
 

 

 

"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 

Chúa Nhật XXVI - Mùa Thường Niên - Năm C 

Ngày 25 Tháng 09 Năm 2022 

Bản tin số 586 

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 

“Có một vực thẳm” (Lc 16, 19-31) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     5,222.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,282.00  
Bảo trì đóng góp:  $            40.00  

   

Tổng cộng:  $   6,544.00 

 

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 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 

Ngày 26/09: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Sáu Lăm Mùa Quanh Năm 

   G 1:6-22; Tv 17:1,2-3,6-7; Lc 9:46-50 

Ngày 27/09: Thánh Vincentê de Phaolô, Lm 

   G 3:1-3,11-17,20-23; Tv 88:2-3,4-5,6,7-8; Lc 9:51-56 

Ngày 28/09: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Sáu Lăm Mùa Quanh Năm 

   G 9:1-12,14-16; Tv 88:10-11,12-13,14-15; Lc 9:57-62 

Ngày 29/09: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael 

   G 19:21-27; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Lc 10:1-12 

Ngày 30/09: Thánh Giêrômiô, Lmts 

   G 38:1,12-21; Tv 139:1-3,78,9-10,13-14; Lc 10:13-16  

Ngày 01/10: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts 

   G 42:1-3,5-6,12-16; Tv 119:66,71,75,91,125,130; Lc 10:17-24 

Ngày 02/10: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm 

   Kb 1:2-3,2; Tv 95:1-2,6-7,8-9; 2 Tm 1:6-8,13-14; Lc 17:5-10 

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 

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 

Kính gởi toàn thể hội viên Hội Thánh Giuse 
 
Nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày thành lập HTGS 
(02/10/2016 - 02/10/2022), Ban Điều Hành HTGS 
kính mời toàn thể hội viên HTGS tham dự cuộc 
họp của hội tại văn phòng giáo xứ sau thánh lễ 
10:30 sáng Chúa Nhật ngày 02/10/2022 để bàn 
bạc một số hoạt động sắp tới của hội. 
Rất mong quý vị tham gia đông đủ. 
 
Kính mời 
T.M.BĐH HTGS 
Hội trưởng 
Hòa Ngô 

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


 

 

“HAI CUỘC ĐỜI – HAI SỐ PHẬN” 

TGM Vũ Văn Thiên  

Cũng như Chúa nhật trước, Lời Chúa 
hôm nay lại nói với chúng ta về chủ đề 
tiền bạc. Tiền bạc rất cần thiết cho con 
người. Tiền bạc cũng là lý do xung đột và 
gây nhiều thảm hoạ. Hai cuộc đời, hai số 
phận được Chúa Giêsu dùng trong câu 
chuyện dụ ngôn để gửi gắm một giáo 
huấn quan trọng. Người khuyên các 
thính giả, hãy mở lòng quảng đại và hãy 
nghĩ đến đời sau khi còn đang sống. 
Người cũng lên án những ai coi của cải 
thế gian là lý tưởng và cùng đích của 
cuộc đời. Những người này sẽ phải ân 

hận. Hai nhân vật chính trong dụ ngôn hoàn toàn khác nhau khi họ sống trên đời cũng như khi họ đã chết. 

Hai cuộc đời: ông nhà giàu và Lagiarô là hai thái cực của cuộc sống vật chất. Một người giàu sang, một người 
nghèo khó. Sự giàu sang cũng như sự giàu có đều được diễn tả ở mức cao nhất. Người giàu lắm bạn bè thăm hỏi; 
Lagiarô chỉ có con chó làm bạn. Người giàu quần là áo lượt; Lagiarô chỉ có lở loét toàn thân. 

Hai số phận: có điểm giống nhau giữa hai nhân vật, đó là cả hai người đều chết. Dụ ngôn không nói rõ, nhưng chắc 
chắn Lagiarô chết trong âm thầm; còn ông nhà giàu chắc phải có đám tang rất linh đình, như chúng ta thường thấy 
trong xã hội mọi thời. Cả hai đều chết, nhưng hậu phận lại khác nhau. Người xưa kia giàu, nay trở thành khốn khó; 
Lagiarô xưa kia nghèo, nay hạnh phúc thảnh thơi. Cả sự khốn khó và hạnh phúc của hai nhân vật này cũng được 
diễn tả ở mức cao nhất. Trước đây Lagiarô mong ước đồ ăn thừa, mà chẳng có ai cho; bây giờ ông nhà giàu chỉ 
mong được chấm một giọt nước vào lưỡi cho giảm nhiệt do bị thiêu đốt, cũng không được. 

Người phân xử ở đây không phải là Thiên Chúa, mà là ông Abraham. Ông là Tổ phụ của dân Do Thái. Lề luật mà 
ông Abraham nại đến, đó là ông Môisen. Ông được tôn kính trong truyền thống dân tộc và là nhân vật biểu tượng 
cho lề luật. Như thế, sống ở đời là tự chọn cho mình sự phán xét. Hạnh phúc hay khốn khó, nhiều khi tự mình chọn 
cho mình. Trả lời cho đề nghị xin cử Lagiarô về để cảnh báo người thân, Tổ phụ trả lời: Ai có số phận người ấy. Đã 
có giáo huấn của ông Môisen và các ngôn sứ. 

Trong tin mừng thánh Luca, dụ ngôn này được xếp liền với một chuỗi giáo huấn của Chúa Giêsu về cách sử dụng 
của cải. Qua hình ảnh hai nhân vật trong dụ ngôn, Chúa muốn răn dạy mọi người, hãy khôn ngoan và thận trọng 
khi sử dụng của cải. Ông nhà giàu đáng trách không phải vì ông ta lắm của. Giàu có không phải là một tội, cũng 
như nghèo nàn không phải là điều xấu. Tội của ông nhà giàu là sự dửng dưng vô cảm trước nỗi khổ của người 
nghèo nằm ngay trước cổng nhà mình. Khoảng cách từ bàn ăn đến cánh cổng chẳng bao xa, mà ông chẳng bao giờ 
vượt qua, vì ông thực sự không muốn. Theo giáo huấn của Kinh Thánh, Thiên Chúa là Đấng cảm thương và bênh 
vực những người nghèo khó và bé mọn. Nếu người đời hắt hủi họ, thì Thiên Chúa lại ôm họ vào lòng. Ông Abraham 
chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài luôn giàu lòng xót thương những người đau khổ, và bảo vệ những người bị 
ức hiếp. 

Lời phê phán của Tổ phụ Abraham đối với ông nhà giàu cũng là lời ngôn sứ Amos (khoảng thế kỷ VII trước Công 
nguyên) lên án những người giàu mà bóc lột người nghèo (Bài đọc I). Nếu sống ở thời đại chúng ta, ngôn sứ Amos 
sẽ lên án những quan tham gian lận của công, những con sâu mọt làm nghèo đất nước. Một vị lãnh đạo của Việt 
Nam đã nói: “họ (bọn tham quan) ăn không từ thứ gì”. Lưới trời lồng lộng, những kẻ tham nhũng có thể qua mắt 
người đời, nhưng không thể qua được mắt Thiên Chúa. Ngôn sứ Amos đã tiên báo: giờ đây họ phải lưu đày và đi 
đầu các kẻ lưu đày; những buổi yến tiệc của các kẻ buông tuồng sẽ không còn nữa”. Không những phải chấm dứt 
tiệc tùng xa hoa, mà tên tuổi của họ còn bị người đời lên án phỉ nhổ. Lời của ngôn sứ Amos làm chúng ta liên tưởng 
đến những vụ đại án hiện nay tại Việt Nam, khi một số quan chức có địa vị cao trong xã hội lần lượt ra toà. 

Mối quan tâm hàng đầu của người tín hữu là gì? Thánh Phaolô trả lời: hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo 
hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Đây chính là sự giàu sang thiêng liêng, không bị mối mọt với thời 
gian, nhưng bền vững và xứng đáng được Thiên Chúa ban thưởng. Thánh Tông đồ khuyên Timôthê: hãy chiêm 
ngắm và noi gương Đức Giêsu. Người vốn là Thiên Chúa cao sang, là Vua các Vua, Chúa các chúa, mà đã trở nên 
nghèo khó để chúng ta được giàu sang. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Cer-

tificate. 

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 

mailto:MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần XXVI - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Am 6,1a.4-7 

Giờ đây, chúng sẽ bị lưu đày. Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn. 
Bài trích sách ngôn sứ A-mốt. 

1a Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh phán thế này : “Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on, và sống an nhiên tự 
tại trên núi Sa-ma-ri 4Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê 
béo nhất chuồng. 5Chúng đàn hát nghêu ngao ; như Đa-vít, chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác. 6Chúng uống rượu cả bầu, xức 
dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giu-se sụp đổ ! 7Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu đày, dẫn đầu 
những kẻ bị lưu đày. Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn !” 

 
 

Đáp ca  Tv 145,6b-7a.7b-8.9-10 (Đ. c.1b)  

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi ! 
 

Bài đọc 2 1 Tm 6,11-16 

Hãy tuân giữ điều răn của Chúa cho đến ngày Chúa chúng ta xuất hiện. 
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê. 

11 Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy 
gắng sống nhẫn nại và hiền hoà. 12 Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời ; 
chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân 
chứng. 13 Trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Ki-tô Giê-su là Đấng đã làm chứng 
trước toà tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh : 14 hãy tuân giữ điều răn của 
Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện. 15 Đấng sẽ 
cho Đức Ki-tô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, 

là Chúa Tể vạn phúc vô song, 
là Vua các vua, Chúa các chúa. 
16Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, 
ngự trong ánh sáng siêu phàm, 
Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. 
Kính dâng Người danh dự 
và uy quyền đến muôn đời. A-men. 

 

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 16,19-31 

Con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được 
an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 
19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây : “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, 

ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà 
giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc 
anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và 
người ta đem chôn. 

23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-
da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên : ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng 
đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !’ 25 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Con 
ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. 
Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một 
vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không 
được.’ 

27 “Ông nhà giàu nói : ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm 
người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !’ 29 Ông Áp-ra-ham đáp : 
‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ 30 Ông nhà giàu nói : ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ 
không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ 31 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Mô-sê 
và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin’.” 



 

 

Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time  

 

Reading 1  Am 6:1a, 4-7  

Thus says the LORD the God of hosts: Woe to the complacent in Zion! Lying upon beds of ivory, stretched com-
fortably on their couches, they eat lambs taken from the flock, and calves from the stall! Improvising to the music 
of the harp, like David, they devise their own accompaniment. They drink wine from bowls and anoint them-
selves with the best oils; yet they are not made ill by the collapse of Joseph! Therefore, now they shall be the first 
to go into exile, and their wanton revelry shall be done away with.  

 

Responsorial Psalm  Ps 146:7, 8-9, 9-10  

R. (1b) Praise the Lord, my soul!  

 

Reading 2  1 Tm 6:11-16  

But you, man of God, pursue righteousness, devotion, faith, love, patience, and gentleness. Compete well for the 
faith. Lay hold of eternal life, to which you were called when you made the noble confession in the presence of 
many witnesses.  

I charge you before God, who gives life to all things, and before Christ Jesus, who gave testimony under Pontius 
Pilate for the noble confession, to keep the commandment without stain or reproach until the appearance of our 
Lord Jesus Christ that the blessed and only ruler will make manifest at the proper time, the King of kings and 
Lord of lords, who alone has immortality, who dwells in unapproachable light, and whom no human being has 
seen or can see. To him be honor and eternal power. Amen.  

 

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 16:19-31  

Jesus said to the Pharisees: "There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen and dined sump-
tuously each day. And lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores, who would gladly 

have eaten his fill of the scraps that fell from the rich man's table. Dogs even used to come and lick his sores. 
When the poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham.  

The rich man also died and was buried, and from the netherworld, where he was in torment, he raised his eyes 
and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he cried out, 'Father Abraham, have pity on me. Send Laza-
rus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering torment in these flames.' Abraham 
replied, 'My child, remember that you received what was good during your lifetime while Lazarus likewise re-
ceived what was bad; but now he is comforted here, whereas you are tormented. Moreover, between us and you a 
great chasm is established to prevent anyone from crossing who might wish to go from our side to yours or from 

your side to ours.'  

He said, 'Then I beg you, father, send him to my father's house, for I have five brothers, so that he may warn 
them, lest they too come to this place of torment.' But Abraham replied, 'They have Moses and the prophets. Let 
them listen to them.' He said, 'Oh no, father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will re-
pent.' Then Abraham said, 'If they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if 
someone should rise from the dead.'"  


