
 

 

 

"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:          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 

Chúa Nhật XXV - Mùa Thường Niên - Năm C 

Ngày 18 Tháng 09 Năm 2022 

Bản tin số 585 

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 

“Khôn khéo” (Lc 16, 1-13) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     5,277.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     2,822.00  
Bảo trì đóng góp:  $            5.00  

   

Tổng cộng:  $   8,104.00 

 

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 18/09: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm 

   Am 8:4-7; Tv 113:1-2,4-6,7-8; 1 Tm 2:1-8; Lc 16:1-13; Lc 16:10-13 

Ngày 19/09: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm 

   Cn 3:27-34; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 8:16-18 

Ngày 20/09: Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo 

   Cn 21:1-6,10-13; Tv 119:12720343544; Lc 8:19-21 

Ngày 21/09: Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử 

   Cn 30:5-9; Tv 119:29,72,89,101,104,163; Lc 9:1-6 

Ngày 22/09: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm 

   Gv 1:2-11; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:7-9 

Ngày 23/09: Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm 

   Gv 3:1-11; Tv 144:1-2,3-4; Lc 9:18-22  

Ngày 24/09: Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm 

   Gv 11:9-12; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:43-45 

Ngày 25/09: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm 

   Am 6:1,4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; 1 Tm 6:11-16; Lc 16:19-31 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 17/7/2022: $37,552.50 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

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 15/10, 19/11, 17/12 

12:00 pm - 2:00 pm 

Các lớp Giáo Lý, Việt Ngữ và 

TNTT  khai giảng vào tuần này. 

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 

 

Giáo xứ chúng ta tuần này có xin tiền 

đợt hai ủng hộ cho chương trình  

Phát Triển Nhân Văn. 

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 

hdmv_loduc11_2@googlegroups.com  
  

Hội Đồng Tài Chánh:  Tiến Lê 

OLLHDTC@googlegroups.com 

mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org
mailto:hdmv_loduc11_2@googlegroups.com


 

 

THÁI ĐỘ CỦA CON NGƯỜI         
TRƯỚC TIỀN CỦA                                                                               
Lm. Giuse Lê Danh Tường  

Dường như cả xã hội hôm nay đang đảo điên lao 
vào vòng xoáy tìm kiếm tiền của. Ta phải có thái 
độ nào đối với tiền của mà ta đang có đây? Lời 
Chúa trong Chúa nhật XXV Thường niên C cho ta 
câu trả lời về thái độ của con người đối với của 
cải. 

Người quản lý thời Chúa Giêsu bên Do thái có 
quyền thay mặt ông chủ để quyết định tiền lương 
cho công nhân. Nếu người quản lý làm thiệt hại tài 
sản của ông chủ thì luật pháp cũng không buộc 
ông phải đền trả mà chỉ có thể bị ông chủ sa thải 
thôi. Sau khi nhận được giấy sa thải, viên quản lý 
phải tính sổ liệt kê tài sản; việc này cần một thời 
gian chuẩn bị. Trong thời gian này ông vẫn là 

người đại diện cho chủ, được luật pháp cho phép hành động nhân danh chủ. 

Trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể (Lc 16, 10-13) có sự biến đổi nơi thái độ của người quản lý đối với tiền của. Người quản lý 
trong dụ ngôn bị ông chủ sa thải vì ông đã phung phí tiền bạc của ông chủ. Ông đã tích cóp tiền của cho riêng mình, biển thủ 
của chủ. Ông thật đáng tội. Thế nhưng đứng trước sự sa thải của chủ, giờ đây ông đã thay đổi thái độ. Ông không tìm cách thu 
vén cho mình nữa nhưng ông đã tìm cách trao tiền cho người khác. Ông đã biết lấy đồng tiền để mua lấy bạn hữu. Ông không 
lợi dụng tình người để tích trữ tiền của nữa. Nhưng ông đã lợi dụng tiền của để tích trữ tình người. Và nhờ thái độ biến đổi ấy 
mà ông được ông chủ khen là khôn khéo. 

Kết luận dụ ngôn, Chúa Giêsu đã đưa ra bài học: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, 
thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời”. 

Sự an nghỉ đời đời, vinh quang trong Nước Trời, hạnh phúc trường cửu sau cái chết mới là cùng đích của cuộc đời con 
người. Tiền của chỉ là phương tiện giúp con người trên đường tiến tới Nước Trời. Tiền của được trao vào tay con người và 
con người có nghĩa vụ quản lý nó mà thôi. Khéo dùng tiền của thì vững bước trên đường đời, vụng dùng tiền của thì đường đời 
tăm tối. 

Con người quản lý tiền của. Con người không phải là ông chủ của tiền của nên bất cứ lúc nào con người cũng có thể bị tước 
hết tiền của. Dù có giàu sang quyền quý đến đâu đi nữa thì đứng trước cái chết, không ai còn có thể sở hữu được tài sản nữa. 
Bởi con người không có toàn quyền sở hữu tài sản mãi mãi, nhưng nó chỉ là người quản lý tài sản trong vài chục năm là cùng. 

Chỉ là người quản lý, nên có thể người này được trao cho ít, người kia được trao cho nhiều. Người được trao cho nhiều thì có 
nghĩa vụ làm lợi nhiều. Và ông chủ là Thiên Chúa có thể đòi ta phải giải trình cả lời lẫn vốn bất cứ lúc nào. Nếu ta chỉ biết thu 
tích của cải và để vào một chỗ thì lấy đâu ra lãi. Và ông chủ không những sẽ không trao cho ta thêm vốn nữa mà còn lấy đi 
luôn cả những gì ta đang có. 

Thế nhưng tôi phải làm lãi cái gì? Là người quản lý khôn khéo sẽ biết lấy tiền của để lo phần rỗi linh hồn mình. Chúa không 
dạy ta đi biển thủ của công để chia cho người khác. Làm thế là bất công với cả xã hội. Nhưng Chúa muốn ta có thái độ chính 
xác đối với của cải trần gian và biết đâu là giá trị thực sự của nó: Tiền của không là cùng đích, nhưng nó chỉ là công cụ, là 
phương tiện giúp ta đạt tới cùng đích là Nước Trời. 

Thái độ như thế đối với tiền bạc không giống với thái độ thường tình của loài người. Tiên tri Amos xưa đã lên án những 
người vì lợi ích cho túi tiền của mình mà họ sẵn sàng tìm cách tiêu diệt người khác. Để có được lợi nhuận, họ sẵn sàng chà đạp 
lên đồng loại bất chấp mọi thủ đoạn. Thái độ ấy đem lại cho họ nhiều tiền, nhiều của. Đồng tiền trở thành ông chủ của họ. Lẽ dĩ 
nhiên, họ sẽ gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ. Vì họ không thể vừa làm tôi tiền bạc, vừa làm tôi Thiên Chúa; Vì họ 
không thể tiếp tục thực hiện cách thức kiếm tiền của mình nếu họ chấp nhận có Thiên Chúa hiện diện bên họ. 

Đứng trước một xã hội đầy rẫy sự tham ô, hối lộ, một xã hội đang chạy theo nền kinh tế thị trường, lấy lợi nhuận tiền của làm 
tiêu chuẩn để đo lường mọi giá trị, con cầu xin Chúa hằng soi đường chỉ lối để con biết lựa chọn con đường đưa tới vinh 
quang Nước Trời, biết lựa chọn thái độ phù hợp với tiền của. Nguyện xin Thần Khí Chúa giúp con biết quản lý tốt những gì 
Chúa trao phó cho con, biết dùng tiền bạc để mua lấy bạn hữu, mua lấy tình người, mua lấy cho mình sự thanh sạch, sự bình 
an và thanh thản trong tâm hồn để sẵn sàng chờ ngày Chúa đến. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

 

 

Downtown Burien 14611 1st Ave S, 

Burien, WA 98168.  (206) 838-6020 Giờ 

Phục Vụ: 10am—8pm. Khai Trương 

10/8/22.  Đón chào Anh chị em cô dì 

chú bác ghé thăm ủng hộ.  Tiệm phục vụ 

các món ăn chuẩn thuần Việt Phở, Canh 

Bún, Hủ Tiếu Nam Vang, Bún Bò Huế, 

Cơm Tấm, phá Lấu Bò, Bò kho, Bánh 

Mì Chảo xíu mại, Nước giải khát đầy đủ 

Hương vị Sinh tố thơm ngọt. Hân hạnh 

phục vụ Quý Khách! Xin Kính Mời! 

   

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 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 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  

(206)747-7438 Cô Dao 

Nhà Hàng 

HƯƠNG VIỆT 

KITCHEN  

mailto:MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần XXV - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Am 8,4-7 

Đức Chúa chống lại những kẻ lấy tiền bạc mua người cơ bần. 
Bài trích sách ngôn sứ A-mốt. 

4Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. 5Các ngươi thầm 
nghĩ : “Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa ; bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra ? Ta sẽ 
làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm ; Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. 6Ta sẽ lấy tiền bạc 
mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ ; cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán.” 7Đức Chúa đã lấy 
thánh danh là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề : Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng. 
 

Đáp ca Tv 112,1-2.4-6.7-8 (Đ. c.1a.7b)  

Đ. Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi ! Người cất nhắc những ai nghèo túng. 
 

Bài đọc 2 1 Tm 2,1-8 

Hãy cầu xin Thiên Chúa cho mọi người. Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ. 
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê. 

1 Anh thân mến, trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi 
người, 2 cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức 
và nghiêm chỉnh. 3 Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, 4 Đấng muốn cho mọi người 
được cứu độ và nhận biết chân lý. 5 Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa 
và loài người : đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su, 6 Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. 

Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi. 7 Và để làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người 
rao giảng và làm Tông Đồ -tôi nói thật chứ không nói dối- nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân 
lý. 8 Vậy tôi muốn rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, 
không giận hờn, không xung khắc. 
 

Tung hô Tin Mừng 2 Cr 8,9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái 
nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Lc 16,1-13  

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo 
với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về 
anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’ 3 Người quản 
gia liền nghĩ bụng : ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, 
ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà 
họ !’ 

5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu 
vậy ?’ 6 Người ấy đáp : ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống 
mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác : ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp : ‘Một 
ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’ 

8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo 
hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. 

9 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền 
hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc 
lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong 
việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ?  12 Và nếu anh em 
không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh 
em ? 

13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ 
này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” 



 

 

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time  
 

Reading 1  Am 8:4-7  

Hear this, you who trample upon the needy and destroy the poor of the land! "When will the new moon be over," 
you ask, "that we may sell our grain, and the sabbath, that we may display the wheat? We will diminish the 
ephah, add to the shekel, and fix our scales for cheating! We will buy the lowly for silver, and the poor for a pair 
of sandals; even the refuse of the wheat we will sell!" The LORD has sworn by the pride of Jacob: Never will I 
forget a thing they have done!  

 

Responsorial Psalm  Ps 113:1-2, 4-6, 7-8  

R. (cf. 1a, 7b) Praise the Lord who lifts up the poor.  

 

Reading 2  1 Tm 2:1-8  

Beloved: First of all, I ask that supplications, prayers, petitions, and thanksgivings be offered for everyone, for 
kings and for all in authority, that we may lead a quiet and tranquil life in all devotion and dignity. This is good 
and pleasing to God our savior, who wills everyone to be saved and to come to knowledge of the truth. For there 
is one God. There is also one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as ransom 
for all.  

This was the testimony at the proper time. For this I was appointed preacher and apostle — I am speaking the 
truth, I am not lying —, teacher of the Gentiles in faith and truth. It is my wish, then, that in every place the men 
should pray, lifting up holy hands, without anger or argument.  

 

Alleluia  Cf. 2 Cor 8:9  

R. Alleluia, alleluia. Though our Lord Jesus Christ was rich, he became poor, so that by his poverty you might 
become rich. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 16:1-13  

Jesus said to his disciples, "A rich man had a steward who was reported to him for squandering his property. He 
summoned him and said, 'What is this I hear about you? Prepare a full account of your stewardship, because you 
can no longer be my steward.' The steward said to himself, 'What shall I do, now that my master is taking the po-
sition of steward away from me? I am not strong enough to dig and I am ashamed to beg. I know what I shall do 

so that, when I am removed from the stewardship, they may welcome me into their homes.'  

He called in his master's debtors one by one. To the first he said, 'How much do you owe my master?' He replied, 
'One hundred measures of olive oil.' He said to him, 'Here is your promissory note. Sit down and quickly write 
one for fifty.' Then to another the steward said, 'And you, how much do you owe?' He replied, 'One hundred kors 
of wheat.' The steward said to him, 'Here is your promissory note; write one for eighty.' And the master com-
mended that dishonest steward for acting prudently. "For the children of this world are more prudent in dealing 
with their own generation than are the children of light.  

I tell you, make friends for yourselves with dishonest wealth, so that when it fails, you will be welcomed into 
eternal dwellings. The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones; and the 
person who is dishonest in very small matters is also dishonest in great ones. If, therefore, you are not trustworthy 
with dishonest wealth, who will trust you with true wealth? If you are not trustworthy with what belongs to anoth-
er, who will give you what is yours?  

No servant can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the 
other. You cannot serve both God and mammon."  


