

... Anh em cứ bảo 

người ta ngồi 

xuống đi ...  rồi 

phân phát cho 

những người ngồi 

đó ... " 

Ga (6, 9-10) 

 

Chúa Giesu  

Quan SátMột Bà Góa 

Dâng Cúng 

 

" Cũng có một bà góa 

nghèo đến bỏ vào đó hai 

đồng tiền kẽm, trị giá một 

phần tư đồng xu Roma. 

Đức Giesu liền gọi các môn 

đệ lại và nói: Thày bảo thật 

anh em:  bà góa nghèo này 

bỏ vào thùng nhiều hơn ai 

hết" 

Mc (12, 42-43) 

 

The Walking  

on the Water 

"Then he saw that they 

were tossed about 

while rowing, for the 

win was againt them. 

About the fourth wach 

of the night, he came 

towards walking on 

the sea ... But when 

they saw him walking 

on the sea, they 

thought it was a ghost 

and cried out" 

Mark (6,48-49) 

Multiplication of 

The Loaves 

"There is a boy 

here who has five 

barley loaves and 

two fish; but what 

good are these for 

so many? Jesus 

said: Have the 

people reccline. 

Now there was a 

great deal of grass 

in that place." 

John (6, 9-10) 

The Poor Widow's 

Contribution 

 

" A poor widow also came 

and put in two small coins 

worth a few cents. Calling his 

disciples to himself, he said to 

them, Amen, I say to you, this 

poor widow put in more than 

all the other contributors to 

the treasury." 

 

Mark (12, 42-43) 
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Đức Giesu Chữa  

Người Mù 

 

"Đức Giesu nhổ nước 

miếng xuống đất, trộn 

thành bùn và sức vào mắt 

người mù ... Vậy anh ta 

đã đến rửa ở hồ, và khi 

về thì nhìn thấy được." 

 

Gioan (9:6-7) 

 

 

 

 

 

Giesu Chữa 

Người Phong 
 

"Thưa Ngài nếu Ngài 

muốn Ngài có thể làm 

cho tôi được sạch. 

Người giơ tay và bảo: 

Tôi muốn anh được 

sạch. Lập tức bệnh 

phong biến khỏi anh" 

 

Luca (5:12-13) 

 

 

 Người Phụ Nữ  

Ngoại Tình 

 

"Chị kia, không ai lên 

án chị sao? Người đàn 

bà đáp. Thưa ông 

không ai cả. Đức Giesu 

nói Vậy tôi cũng không 

lên án chị đâu.Thôi chị 

cứ về đi từ nay đừng 

phạm tội nữa." 

 

Ga(8:10-11) 

 

 

The Man Born Blind 

 

" When he had this, he spat 

on the ground and made 

clay with the saliva, and 

smeared the clay on his eyes 

... So he went washed, and 

came back able to see." 

 

John (9,6-7) 

 

 

The Cleansing 

of Leper 

 

"... Lord, if you wish, 

you can make me clean. 

Jesus stretched out his 

hand, touched him and 

said: I do will it. Be 

made clean. And the 

leprosy left him 

immediately." 

 

Luke (5,12-13) 

A Woman Caught in 

Adultery. 

"Then Jesus 

straighttened up and said 

to her. Woman, where 

are they? Has no one 

condemned you? She 

replied: No one sir. Then 

Jesus said: Neither do I 

condemn you. Go and 

from now on do not sin 

any more." 

John (8,10-11) 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đứa Con Lạc Đường 

 

"... Mau đem áo đẹp 

nhất ra đây mặc cho 

cậu, xỏ nhẫn vào ngón 

tay, xỏ dép vào chân 

cậu ... Vì con ta đã 

chết nay sống lại, đã 

mất nay lại tìm thấy." 

 

Lc (15, 22-24) 

Chúa Vào 

Thành 

Jerusalem 

 

"Dân chúng 

kẻ đi trước 

người theo 

sau tung hô 

rằng:"Hoan 

hô con vua 

David! 

Chúc tụng 

Đấng nhân 

danh Chúa 

mà đến. Hoan 

hô Chúa trên 

các tầng trời. 

 

Mt (21: 9) 
 

 

 

ChúaGiesu  

Rửa Chân 

Cho Các Tông Đồ 

 

"Người chỗi dậy, cởi 

áo, lấy khăn thắt 

lưng, rồi đổ nước vào 

chậu; Người liền rửa 

chân cho cac môn đệ 

và lấy khăn thắt lưng 

và lau". 

 

Gioan (13, 4-5) 

 

The Lost Son 

 

".. Quickly bring the 

finest robe and put in on 

him, put a ring on hí 

finger and sandales on 

hí feet, bcause this son 

of mine was dead and 

has come to life again; 

he was lost and has been 

found." 

 

Luke (15, 22-24) 

The Entry 

into 

Jerusalem 

 

"The crowds 

preceding him 

and those 

following kept 

crying out and 

saying: Rosana 

to the Son of 

David, blessed 

is he who come 

in the name of 

the Lord; 

hosana in the 

highest." 

 

Mtt (21,9) 

Washing of the 

Disciples'Feet 

 

"He rose from supper 

and took off his outer 

garments. He took a 

towel and tied it 

around his waist. Then 

hepoued water into a 

basin and began to 

wash the disciple feet 

and dry them with the 

towel." 

 

John (13,4-5) 
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Chúa Giesu Cầu Nguyện 

 

"Bấy giờ Người nói với các ông: 

Tâm hồn Thày buồn đến chết 

được. Anh em ở lại đây mà canh 

thức với Thầy. người đi xa hơn 

một chút sấp mặt xuống đất mà 

cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu 

có thể được, xin cho con khỏi 

phải uống chén đắng này. Tuy 

vậy, xin đừng theo ý con mà theo 

ý Cha." 

Mt (26: 38- 39) 

 

 

 

"Rồi Người đến chỗ các môn 

đệ, thấy các ông đang ngủ, liền 

nói với ông Phero:Thế ra anh 

em không thể canh thức với 

Thày một giờ sao? Anh em hãy 

canh thức và cầu nguyện, để 

khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì 

tinh thần thì hăng say, nhưng 

thể xác thì yếu hèn." 

 

Mt (26, 40 -41) 

"Cũng trong bữa 

ăn, Đức Giesu cầm 

lấy bánh, dâng lời 

chúc tụng, rồi bẻ 

ra, trao cho các 

môn đệ và nói: Anh 

em hãy cầm lấy mà 

ăn, đây là mình 

Thày. Rồi cầm lấy 

chén, dâng lời cảm 

tạ trao cho các môn 

đệ và nói: Tất cả 

anh em hãy uống 

chén này, máu giao 

ước đổ ra cho 

muôn người được 

tha tội". 

 

Mt (26,26-27) 

 

"While they were 

eating, Jesus took 

the bread, said the 

blessing, broke it, 

and giving it to his 

disciples said: Take 

and eat; this is my 

body. Then he took a 

cup, gave thanks and 

gave it to them, 

saying. Drink from 

it, all of you, for this 

is my blood of the 

convenant, which 

will be shed on 

behalf of many for 

the forgiveness of 

sins.  

" Mtt (26,26-27) 

 

The Agony in the Garden 

 

"Then he said to them, 'My soul 

is sorrowful even to death. 

Remain here here and keep 

watch with me. He advanced a 

little and fell prostate in prayer, 

saying: 'My Father, if it is 

possible, let this cup pass from 

me; yet, not as I will, but as you 

will." 

 

Mtt (26, 38-39) 

 

 

"When he returned to his 

disciples found them asleep. 

He said to Peter: Soyou could 

not keep watch with me for 

one hour? Watch and pray that 

you may not undergo the test. 

The spirit is willing, but the 

flesh is weak." 

 

Mtt (26, 40 -41) 

The Lord's Supper 

 Bữa Tiệc Ly Mt (26,26-27) 
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Jesus befote the Sanhedrin 

 

 

 

Chúa Giesu 

Hỏi Giuda 

 

"Amice ad quid venisti" 

(Này bạn, bạn đến đây để 

làm gì?" 

 

Mt (26:50) 

Chúa Giesu  

Bị Bắt 

"Người còn 

đang nói, thì 

này đây một lũ 

đông người, và 

một người trong 

nhóm 12 là 

Giuda dẫn đầu. 

Hắn lại gần 

Chúa Giesu để 

hôn Người. 48 

Chúa Giesu bảo 

hắn: Giuda, 

ngươi lấy cái 

hôn để nộp Con 

Người ư? 

 

Lc (22: 47) 

"Nhân danh Thiên Chúa 

hằng sống, tôi truyền cho 

ông phải nói cho chúng tôi 

biết: Ông có phải là Đấng 

Kyto Con Thiên Chúa hằng 

sống không? Đức Giesu trả 

lời: Chính Ngài vừa nói. 

Hơn nữa ... từ nay các ông 

sẽ thấy Con Người ngự bên 

hữu Đấng Toàn Năng và 

ngự giá mây trời mà đến" 

 

Mt (26: 63-64) 

 

 

 

Jesus ask Giudas 

 

'Friend, do what you come 

for' Then stepping forward 

they laid hands on Jesus and 

arrested him." 

 

Mtt (26,50) 

The Betrayal   

and 

Arrest of Jesus 
 

"While he was 

still speaking, a 

croud upproched 

and in front was 

one of The 

Twelve, a man 

named Judas. 

He went up to 

kiss him. Jesus 

said to him: 

Judas, are you 

betraying the 

Son of Man with 

a kiss." 

 

Luke (22, 47) 

"I order you to tell us 

under oath before the 

living God whether you 

are the Messiah, the Son 

of God. Jesus said to 

him in reply: You said 

so. But I tekl you: From 

now on you will see the 

Son of man seated at the 

right hand of the Power, 

and comming on the 

clouds of heaven" 

Mtt (26, 63-64) 
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Đức Giesu Ra 

Trước Tòa Tổng 

Trấn Philato 

"... Tổng Trấn 

Philato hỏi Người: 

Ông là vua dân Do 

Thái sao? 

Đức Giesu trả lời: 

Chính ngài nói đó. 

Ông không nghe bao 

nhiêu điều họ làm 

chứng chống lại ông 

sao?" 

Mt (27, 11-13) 

 

 
"Tổng Trấn 

Philato hỏi 

họ: Trong 

hai người 

này, các 

người muốn 

ta tha ai cho 

các người. 

Họ thưa 

Baraba. Thế 

còn ông 

Giesu ... 

Đóng đinh 

nó vào thập 

giá..." 
 

Mt (27, 22-23) 

 

 

Chúa Giesu Bị  

Kết Án Tử Hình 

 

"Vì muốn chiều lòng đám 

đông, quan Philato phóng 

thích tên Baraba, truyền 

đánh đòn Chúa Giesu, và 

trao Người cho họ đóng 

đinh vào thập giá." 

 

Mc (15,15) 

Jesus Questioned by 

Pilate 

 

" Are you the king of 

the Jews. Jesus said: 

You say so ... Then 

Pilate said to him: Do 

you not hear how many 

things they they are 

testifying agaist you?" 

 

Mtt (27 11-13) 

 

 

"The govener 

said to them in 

reply, 'which of 

two do you 

want me to 

release to you'? 

They answered 

, 'Baraba' Pilate 

said to them , 

'Then what 

shall I do with 

Jesus called 

Messiah ?. 

They all said: 

Let him be 

crucifued." 

Mtt(27, 22-23) 

 
 

 

The Sentence of Death 

 

"So, Pilate, wishing to 

satisfythecroud, released 

Barabbas to them and after 

he had Jesus scourged, 

handed him over to be 

crucified." 

 

Mtt (15,15) 
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Con thấy bọn lý hình 

lựa ra những chiếc roi 
tua và phủ đánh một 
cách tàn nhẫn khiến 

cho toàn thân cực 
trọng của Chúa tím 

lịm. Chúng quật Chúa 
hung bạo và điên 

cuồng cho đến khi 

mệt nhoài, rồi hai tên 
khác đến luân phiên 

 
Luisa 

Piccaretta - 16th 
 

 
"Ngay những 

làn roi đầu 

tiên, thịt 
Chúa đã bị xé 

ra từng mảng 
rơi vãi đầy 

mặt đất, 

nhiều chỗ lộ 
ra xương 

trắng. Máu 
tuôn xối xả 

tạo thành một 

vũng lớn 
quanh trụ đá. 

 
Luisa 

Piccaretta 

Giuda Tự Vận 

 

"3 Bấy giờ Giuda, kẻ đã 

nộp Người, thấy Người 

bị kết án thì hối hận ...4 

Tôi đã phạm tội nộp 

Người vô tội, khiến 

Người phải chết oan ... 5 

Giuda ném số bạc vào 

đền thờ và ra đi thắt cổ."  

Mt (27:3-5) 
 

The Death of Judas 

" I have sinned in 

betraying innocent 

blood. They said: What 

is that to us. Look to it 

yourself. Flinging the 

money into the temple, 

he departed and went 

off and hanged 

himself." 

Mtt (27,3-5) 

 

I see that the 

executioners take the 

ropes, and beat You 

without pity, to the 

point of bruising all of 

your Most Holy Body. 

Their fierceness, their 

fury in beating You is 

such that they are 

already tired. But two 

more take their place;  

 

Luisa Piccaretta 

Hour 16th 
 

 

" At the first 

blows, that 

flesh, beaten 

and wounded, 

rips open even 

more, and falls 

to the ground, 

torn into 

pieces. The 

bones are 

uncovered, the 

Blood pours 

down – so 

much, as to 

form a pool of 

Blood around 

the pillar." 
Luisa Piccaretta 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúa Giesu Đội Mạo Gai 

 

"... Chúng khoác cho Người một 

tâm áo điều, và kết một vòng đai 

làm vương niệm đặt lên đầu Người. 

Rồi chúng bái chào Người: Vạn tuế 

đức vua dân Do Thái..." 

 

Mc (15, 17-18) 

Chúa Giesu Vác  

Cây Thánh Giá 
 

Thập giá ơi, ngươi lần 
lữa mãi cho đến giờ 
này, còn Ta lúc nào 

cũng đau đáu về 
ngươi. Thập giá thánh 

thiện ơi, ngươi là mục 
tiêu những ước vọng 

của Ta, là mục đích 
cuộc đời trần thế này 

của Ta. 
 

Luisa Piccaretta 

 

Chúa Giesu 

Ngã Xuống 

Đất Ba Lần 
Chúa rên rỉ 
bị ngã và bị 

Thập Giá đè 
lên. Quân dữ 

lo sợ Chúa 
có thể chết 

vì gánh nặng 
cực hình và 
vì mất máu 
quá nhiều. 

Mặc dù vậy, 
chúng vẫn 

phải dùng 
đến làn roi 
và đạp, đá, 

khó khăn 

lắm chúng 
mới làm 

Chúa đứng 

dậy nổi.  
Luisa Piccaretta 

 

 

Mockery by Soldiers 

 

"... They clothed him in purple and 

weaving a crown of thorns, placed it 

on him. They began to salute him 

with 'Hail, King of Jews!" 

 

Mtt(15, 17-18) 

"... O Cross, have 

delayed until now, 

while my steps were 

always toward you. 

Holy Cross, you were 

the goal of my desires, 

the purpose of my 

existence down here. In 

you I concentrate my 

whole being, in you ..." 

 

Luisa Piccaretta 

Hour 18th 

 

 The soldiers 

fear that You 

may die under 

the weight of 

so many 

martyrdoms, 

and from the 

shedding of so 

much Blood. 

In spite of 

this, by lashes 

and kicks, 

with 

difficulty, 

they manage 

to put You on 

your feet 

again.  

Luisa 

Piccaretta 
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Đức Mẹ Gặp Đức 

Chúa Giesu Vác 

Thánh Giá 
Chúa nhận ra Mẹ đang 

chen chân qua đám 

đông. Bằng bất cứ giá 
nào, Mẹ cũng muốn 
gặp được Chúa, ôm 

chằm lấy Chúa và nói 
lời từ biệt cuối cùng. 
Nhưng Chúa còn đau 

đớn hơn nữa khi thấy 
Mẹ tái mét như đã 
chết, và vì hiệu lực 

Tình Yêu, nên tất cả 
những thống khổ của 
Chúa đều tái hiện nơi 

Mẹ 

Luisa Piccaretta 

 

 

Đóng Đanh Vào Thập Giá 

 

"Chúng trao rượu pha mộc dược 

cho Người, nhưng Người không 

uống. Chúng đóng đang Người 

vào thập giá, rồi đem áo Người ra 

bắt thăm mà chia nhau, xem ai 

được cái gì" 

 

Mc (15,23-24) 

Chúa Giesu 

Chết Trên 

Cây Thánh 

Giá 

"Vào giờ thứ 

chín, Đức 

Giesu kêu 

lớn tiếng : 

Lạy Thiên 

Chúa, Thiên 

Chúa của 

con, sao 

Ngài bỏ rơi 

con ..., rồi 

Người tắt 

thở." 

 

Mc (15,34) 

 

 

 

" ...You see Her 

pushing Her way 

through the crowd, 

wanting at any cost to 

see You, to hug You, 

to give You the last 

good-bye. But You are 

more transfixed in 

seeing Her mortal 

paleness, and all of 

your pains reproduced 

in Her by force of 

love. If She lives, it is 

only by a miracle of 

your Omnipotence..."  

Luisa Piccaretta 

 
 

The Crucifixion 

 

"They gave him wine drugged with 

myrrh, but he did not take it. Then 

they crucified him and divided his 

garmentby casting for them to see 

what each should take." 

 

Mark (15, 23-24) 

The Death 

of Jesus 

"And at 

three o'clock 

Jesus out in 

a loud voice 

'My God, 

my God, 

why have 

you forsaken 

me? ... Jesus 

gave a loud 

cry and 

breathed his 

last." 

 

Mark(15,34) 
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Chúa Giesu Chịu Mai Táng Trong Mồ 

The Burial of Jesus 

 

 
 

Chúa Giesu Sống Lại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ông Giô-xêp, mua 

một tấm vải gai, hạ 

xác Đức Giesu xuống, 

lấy tấm vải ấy liệm 

Người lại, đem đặt vào 

ngôi mộ đã đục sẵn 

trong núi đá. Rồi ông 

lăn một viên đá che 

lấp cửa hang. Còn 

Magdalena và bà 

Maria mẹ ông Giô-xêt, 

thì để ý nhìn xem chỗ 

họ mai táng Người." 

 

Mc (15, 46-47) 

 

 

"Having bought a linen 

cloth and, he took him 

down, wrapped him in 

in the linen cloth and 

laid in the tomb that 

had been hewn out of 

of the rock. The he 

rolled the stone agaist 

the entrance.  Mary 

Magdalene and mother 

of Joseswached where 

he was laid." 

 

Mark (15, 46-47) 

 

Ngôi Mộ Trống 

 

"Sáng sớm trong 

ngày thứ nhất 

trong tuần, lúc 

trời còn tối, Bà 

Maria Magdalena  

thấy tảng đá lăn 

ra khỏi mộ." 

 

Ga (20, 1) 

The Empty 

Tomb 

 

"Mary of Magdale 

came to the tomb 

early in the 

morning, while it 

was still dark, and 

saw the stone 

removed from the 

tomb. " 

 

John (20,1 ) 

"Sau ngày Sabat, khi 

ngày thứ nhất trong 

tuần vừa ló rạng 

...Thình lình đất 

dung chuyển dữ dội: 

thiên thần Chúa từ 

trời xuống, đến lăn 

tảng đá ra, rồi ngồi 

trên đó; diện mạo 

Người như ánh chớp, 

và y phục Người 

trắng như tuyêt. 

Thấy người lính 

canh khiếp sợ, run 

rẩy chết ngất đi." 

Mt (28,2-4) 

 

"After the sabbath, 

as the first day of 

the week was 

dawning ... And 

behold, there was 

as the stone, and sat 

upon it. His 

appearance was 

like lightning and 

his clothing was 

white as snow. The 

guards were shaken 

with fear of him 

and became like 

dead men." 

Matt (28, 2- 4) 

 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

On the road to Emmaus 

Trên Đường Emmaus 

 

Hiện Ra Lần Thứ II 

 

"Vào chiều ngày ấy, 

ngày thứ nhất trong 

tuần, nơi các môn đệ ở, 

các cửa đều đóng kín, vì 

các ông sợ người Do 

Thái. Đức Giesu đến 

giữa các ông và nói: 

Bình an cho anh em. Nói 

xong, Người cho anh em 

xem tay và cạnh sườn 

Người." 

 

Ga (20,19-20) 

Hiện Ra Lần Thứ III 

 

"Cùng ngày thứ nhất 

trong tuần,có hai môn đệ 

đi đến một làng kia tên là 

Emmaus, cách Gierusa -

lem khoảng 7 dặm. Dọc 

đường các ông nói với 

nhau về những việc đã 

xảy ra. Đang khi họ nói 

chuyện và trao đổi với 

nhau, thì chính Chúa 

Giesu đã hiện ra với họ." 

 

Luca (24:13-14-15) 

The Third Appearance  

on the road to Ammaus 

" Now that very two of 

them were going to a 

village seven miles from 

Jerusalem called 

Emmaus and they were 

conversing about all the 

things that had occurred. 

And it happened that 

while they were 

conversing and debating. 

Jesus himself drew 

nearand walked with 

them. " 

Luke (24, 13-14-15) 

 
 

The first appearance to Magdelana 

Hiện Ra Lần Thứ I 

Magdalene 

"Đức Giesu hiện ra trước 

tiên với bà Magdalena ... Bà 

đi báo tin cho những kẻ đã 

từng sống bới Người mà nay 

đang buồn bã khóc lóc. 

Nghe bà nói Người đang 

sống và bà đã thấy Người, 

các ông vẫn không tin" 

 

Mc (16, 9- 10-11) 

The First Appearance 

 to Magdalene. 

"He appearance first to 

Mary Magdalene ...  She 

went and told his 

companions who were 

mourning and weeping. 

When they heard that he 

was alive and had been 

seen by her, they did not 

belive." 

Mark (16, 9- 10-11) 

 

The Second 

Appearance to 

Disciples. 

 

"On the evening on first 

day of the week, when 

the doors were locked, 

where the disciples, for 

fear of Jews, Jesus came 

and tood in their midst, 

and said to them: Peace 

be with you. When he 

had said this, he showed 

them his hands and his 

side." 

 

John (20, 19-20) 
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Hiện Ra Lần  

Thứ IV 

"Đức Giesu, Người nói 

với các ông: Này các 

chú không có gì ăn ư? 

Các ông trả lời thưa 

không. Cứ thả lưới 

xuống bên phải thuyền 

đi, thì sẽ bắt được cá . 

Các ông thả lưới 

xuống, nhưng không 

sao kéo nổi vì lưới đầy 

cá."  

Ga (21,5-6) 

The Fourth Appearance 

to Disciples 

"Jesus said to them, 

Children, have you 

caught anything to eat? 

They answered No. So, 

he said to them: Cast the 

net over the right side of 

the boad and you will find 

something. So, they ct it, 

and were not able to pull 

it in because of the 

number of fish. 

John (21, 5-6) 

Hiện Ra  

Lần Thứ V 

 

"Người nói với các 

ông: anh em hãy đi 

khắp tứ phương 

thiên hạ loan báo 

Tin Mừng cho mọi 

loài thụ tạo. Ai tin 

và chịu phép rửa sẽ 

được cứu độ; còn 

ai không tin sẽ bị 

kết án. " 

 

Mc (16,15-16) 

Đức Chúa Giesu 

Lên Trời 

 

"50 Sau đó Người dẫn các 

ông tới gần Betania, rồi giơ 

tay chúc lành cho các ông. 

51Và đang khi chúc lành , 

thì Người rời khỏi các ông, 

và được đem lên trời. 52 

Bấy giờ các ông bái lạy 

Người, rồi trở lại 

Jerusalem, lòng đầy hoan 

hỷ. 53 và hằng ở trong Đền 

Thờ mà chúc tụng Thiên 

Chúa." 

 

Lc (24, 50-53) 

 

The Ascension 

 

"Then he led them out as 

far as Bethany, raised his 

hands, and blessed. As he 

blessed them he parted 

from them and was taken 

up to heaven. They did 

him homage and then 

returned to Jerusalem with 

great joy, and they were 

continually in the temple 

praising God." 

 

Luke (24, 50-53) 

Fith Appearance 

of Jesus Christ 

 

"He said to them: 

Go into the whole 

world and proclaim 

the Gospel to every 

creature. Whoever 

believes and is 

baptized will be 

saved, whoever 

does not believe 

will be condemned 

 

Mark (16, 15-16) 
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I. Jusus Decided The Day He come 

 

Caiphas says to You: ―I beseech You, for the sake of the 

living God, tell me - are You really the true Son of God?‖  

 
Abyss, answer: ―You say so. Yes, I am the true Son of God, 

and one day I will descend on the clouds of Heaven to 

judge all nations.‖ 

Luisa Piccaretta - Hour 11th  - Photo Internet  

 

II. The Omen Before The Coming Day Of Jesus 

 

The world – Matthew (24:7) ―7 Nation will rise against nation, 

kingdom against kingdom; there will be famines and 

earthquakes from place to place.‖  

 

People – The second letter to Timothy (3:1-5) The dangers of 

the Last Day. 1 ―But understand this: there will be terrifying 

times in the last day. 2 People will be self – centered and 

lovers of money, proud, haugty, abusive, disobedient to their 

parents, ungrateful, irregious, 3 calious, implacable, 

slanderous, licentious, brutal, hating what is good, 4 traitors, 

reckless, conceited, lovers of pleasure rather lovers of God, 5 

as they make a pretense of religion but deny its power. Reject 

them.  

 

III. The Phenomenon in The Coming Day of Jesus 

 

Mondial – Matthew (24-29)  

"29… the sun will be darkened, and the moon will not give the 

light, and the stars will fall from the sky, and the powers of the 

heavens will be shaken.‖  

 

The alive & dead person -  

1 Thessalonians (4:16-17) "16 For the Lord himself, with the 

word of command, with the voice of an archangel and with 

trumpet of God, will come down from haven , 

and the dead in Chirst will rise first. 17 Then we who alive,who 

are left, will be caught up togather with them in the clouds to 

meet the Lord in the air. Thus we shall always be with the 

Lord.‖ 

 
IV. The Phenomenon After The Coming Day Of Jesus. 

 

Revelation (21:6-7) 6 ―He said to me: They are accomplished. 

I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To 

the thirsty I will give a gift from the spring of life-giving 

water. 7 The victor will inherit these gifts, and I shall be his 

God, and he will be my son.‖ … Revelation (22:12-14) 12 

―Behold I am coming soon, I bring with me the recompense I 

will give to each acccording to his deeds. 13 I am the Alpha 

and the Omega, the first andlast, the beginning and the end … 

14 ―Blessed are they wash their robes so as to have the right to 

the tree of life and enter to the city its gates…‖ - 

 

 

 
 

I Chúa Giesu Xác Định Ngày Chúa Quang Lâm. 

Các địch thù của Chúa vẫn nhao nhao tố cáo; và khi thấy 

Chúa không đáp lại những lời vu khống ấy, Caipha bèn lên 

tiếng: “Ta nhân danh Thiên Chúa Hằng Sống mà hỏi. Hãy nói 

cho ta biết, thực sự ông có phải là Con thật của Thiên Chúa 

Hằng Sống hay không?” 

Chúa trả lời:  "... Phải, đúng vậy; Ta là Con thật của Thiên 

Chúa. Rồi có ngày Ta sẽ từ những đám mây trời ngự xuống 

mà phán xét mọi dân nước.”(Luisa Piccaretta) 

II. Điềm Báo Trước Ngày Chúa Quang Lâm 

 

Thế giới - Mat-theu (24:7) 7 ―Quả thế, dân này sẽ nổi lên 

chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những cơn đói 

kém, và những trận động đất ở nhiều nơi.‖  

 

Con Người -Thư thứ 2 của Ti-mô-thê (3:1-5) 1 ―Vào những 

ngày sau hết sẽ có những lúc gay go. 2 Quả thế, người ta sẽ ra 

ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, 

không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng, 3 vô 

tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều 

thiện, 4 phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc 

hơn yêu Thiên Chúa; 5 hình thức đạo thánh thì họ còn giữ, 

nhưng cái chính yếu thì họ đã chối bỏ‖. 

 

III. Hiện Tượng Trong Ngày Chúa Quang Lâm 

 

Vũ Trụ. Mat-theu (24:29) 29―… mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt 

trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và 

các quyền lực trên trời bị lay chuyển‖.  

 

Người sống & Kẻ chết.  

Thư thứ 1 của The-xalo-ni-ca (4:16-17) 16 ―Vì khi hiệu lệnh 

ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên 

Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời xuống, và những 

người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên; 17 rồi đến 

chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, 

chúng ta sẽ được đem đi trong đám mây cùng với họ, để 

nghênh đón Chúa trên không trung.‖  

 

IV. Hiện Tượng Sau Ngày Chúa Quang Lâm 

 

KH (21:6-7) 6 ―Xong cả rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi 

Nguyên và là Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được 

uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền. 7 Ai 

thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta là Thiên Chúa của 

người ấy, và người ấy là con Ta‖ … KH (22:12,14) 12 ―Đây, 

chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta mang theo lương bổng để 

trả cho những việc mình làm … 13 Ta là Alpha và Omega, là 

Đầu và là Cuối, là Khởi Nguyên và là Tận Cùng ... 14 ―Phúc 

thay những kẻ giặt sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng 

cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành. …‖  

 

Ngày Chúa Quang Lâm 
 

The Comming Day of Jesus 
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I. Các Dân Bị Xét Xử  

 

KH (20:11 - 15)"11 Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng 

và thấy Đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt 

Người, không để lại dấu vết. 12 Rồi tôi thấy những người chết, 

lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn; rồi 

một cuốn khác cũng đã mở ra: đó là Sổ Trường Sinh. Các 

người chết được xét xử tùy theo việc đã làm, chiếu theo những 

gì đã được ghi chép trong sổ sách. 13 Biển trả lại những người 

chết nó đang giữ; Tử thần và Âm phủ trả lại những người chết 

nó đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tùy theo các việc đã 

làm. 14Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là 

cái chết thứ hai.15 Ai không có tên trong Sổ Trường Sinh thì bị 

quăng vào hồ lửa. 

 

II. Sau Ngày Xét Xử 

 

KH (21,5-7) "... 5Đấng ngự trên ngai phán: “Này đây Ta đổi 

mới mọi sự”. Rồi Người phán: “Ngươi hãy viết: Đây là những 

lời đáng tin cậy và chân thật.” 6 Người lại phán với tôi: 

“Xong cả rồi! Ta là An-pha và O-mê-ga, là Khởi Nguyên và 

là Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi 

nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền. 7 Ai thắng sẽ 

được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người 

ấy và người ấy sẽ là con của Ta. 
 

"... 8 Còn những kẻ hèn nhát, bất trung đáng ghê tởm, sát 

nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ 

nói dối, thì phần dành cho chúng sẽ là hồ lửa và diêm sinh 

cháy ngùn ngụt: đó là cái chết thứ hai." 

 

III. Phần Thưởng Cây Sự Sống 

 

KH (22, 10-15) "... 10 Rồi người bảo tôi: “Đừng niêm phong 

những sấm ngôn trong sách này, vì thời giờ đã gần đến. 11 Kẻ 

gian ác cứ làm điều gian ác nữa đi, kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa đi, 

người công chính cứ hành động thánh thiện nữa đi!” 12 Đây 

chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo lương bổng để 

trả cho người tùy theo việc mình làm. 13 Ta là An-pha và 

Omê-ga, là Đầu và là Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. 14 

Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình, để được quyền hưởng 

dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành! 15 Những quân 

chó má, làm phù phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, 

cùng với mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói dối, hãy 

xéo ra ngoài. 

 

KẾT 

 

" ... 16 Ta là Giê-su, Ta đã sai thiên thần của Ta đến với các 

ngươi để làm chứng về những điều trên đây, liên quan đến các 

Hội Thánh. Chính Ta là Chồi Non và Dòng Dõi Đa-Vít, là Sao 

Mai sáng ngời.”17 Thần Khí và Tân Nương nói: “Xin Ngài 

ngự đến” ! Ai nghe hãy nói:“Xin Ngài ngự đến!” Ai khát, 

hãy đến; ai muốn hãy đến lãnh nước trường sinh mà không 

phải trả tiền. " 

 

 Chúa Sẽ Xét Xử Thế Gian 

 

 

 

 

 

 

I. The Large White Throne - 

 

Revelation (20: 11-15) 11And I saw a great white throne, and 

him that sat on it, from whose face the earth and the heaven 

fled away; and there was found no place for them. 12 And I 

saw the dead, small and great, stand before God; and the books 

were opened: and another book was opened, which is the book 

of life: and the dead were judged out of those things which 

were written in the books, according to their works. 13And the 

sea gave up the dead which were in it; and death and hell 

delivered up the dead which were in them: and they were 

judged every man according to their works. 14And death and 

hell were cast into the lake of fire. This is the second death. 

15And whosoever was not found written in the book of life was 

cast into the lake of fire. 

 

II. After The Jusment Day 

 

Revelatin (21, 5-7)"... 5He who was seated on the throne said, 

―I am making everything new!‖ Then he said, ―Write this 

down, for these words are trustworthy and true.‖ 6 He said to 

me: ―It is done. I am the Alpha and the Omega, the Beginning 

and the End. To the thirsty I will give water without cost from 

the spring of the water of life. 7 Those who are victorious will 

inherit all this, and I will be their God and they will be my 
children. 
 

"8But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, 

the sexually immoral, those who practice magic arts, the 

idolaters and all liars—they will be consigned to the fiery 

lake of burning sulfur. This is the second death.‖ 

 

 

10 And he saith unto me, Seal not the sayings of the prophecy 

of this book: for the time is at hand. 11 He that is unjust, let 

him be unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: 

and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is 

holy, let him be holy still. 12 And, behold, I come quickly; and 

my reward is with me, to give every man according as his work 

shall be. 13 I am Alpha and Omega, the beginning and the end, 

the first and the last. 14 Blessed are they that do his 

commandments, that they may have right to the tree of life, and 

may enter in through the gates into the city. 15 For without 

are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and 

murderers, and idolaters, and whosoever loveth and 

maketh a lie.  

 

Conclude 
 

16 I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things 

in the churches. I am the root and the offspring of David, and 

the bright and morning star. 17And the Spirit and the bride say, 

Come. And let him that heareth say, Come. And let him 

that is athirst come. And whosoever will, let him take the 

water oflife freely.  

 

Jesus Will Judged  Every Man 
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1.1 Ông Ap-ra-ham can thiệp cho thành Xơ-đôm. 

 

Sách Sáng Thế (18: 16-33) "16 Từ nơi đó ba người 

kia đứng dậy và nhìn xuống phía Xơ-đôm. Ông 

Ap-ra-ham cũng đi để tiễn khách. 17 Đức Chúa 

phán: ―Ta có nên dấu Ap-ra-ham điều Ta sắp làm 

chăng? 18 Ap-ra-ham sẽ trở thành một dân tộc lớn 

mạnh và mọi dân tộc sẽ được chúc phúc nhờ nó.  

 

19 Thật vậy, Ta đã chọn nó, để cho nó truyền cho 

con cái nó và gia tộc nó sau này phải giữ đường lối 

của Đức Chúa mà thực hiện điều công minh chính 

trực; như thế Đức Chúa sẽ làm cho Ap-ra-ham điều 

Người đã phán về nó‖. 20 ― Tiếng kêu trách Xơ-

đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn! Tội lỗi của chúng 

quá nặng nề. 21 Ta phải xuống xem thật sự chúng 

có làm như tiếng kêu trách đã thấu đên Ta không. 

Có hay không Ta sẽ biết.‖ 

22 Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, 

nhưng Đức Chúa còn đứng lại với Ap-ra-ham. 23 

Ông lại gần và thưa: ―Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người 

lành với kẻ dữ sao?   

24―Giả như trong thành có năm mươi người lành, 

chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? 25Ngài làm như 

vậy chắc không được đâu! Giết chết người lành 

một trật với kẻ dữ, chắc không được đâu! Đấng xét 

xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao? 

Đức Chúa đáp: ―Nếu ta tìm được trong thành Xơ-

đôm năm mươi người lành, Ta sẽ dung thứ tất cả 

thành đó.‖ 

Ông Ap-ra-ham van lơn, nài nỉ, mặc cả với Chúa, 

xin giảm dần, giảm dần, sau cùng chỉ còn lại có 

mười…32 Ông nói: ―Xin Chúa đừng giận cho con 

một lần nữa thôi: Giả như tìm được mười người thì 

sao? Chúa đáp: ―Vì mười người đó Ta không phá 

hủy Xơ-đôm.‖ 

Ap-ra-ham đếm qua đếm lại, mười người cũng 

không đủ! 

33Sau khi phán với ông Ap-ra-ham Đức Chúa đi, 

còn ông Ap-ra-ham thì trở về nhà. 

Abraham Can Thiệp Cho Xơ-dom Abraham Intercedes for Sodom 

I. Abraham Intercedes for Sodom 
 

Genesis (18, 16-33)16 
 
When he hesitated, the men 

grasped his hand and the hands of his wife and of 

his two daughters and led them safely out of the 

city, for the LORD was merciful to them. 
17 

As soon 

as they had brought them out, one of them said, 

―Flee for your lives! Don’t look back,and don’t stop 

anywhere in the plain! Flee to the mountains or you 

will be swept away!‖ 
18 

But Lot said to them, ―No, 

my Lords,
[b]

 please! 

 
19 

Your
[c]

 servant has found favor in your
[d]

  

eyes, and you
[e]

 have shown great kindness to me in 

sparing my life. But I can’t flee to the mountains; 

this disaster will overtake me, and I’ll die. 
20 

Look, 

here is a town near enough to run to, and it is small. 

Let me flee to it—it is very small, isn’t it? Then my 

life will be spared.‖
21 

He said to him, ―Very well, I 

will grant this request too; I will not overthrow the 

town you speak of.  

22 
But flee there quickly, because I cannot do 

anything until you reach it.‖ (That is why the town 

was called Zoar.
[f]

)
23 

By the time Lot reached 

Zoar, the sun had risen over the land. 

 
24 

Then the LORD rained down burning sulfur  

on Sodom and Gomorrah from  

the LORD out of the heavens.  
25 

Thus he overthrew those  

cities and the entire plain, destroying 

 all those living in the citiesand also  

the vegetation in the land.. . 
 

32 
Then he said, ―May the Lord not be angry,  

but let me speak just once more.  

What if only ten can be found there?‖ 

He answered, ―For the sake of ten,  

I will not destroy it.‖ 

 

33 
When the LORD had finished speaking with 

Abraham, he left, and Abraham returned home. 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+18%3A16-33%2CGenesis+19%3A1-29&version=NIV#fen-NIV-476b
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+18%3A16-33%2CGenesis+19%3A1-29&version=NIV#fen-NIV-477c
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+18%3A16-33%2CGenesis+19%3A1-29&version=NIV#fen-NIV-477d
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+18%3A16-33%2CGenesis+19%3A1-29&version=NIV#fen-NIV-477e
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+18%3A16-33%2CGenesis+19%3A1-29&version=NIV#fen-NIV-480f
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1.2 Thành Xơ-đôm bị hủy diệt. 

 
Sách Sáng Thế (19:1-29) 1 Hai sứ thần đến thành 

Xơ-đôm vào buổi chiều; ông Lót lúc ấy đang ngồi ở 

cửa thành Xơ-đôm. Vừa thấy các ngài, ông Lót 

đứng lên ra đón các ngài và cúi sấp mặt xuống đất. 2 

Ông nói: ―Thưa các ngài, kính xin các ngài ghé lại 

nhà tôi tớ các ngài đây để nghỉ đêm và rửa chân, rồi 

ngày mai các ngài tiếp tục đi đường. Họ đáp: 

―Không! Chúng tôi sẽ nghỉ đêm ngoài đường phố‖. 3 

Nhưng ông nài nỉ các ngài mãi nên các ngài ghé lại 

và vào nhà ông. Ông làm tiệc đãi các ngài, nướng 

bánh không men và các ngài đã dùng bữa. 4 Các 

ngài chưa đi nằm thì dân trong thành, tức là người 

Xơ-đôm, bao vây nhà, từ trẻ đến già, toàn dân 

không trừ ai. 5 Chúng gọi ông Lót ra và bảo: 

―Những người vào nhà ông đêm nay đâu rồi? Hãy 

đưa họ ra cho chúng tôi chơi.‖ 

 

6 Ông Lót ra trước cửa gặp chúng, đóng cửa lại sau 

lưng. 7 rồi nói: ―Thưa anh em, tôi van anh em đừng 

làm làm bậy. 8 Đây tôi có hai đứa con gái chưa ăn ở 

với đàn ông, tôi sẽ đưa chúng ra cho anh em, anh em 

làm gì chúng thì làm, nhưng còn hai người này, xin 

anh em đừng làm gì họ, vì họ đã vào trọ dưới mái 

nhà tôi.‖ 9 Chúng đáp: ―Xê ra! Tên này là một ngoại 

kiều đến đây trú ngụ mà lại đòi xét xử à! Chúng tao 

sẽ làm dữ với mày hơn là những tên kia.‖ Họ xô 

mạnh ông Lót xông vào để phá cửa. 10 Nhưng hai 

người khách đưa tay kéo ông Lót vào nhà với mình 

rồi đóng cửa lại. 11 Còn những người đứng ngoài 

cửa, thì các ngài làm cho chúng ra mù, từ người nhỏ 

nhất đến người lớn nhất, khiến chúng không sao tìm 

ra cửa. 

 

12 Hai người khách nói với ông Lót: ―Ông còn ai ở 

đây nữa không? Con rể, con trai, con gái, và tất cả 

những gì ông có trong thành, hãy đưa ra khỏi nơi 

này. 13 Chúng tôi sắp phá hủy nơi này, vì tiếng kêu 

trách dân thành quá lớn trước nhan Đức Chúa, và 

Đức Chúa đã sai chúng tôi đến đây hủy diệt chúng‖ 

14 Ông Lót đi ra nói với các con rể, tức là những 

người sắp cưới các con gái ông: ―Đứng lên! Ra khỏi 

nơi đây, vì Đức Chúa sắp phá hủy thành này.‖ 

Nhưng các con rể ông cho là nói đùa. 

 

II. God Destroyed Sodom 

Genesis (19, 1-29) 1 The two angels arrived at 

Sodom in the evening, and Lot was sitting in the 

gateway of the city.  When he saw them, he got up 

to meet them and bowed down with his face to the 

ground.  
2 

―My lords,‖ he said, ―please turn aside to 

your servant’s house. You can wash your feet and 

spend the night and then go on your way early in 

the morning.‖ ―No,‖ they answered, ―we will spend 

the night in the square.‖ 
3 

But he insisted so 

strongly that they did go with him and entered his 

house. He prepared a meal for them, baking bread 

without yeast, and they ate. 
4 

Before they had gone 

to bed, all the men from every part of the city of 

Sodom—both young and old—surrounded the 

house. 
5 

They called to Lot, ―Where are the men 

who came to you tonight? Bring them out to us so 

that we can have sex with them.‖ 

6 
Lot went outside to meet them and shut the door 

behind him 
7 

and said, ―No, my friends. Don’t do 

this wicked thing. 
8 

Look, I have two daughters 

who have never slept with a man. Let me bring 

them out to you, and you can do what you like with 

them.But don’t do anything to these men, for they 

have come under the protection of my roof.‖
9 

―Get 

out of our way,‖ they replied. ―This fellow came 

here as a foreigner, and now he wants to play the 

judge! We’ll treat you worse than them.‖ They kept 

bringing pressure on Lot and moved forward to 

break down the door.
10 

But the men inside reached 

out and pulled Lot back into the house and shut the 

door. 
11 

Then they struck the men who were at the 

door of the house, young and old, with blindness so 

that they could not find the door. 

12 
The two men said to Lot, ―Do you have anyone 

else here—sons-in-law, sons or daughters, or 

anyone else in the city who belongs to you? Get 

them out of here, 
13 

because we are going to 

destroy this place. The outcry to the LORD against 

its people is so great that he has sent us to destroy 

it.‖
14 

So Lot went out and spoke to his sons-in-law, 

who were pledged to marry
[a]

 his daughters. He 

said, ―Hurry and get out of this place, because 

the LORD is about to destroy the city!‖ But his 

sons-in-law thought he was joking. 

 

 

Lot’s wife looked back, and she 

became a pillar of salt. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+19%3A1-29#fen-NIV-472a
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15 Khi hửng đông ló rạng, các sứ thần dục ông Lót 

rằng: ―Đứng lên! Đem vợ và hai con gái ông đang 

ở đây đi đi, kẻo ông phải chết lây khi thành bị 

phạt.‖ 16 Ông còn đang chần chừ thì hai người 

khách nắm lấy tay ông, tay vợ ông, và hai người 

con gái ông, vì Đức Chúa muốn cứu ông, các ngài 

đưa ông ra và để bên ngoại thành. … 

 

17 Khi đưa ông ra ngoài rồi, một vị nói: ―Ông hãy 

trốn đi để cứu mạng sống mình! Đừng ngoái lại 

đàng sau, đừng dừng lại chỗ nào trong cả Vùng. 

Hãy trốn lên núi kẻo bị chết lây.‖ … 23 Khi mặt 

trời mọc lên trên mặt đất thì ông Lót vào Xô-a. 24 

Đức Chúa làm mưa diêm sinh và lửa từ Đức Chúa 

từ trời xuống Xơ-đôm và Gô-mô-ra. 25 Người phá 

đổ các thành ấy và cả Vùng, cùng toàn thể dân cư 

các thành ấy và cây cỏ trên đất. 26 Bà vợ ông Lót 

ngoái lại đàng sau và hóa thành tượng muối. 

 

27 Sáng hôm sau ông Ap-ra-ham dậy thật sớm, đến 

chỗ ông đã đứng trước mặt Đức Chúa. 28 Ông nhìn 

xuống phía Xơ-đôm và Gô-ma-ra và cả Vùng, ông 

thấy khói từ đất bốc lên như khói một lò lửa! 

29 Như vậy, khi Thiên Chúa phá hủy các thành 

trong cả Vùng. Thiên Chúa đã nhớ đến ông Ap-ra-

ham và đã cứu ông Lót khỏi cuộc tàn phá, khi 

Người phá đổ các thành nơi ông Lót ở. 

 

 

  

Thế giới này sẽ đi về đâu??? 

Trong khi: * Tội Đồng tình luyến ái  

* Tội Phá thai ... 

Lan tràn khắp mặt đất!!! 

Phải chăng thế giới sẽ là Xơ-Đôm Mới??? 

Where is this world going??? 

Meanwhile: * Homosexual Sin 

* Abortion Sin ... 

Are preading out over all the world!!!  

Will this world a New Sodom??? 

 

 

15 
With the coming of dawn, the angels urged Lot, 

saying, ―Hurry! Take your wife and your two daughters 

who are here, or you will be swept away when the city 

is punished.‖ 
16 

When he hesitated, the men grasped his 

hand and the hands of his wife and of his two 

daughters and led them safely out of the city, for 

theLORD was merciful to them. 
17 

As soon as they had 

brought them out, one of them said, ―Flee for your 

lives! Don’t look back, and don’t stop anywhere in the 

plain! Flee to the mountains or you will be swept 

away!‖...
23 

By the time Lot reached Zoar, the sun had 

risen over the land. 
24 

Then the LORD rained down 

burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the 

LORD out of the heavens. 
25 

Thus he overthrew those 

cities and the entire plain, destroying all those 

living in the citiesand also the vegetation in the 

land. 
26 

But Lot’s wife looked back, and she 

became a pillar of salt. 

27 
Early the next morning Abraham got up and 

returned to the place where he had stood before 

the LORD. 
28 

He looked down toward Sodom and 

Gomorrah, toward all the land of the plain, and he 

saw dense smoke rising from the land, like smoke 

from a furnace.
29 

So when God destroyed the cities of 

the plain, he remembered Abraham, and he brought Lot 

out of the catastrophe that overthrew the cities where 

Lot had lived. 
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Ông Ngoại Ơi ! Sai Hết Rồi ! 
Ông ngoại ơi ! Khi xưa ông ngoại làm thày lang, hết 

ngày nọ đến ngày kia, ông ngoại gánh hai bồ thuốc 

bắc đi khắp tỉnh Bắc Ninh, chữa bệnh cho các trẻ em, 

ai cho cái gì lấy cái đó, miễn là em bé được lành 

mạnh. Đó là một việc làm tốt lành, là sứ mạng của 

người Samarit Nhân Hậu. Ngoài nghề thuốc bắc ông 

ngoại còn dạy học, nên người ta thường gọi ông ngoại 

là ông Khóa Tình. Khi con còn nhỏ, là cháu của ông 

ngoại, nên được ngồi cùng một chiếu với các học trò 

đã lớn tuổi. Khi dạy học, ông ngoại cầm một cái que, 

đưa đi đưa lại trên đầu học trò, anh nào ngủ gật hay 

đọc nhỏ không ra tiếng là cái que rơi xuống đầu ... 

Hàng ngày, con cũng há miệng nhắm mắt đọc thật lớn 

theo mấy anh: Nhân chi sơ - tính bổn thiện, thiên là 

trời, địa là đất, tử là chết, tồn là còn, tử là con, tôn là 

cháu, lục là sáu, tam là ba ... 

Bây giờ con mới hiểu đó là chữ Hán, không phải chữ 

Việt ông ngoại ơi! Hồi đó ông ngoại cho rằng ai mà  

đọc được hay viết được chữ Hán mới là con nhà nho 

nhã, trí thức văn chương ... Rồi ông ngoại hay nói đến 

Chu Tử, Khổng Tử ở bên Tàu dạy thế này thế nọ ... 

Cho nên người ta hiểu lầm cái gì mà Tàu nói là đúng. 

Mấy anh Tàu đói sang Anam ta đi kiếm ăn lại tưởng là 

các đại gia, chỉ dạy tùm lum thứ . 

Không hiểu nghe ai nói, ông ngoại dạy chúng con là ở 

trên cung trăng có cây đa, có chú cuội và chị hằng ... 

Con thấy các phi hành gia của Mỹ đã đáp phi thuyền 

xuống mặt trăng rồi; mà không thấy cây đa, chú cuội, 

chị hằng ra đón; mà các phi hành gia chỉ mang xuống 

trái đất mấy hòn đá màu nâu thôi !! 

 

Còn về nguồn gốc dân tộc VN ông ngoại dạy rằng, Vua 

An Dương Vương kết duyên với bà Âu Cơ, đẻ ra một 

trăm trứng, sinh ra một trăm con, 50 người theo cha lên 

núi, 50 người theo mẹ xuống biển. Như vậy là dân tộc 

VN khi xưa là gà là vịt à; chỉ có gà vịt mớt đẻ ra trứng 

thôi ! Chứ con người làm sao đẻ ra trứng được. Nếu bây 

giờ có bà nào sinh ra một quả trứng thì cả thế giới này tò 

mò phải đến coi ? Chắc đất VN không còn chỗ chứa?  

Than ôi! thế mà sự sai lầm ấy cứ truyền tụng mãi cho 

đến các thế hệ sau này. 
 

Về việc thờ phượng thần thánh. Ở ngoài hiên nhà, ông 

ngoại làm một cái kệ, thờ ông thần gì đó? màu vàng, mập 

thù lù, áo không mặc, để hở cả rốn ra ... Mỗi buổi sáng 

ông ngoại bắt con phải rót nước cho đầy tách, thắp 3 cây 

nhang lậy 3 lậy, xin thần cho gia can bình an may mắn. 
Con đọc trong thư thứ nhất của Thánh Phaolo Tông Đồ gửi tín 

hữu Corinto dậy rằng: "Còn về đồ ăn cúng tế cho cấc ngẫu 

tượng, chúng ta biết ngẫu tượng ở thế gian này là hư vô, và 

chẳng có Chúa nào khác ngoài một Thiên Chúa ... Anh em 

hãy xa lánh thờ lậy các ngẫu tượng ..."Ông ngoại có biết 

không ?  Trong sách Các Vua, ông Naaman tướng chỉ huy quân 

đội của Vua A-ram nói (2Vua 15): "Thật tôi biết không có 

Thiên Chúa khác trên hoàn vũ ngoài một Thiên Chúa ở Israel" 
 

Khi con đã lớn, ông ngoại dậy chúng con, bên Tàu cũng 

như VN, các ông vua đấy là Thiên Tử, phải trung với 

vua, khi gặp vua đi ngang đường phải tránh qua một bên, 

mà phải phủ phục gục đầu xuống đất, không được nhìn 

lên ... Quái, không biết ông trời nào mà lại sinh ra Thiên 

Tử như vậy ? Ông vua gì, mà cung tần mỹ nữ, ông nào 

ông nấy có cả trăm cô, rồi phải có người trông nom các 

cô, ông nào muốn có chức này phải hoạn đi, gọi là hoạn 

quan. Thật là vô nhân đạo, khốn nạn vô cùng! Tại sao 

vua gì lại vô tâm cư xử với cùng con người như vậy, mà 

ông ngoại dạy chúng con là phải trung thành với vua. 

Than ôi!   Vua như vậy, làm sao mà trung thành được ...! 
 

Trong xóm sau nhà, bà Cả Chân chết, con thấy trống kèn 

inh ỏi thổi suốt đêm. Con vào coi thấy chị Sáu con bà Cả 

Chân, mang mấy miếng giấy màu xanh, đỏ, vàng ra 

ngoài sân đốt. Giấy đẹp quá, con xin chị  mấy tờ. Khi 

quan tài di chuyển ra nghĩa trang, ở trên xe người ta vất 

xuống đường, miếng giấy gì màu vàng, hình vuông. Xe 

đi khỏi, con vội chạy ra nhặt mấy cái mang về, hỏi ông 

ngoại, ông ngoại cắt nghĩa ; người ta đốt đó là đốt tiền , 

ở trên xe vãi xuống là rải vàng, cho người chết ở dưới 

âm phủ có tiền tiêu sài. Chu choa ông ngoại ơi ! lại sai 

nữa rồi. Ông ngoại biết không ? nếu ở bên Mỹ mà vứt 

cái rác xuống đường là phải phạt 300 DL đấy ! Còn 

người chết là người đã ra khỏi thế gian, linh hồn đi về 

một cõi thần linh khác, đâu còn ăn uống chợ búa gì mà 

tiêu sài. Nếu người ta có vất vàng thật hay đốt tiền Đô 

La Xanh cho người chết cũng chẳng tiêu được. Thế mà 

dân tộc VN cứ truyền tụng hết đời nọ đến đời kia, từ 

mấy ngàn năm qua! 
 

Thât ra, con rất đau lòng khi phải viết mấy dòng chữ này 

gửi về ông ngoại, vì không biết cho đến bao giờ, dân tộc 

con mới thoát khỏi cảnh mê tín. Hàng ngày con cầu xin 

ơn trên soi sáng cho dân tộc VN con, và cả thế gian này 

biết đâu là thần thánh thật mà tôn thờ. Ông ngoại ơi! Thế 

gian này là tạm gửi, có ngày phải ra đi, chỉ có thần thánh 

thật mới ban cho ta được sự sống đời đời. Tất cả các 

loài thụ tạo đã sinh ra và đã chết; chỉ có mình Chúa 

Giesu và những ai thuộc về Người, đã sinh ra, đã chết, 

đã sống lại, vì chỉ có Chúa mới có sự sống đời đời. 

Kiến Què 

 
 

Tuần canh Kiến Què 
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Marx Linin Stalin Washington Mao Khushchev Hwang 

 
      

Churchill Hitler Ho Chu Bao Ngo Napoleon 

 Caiphas says to You: ―I beseech You, for the sake of the living God, tell me - are You really the true Son 

of God?‖ Abyss, answer: ―You say so. Yes, I am the true Son of God, and one day I will descend on 

the clouds of Heaven to judge all nations.‖  
Caipha hỏi: Hãy nói cho ta biết, thực sự ông có phải là Con thật của Thiên Chúa Hằng Sống hay không?” 

Chúa trả lời: “Phải, đúng vậy; Ta là Con thật của Thiên Chúa. Rồi có ngày Ta sẽ từ những đám mây 

trời ngự xuống mà phán xét mọi dân nước.”- Luisa Piccaretta - Hour 11th  - Photo Internet  

 

 

Các Dân Bị Xét Xử 

 

KH (20, 13-15) 

"Biển trả lại những 

người chết nó đang giữ; 

Tử thần và âm phủ trả 

lại những người chết nó 

đang giữ, và mỗi người 

chịu xét xử về việc đã 

làm ... Ai không có tên 

trong Sổ Trường Sinh 

thì bị quang vào hồ lửa" 
 

The Man were judged 

Revelation (20, 13-15) 

"The sea gave up its  

dead, then Death  

and Hades gave up their 

dead. All the dead were 

judged according their 

deeds ... Anyone whose 

name was not found 

writen in the book of life 

was thrown in to the 
pool of fire" 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Confucius Lamartine V. Hugo Voltaire Sister Father Uddhist 
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Revelation (21, 1-27) 1Then I saw a new heaven and a 

new earth, for 
z
the first heaven and the first earth had 

passed away, and the sea was no more.
2 
And I saw the 

holy city, 
b
new Jerusalem, 

c
coming down out of heaven 

from God,  prepared 
e
as a bride adorned for her 

husband. 
3 
And I heard a loud voice from the throne 

saying, ―Behold, the dwelling place of God is with man. 

Hewill dwell with them, and they will be his people, and 

God himself will be with them as their God. 4 He will 

wipe away every tear from their eyes, and 
i
death shall be 

no more,neither shall there be mourning, nor crying, nor 

pain anymore, for the former things have passed away.‖ . 
 

6 
And he said to me, ―It is done! I am the Alpha and 

the Omega, the beginning and the end. 
p
To the thirsty I 

will give from the spring of the water of life without 

payment. 
7 q

The one who conquers will have this 

heritage, and 
r
I will be his God and 

s
he will be my 

son. 
8 t

But as for the cowardly, the faithless, the 

detestable, as for murderers, the sexually immoral, 

sorcerers, idolaters, and all liars, 
u
their portion will be 

in 
v
the lake that burns with fire and sulfur, which is 

w
the 

second death.‖ ... 

 
10 

And 
a
he carried me away in the Spirit to 

b
a great, 

high mountain, and showed me the holy city Jerusalem 

coming down out of heaven from God, 11 chaving the 

glory of God, dits radiance elike a most rare jewel, 

like a jasper, clear as crystal. 12 It had a great, high 

wall, fwith twelve gates, and at the gates twelve 

angels, and on the gates the names of the twelve 

tribes of the sons of Israel were inscribed  

 

 26 They will bring into it the glory and the honor 

of the nations. 27 But vnothing unclean will ever 

enter it, nor anyone who does what is detestable or 

false, but only those who are written in the 

Lamb’s wbook of life. 

 

 

 

 

Thành 

Gierusalem 

Tương Lai 

 

 

The 
Future 

Jerusalem 

Khải Huyền (21, 1-27) "1 Bấy giờ tôi thấy trời mới đất 

mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không 

còn nữa. 2Và tôi thấy Thành Thánh Giê-ru-sa-lem mới, 

từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân 

nương trang điểm để đón tân lang. 3 Rồi tôi nghe từ phía 

ngoài có tiếng hô to: Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng 

nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân 

của Người, còn chính Người sẽ la Thiên Chúa ở cùng 

họ. 4Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn 

sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ 

nữa, vì những điều cũ đã biến mất... 
 

6 Người lại phán với tôi: Xong cả rồi! Ta là An-pha và 

O-me-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ 

ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, 

mà không phải trả tiền. 7 Ai thắng sẽ được hưởng hồng 

ân đó. Ta sẽ la Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ 

là con Ta. 8Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, gian 

dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối, 

thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy 

ngùn ngụt: đó là cái chết thứ hai... 
 

10Rồi khi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên 

một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành 

Thánh, la Giê-ru-sa-lem từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà 

xuống, 11chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực 

sáng tựa đá quí tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa 

pha lê. 12Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa 

do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi 

rõ mười hai chi tộc It-ra-en ... 
 

26 Thiên hạ sẽ đem tới đó kho tàng vinh quang của dân 

ngoại. 27Tất cả những gì ô uế cũng như bất cứ ai làm 

điều ghê tởm và ăn gian nói dối, đều không được vào 

thành, mà chỉ có những người có tên trong Sổ Trường 

Sinh của Con Chiên mới được vào thành." 

Những vị có tinh thần của Người Samari Nhân Lành 

đang lăn xả vào thế giới có nhiều đau thương hôm nay, 

và những Ân Nhân sẵn sàng hy sinh cho Vagsc, chúng ta 

sẽ cùng hội ngộ trong thành thánh Jerusalem mới. 
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Noel Noel Noel Noel Noel Noel Noel Noel Noel Noel Noel Noel Noel Noel 

 

 

Tết Tết Tết Tết Tết Tết Tết Tết - New Year New Year New Year New Year 

 

 

 

 
 

Quà cho các em mù lòa, sống trong đêm tối. 

Gifts for the blinds children, they are linving in the darkness. 

  
Quà tặng cho các trẻ mồ côi không cha không mẹ, vừa cứu được trong các vụ mà bố mẹ toan tính phá thai 

Gifts for the orphansthey were saved on the abortion casses that they parent want to destroy them 

Noel Noel Noel - Tết Tết Tết 
 

Nhắn ai tần tào ngược xuôi 

No-el Tết đến liệu quà biếu dâng 

Món quà trân quí cao sang 

Hiến dâng cho kẻ lết lê bần cùng  

Người đời cho đó là dơ 

Phúc Âm xưng tụng họ là Giê-su 

Hy sinh một chút quà sơ 

Công ơn phúc đức Chúa ban bội phần 

Jh Vagsc 

 

 

Quà hiến dâng cho những người phong tật, đã mất đi một phần thân thể 

Gifts offer for the lepers that they were loss a part of body 

  


