
Loving Father, You have given us the virtue of faith to 
follow Your Son. May we place our faith in Him alone and 
find, at the end of our journey on earth, a place with You in 
heaven. Grant this through Christ our Lord. Amen.

1st Reading: Amos 7:12-15
Over the last four weeks, we have 
rediscovered the Virtue and power 
of Faith. This week and next, the 
Church invites us to carry our faith 
into the world.

Our first reading shows us how God expects us to share the 
faith in an urgent way. Although Amos is merely a shepherd 
and caretaker of sycamore trees, God takes him from his 
flock of sheep and orders, “Go, prophesy.”

Why would God take such a simple person to carry out 
such a task. Consider, however, that many of the apostles 
were simple fishermen. They weren’t great theologians or 
preachers.  Yet, God called them.

We can all come up with excuses not to share our faith in 
God with others. Chief among these excuses is, “I don’t 
know the Bible or Church teachings well enough to share 
our faith.” However, it should be remembered that God 
does not call the equipped. He equips the called.

By virtue of our Baptism, we have a share in the prophetic 
nature of Christ. If we claim to be Christian, we must share 
our faith without any hesitancy. There is an urgency in our 
call to be Christian prophets of faith. The Gospel needs to 
be proclaimed; especially today.

What holds you back from sharing in the prophetic nature 
of Christ?

15th Sunday
in

Ordinary Time

 

2nd Reading: Ephesians 1:3-14

Even before we were born and even before the world was 
created, God knew that we were chosen in Christ, to be 

holy. This was our destiny. We call this 
predestination.

Not to be confused with double-
predestination which argues that God 
pre-ordains people to heaven and 
others to hell without choice, 
predestination celebrates the divine 
plan of God to bring those who freely 
choose to love and serve Him and be 
happy with him in heaven. Though 
God has a foreknowledge of our final 

destination, God does not force us into heaven or into hell.

It is from this understanding of predestination that Paul 
writes the letter to the Ephesians, “In love he destined us for 
adoption to himself through Jesus Christ.” Though God 
“chose us in [Christ], before the foundation of the world,” 
we choose to respond to his choice in us. How we respond 
will determine our final fate.

As in the case of the Prophet Amos in our First Reading, we 
may protest God’s desire to choose us to be his servants. 
Nevertheless, we must willfully obey his command so that 
his will may be done.

How do you recognize that you have been chosen by God 
from the foundation of the world?
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Heavenly Father,

Pour out your Spirit, so that I might be strengthened to go 
forth and witness to the Gospel in my everyday life through 
my words and actions.  

In moments of hesitation, remind me:

If not me, then who will proclaim the 
Gospel?

If not now, then when will the Gospel be 
proclaimed?

If not the truth of the Gospel, then what 
shall I proclaim?

Amen.

The prayer continues with Psalm 85

Response: Lord, let us see your 
kindness, and grant us your salvation.

I will hear what God proclaims;
the LORD —for he proclaims peace.
Near indeed is his salvation to those who fear him, glory 
dwelling in our land.

R. Lord, let us see your kindness, and grant us your 
salvation.

Kindness and truth shall meet;
justice and peace shall kiss.
Truth shall spring out of the earth,
and justice shall look down from heaven.

R. Lord, let us see your kindness, and grant us your 
salvation.

The LORD himself will give his benefits;
our land shall yield its increase.
Justice shall walk before him,
and prepare the way of his steps.

R. Lord, let us see your kindness, and grant us your 
salvation.

Conclude with an Our Father

Gospel: Mark 6:7-13

Our readings this weekend have focused on our response 
to God who chose us and summoned us to be prophetic 
bearers of His Word.

The Apostle’s were hand selected 
by God through Jesus to follow 
him. In a predestined way, these 
Apostles were hand picked. 
Nevertheless, by their own choice, 
most would flee from the Lord 
during his Passion, one would deny 
him, and another would betray him. 
Still, one remained with him at the 
cross.

Mark 6:7-13 gives us the scene 
where the Apostles are first 
summoned by Jesus who sends 
them out two-by-two. As in the case 
of Amos, they are given an authority 
to be prophetic. They are sent to 
preach repentance, cure the sick, 
and expel demons. Unlike the 
Prophet Amos who protested his 
calling, the Apostles do what the 
Lord wills.

When we pray the Our Father, we come to the words, 
“Thy will be done.” God has chosen us and summoned 
us from the beginning of time to do His will. Whether or 
not we respond to His summons, we can be sure that His 
Will is being completed on earth as it is in heaven.

Chosen by God, how is God’s Will being accomplished 
through you?

Equip yourself to share your faith. Write down six 
common questions people have about our belief system. 
Ask your priest or deacon what answer they would give 
to these questions. Or, visit websites like catholic.com to 
find your answers. The answers are out there. We just 
need to take time to look. In this way, you will be better 
equipped to share your faith with confidence.

You
are

witnesses
of

these
things.
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Psalm
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Oración 

Padre amoroso, Tú nos has dado la virtud de la fe 

para seguir a tu hijo.  Que podamos poner nuestra fe 

solo en Él y encontrar, al final de nuestro viaje en la 

tierra, un lugar contigo en el cielo.  Concédenos esto 

por Cristo nuestro Señor. Amén. 

      

Comentario 

1ra lectura: Amós 7: 12-15 

 

Durante estas últimas semanas, hemos redescubierto 

la Virtud y el poder de la fe.  En esta semana y la 

siguiente, la Iglesia nos invita para llevar nuestra fe al 

mundo.   

 

Nuestra primera lectura nos muestra cómo Dios 

espera que compartamos la fe de manera urgente. 

Aunque Amós es simplemente un pastor y cuidador 

de árboles de sicómoro, Dios lo quita de su rebaño de 

ovejas y le ordena, "Ve y profetiza".  

 

¿Por qué tomaría Dios una persona tan simple para 

llevar a cabo tal tarea.  Considera, sin embargo, que 

muchos de los apóstoles eran pescadores simples. No 

eran grandes teólogos o predicadores.  Sin embargo, 

Dios los llamó.  

 

Todos podemos encontrar excusas por las que no 

debemos compartir nuestra fe en Dios con los demás. 

La principal de estas excusas es "No conozco la 

Biblia o las enseñanzas de la Iglesia lo 

suficientemente bien para compartir nuestra fe."  Sin 

embargo, se debe recordar que Dios no llama al 

equipado.  Él equipa a los llamados.  

 

En virtud de nuestro Bautismo, tenemos una 

participación en la naturaleza profética de Cristo.  Si 

reclamamos ser Cristianos, debemos compartir 

nuestra fe sin ninguna vacilación.  Hay una urgencia 

en nuestra llamada a ser profetas Cristianos de la fe. 

El Evangelio necesita ser proclamado; especialmente 

hoy. 

 

    Preguntas 

 

¿Que te detiene de compartir en la naturaleza 

profética de Cristo? 

 

 

Comentario 

2da lectura: Efesios 1: 3-14 

 

Incluso antes de que naciéramos e incluso antes de 

que el mundo fuera creado, Dios Sabía que fuimos 

elegidos en Cristo, ser santos.  Este era nuestro 

destino.  Nosotros llamamos a esto predestinación. 

 

No debe confundirse con el doble predestinación que 

sostiene que Dios pre ordena a ciertas personas al 

cielo y otras al infierno sin opción, la predestinación 

celebra el plan divino de Dios para llevar aquellos que 

eligen libremente amarlo y servirlo y ser feliz con él 

al cielo.  Aunque Dios tiene un conocimiento previo 

de nuestro destino final, Dios no nos apresura ir al 

cielo o al infierno.  

 

Es a partir de esta comprensión de la predestinación 

que Pablo escribe la carta a los Efesios, "por el amor, 

y determinó, porque así lo quiso, que, por medio de 

Jesucristo, fuéramos sus hijos."  Aunque Dios "nos 

eligió en Cristo, antes de crear el mundo," nosotros 

elegimos responder a su elección de nosotros.  Cómo 

respondemos determinará nuestro destino final.  

 

Como en el caso del Profeta Amós en nuestra primera 

lectura, podríamos protestar el deseo de Dios de 

elegirnos para ser sus siervos.  Sin embargo, debemos 

obedecer voluntariamente su mando para que se haga 

su voluntad. 

 

 

 

Preguntas 

¿Cómo reconoces que has sido elegido por Dios 

desde la fundación del mundo? 

 

 

Para más sobre cómo participar en estudios 

grupales o para liderar un grupo,  

Visítanos en Cristo en nuestro vecindario 

www.christ-ion.com 
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Comentario  

 

Evangelio: Marcos 6: 7-13 

 

Nuestras lecturas de este fin de semana se han centrado 

en nuestra respuesta a Dios que nos eligió y nos 

convocó para ser proféticos portadores de su palabra. 

 

Los Apóstoles fueron seleccionados a mano por Dios a 

través de Jesús para seguirlo.  De una manera 

predestinada, estos Apóstoles fueron recogidos a mano. 

Sin embargo, por su propia elección, la mayoría huirían 

del Señor durante su Pasión, uno lo negaría, y otro lo 

traicionaría.  Aun así, se quedó uno con él hasta la cruz. 

 

Marcos 6: 7-13 nos da la escena donde los Apóstoles 

son los primeros convocados por Jesús quien los envía 

dos por dos.  Como en el caso de Amós, se les da una 

autoridad para ser proféticos.  Ellos son enviados a 

predicar arrepentimiento, curar al enfermo y expulsar 

demonios. A diferencia del Profeta Amós quien protestó 

su llamado, los Apóstoles hacen lo que el Señor quiere.  

 

Cuando rezamos el Padrenuestro, llegamos a las 

palabras: "Hágase Su voluntad".  Dios nos ha elegido y 

nos convocó desde el principio de los tiempos para 

hacer Su voluntad.  Ya sea que respondamos o no a su 

convocatoria, podemos estar seguros de que su 

Voluntad se está completando en la tierra como está en 

el cielo 

 

    

Pregunta 

 
¿Elegido por Dios, cómo estás cumpliendo la voluntad 

de Dios? 

 

 La Tarea de Esta Semana 

 

Equípate para compartir tu fe.  Escribe seis preguntas 

comunes que las personas tienen sobre nuestra 

sistema de creencias.  Pregúntale a tu sacerdote o 

diácono qué respuesta le darían a estas preguntas. O 

visite sitios web como catholic.com para encontrar tus 

respuestas.  Las respuestas existen.  Nosotros solo 

necesitamos tomar el tiempo para buscarlos.  De esta 

manera, serás mejor equipado para compartir tu fe 

con confianza. 

 

 

 

 

 

Oración 

 

Padre celestial,  

 

Derrama tu Espíritu, para que yo pueda ser fortalecido 

para ir y ser testigo del Evangelio en mi vida a través 

de mis palabras y acciones. 

 

En momentos de vacilación, recuérdame:  

 

Si yo no, entonces ¿quién proclamará el Evangelio? 

 

Si no ahora, ¿cuándo será proclamado el Evangelio?  

 

Si no la verdad del Evangelio, entonces ¿qué 

proclamare?  

 

Amén. 

  

 

La oración continúa con el Salmo 84 

 

Salmo 
 

Respuesta: Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

 

Escucharé las palabras del Señor, 

palabras de paz para su pueblo santo.  

Está ya cerca nuestra salvación 

y la gloria del Señor habitará en la tierra.   

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

 

La misericordia y la verdad se encontraron, 

la justicia y la paz se besaron, 

la fidelidad brotó en la tierra 

y la justicia vino del cielo.   

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

 

Cuando el Señor nos muestre su bondad, 

nuestra tierra producirá su fruto. 

La justicia le abrirá camino al Señor 

e irá siguiendo sus pisadas.   

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

 

Concluir con un PADRE NUESTRO. 

Para obtener más información, visite Cristo en nuestro 

vecindario en WWW.CHRIST-ION.COM 



 
 
Lời Nguyện 
Lạy Cha Dấu Yêu, Cha đã ban cho chúng con nhân đức 
tin để bước theo Con Cha. Xin cho chúng con chỉ duy 
nhất đặt niềm tin vào Người và tìm thấy một chốn ở nơi 
thiên đàng với Cha ở cuối cuộc hành trình nơi trần thế. 
Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng 
con. Amen. 
 
Dẫn Giải 
Bài đọc I: A-mốt 7:12-15 
 
Trong bốn tuần qua, chúng ta đã khám phá lại 
Nhân Đức và sức mạnh của Đức Tin. Tuần 
này và tuần sau, Giáo hội mời gọi chúng ta 
mang đức tin của mình ra thế giới. Bài đọc 
đầu tiên cho ta thấy Thiên Chúa đòi hỏi chúng 
ta chia sẻ đức tin một cách cấp bách. Mặc dù 
ông Amos chỉ là một người chăn cừu và là 
người chăm sóc cây sung dâu, nhưng Thiên 
Chúa đã tách ông ra khỏi đàn cừu và ra lệnh cho ông, 
“Hãy đi và nói tiên tri.” Tại sao Thiên Chúa lại chọn một 
người bình thường để thực hiện một nhiệm vụ như vậy. 
Chúng ta thấy rằng các tông đồ là những người đánh cá 
hết sức bình thường. Họ không phải là những nhà thần 
học hay nhà thuyết giáo vĩ đại. Tuy thế, Thiên Chúa đã 
gọi các ông.   

Tất cả chúng ta đều có thể viện lý do để không chia sẻ 
đức tin vào Thiên Chúa của mình với người khác. Đứng 
đầu trong số những lời bào chữa này là, "Tôi không biết 
rõ Kinh thánh hoặc giáo huấn của Giáo Hội để chia sẻ 
đức tin của mình." Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng 
Thiên Chúa không gọi người được trang bị. Ngài trang 
bị cho người được gọi. Nhờ công hiệu của Bí Tích Rửa 
Tội, chúng ta được dự phần vào chức vụ ngôn sứ của 
Đức Ki-tô. Nếu chúng ta tuyên xưng mình là Ki-tô hữu, 
chúng ta phải chia sẻ đức tin của mình không chút do dự. 
Có một sự cấp bách trong lời mời gọi chúng ta trở thành 
ngôn sứ của đức tin Ki-tô giáo. Tin Mừng cần được loan 
báo; đặc biệt là ngay hôm nay. 

 
Câu Hỏi 
Điều gì ngăn cản bạn thông phần vào chức vụ ngôn sứ 
của Đức Ki-tô? 
 

 
Dẫn Giải  
Bài đọc II: Ê-phê-xô 1: 3-14 
 
Ngay cả trước khi chúng ta được sinh ra và thậm chí 
trước khi vũ trụ được tạo thành, Thiên Chúa đã biết rằng 
chúng ta được chọn trong Đấng Ki-tô, để nên thánh. Đó 
là định mệnh của chúng ta. Chúng ta gọi đây là tiền định, 
không nên nhầm lẫn với tiền định kép, vốn cho rằng 
Thiên Chúa định sẵn cho người này lên thiên đàng và 
người kia xuống hỏa ngục mà họ không có sự lựa chọn. 

 Sự tiền định ca ngợi kế hoạch tuyệt diệu của 
Thiên Chúa là kế hoạch đưa những người tự 
do lựa chọn yêu thương và phụng sự Ngài vào 
hưởng hạnh phúc với Ngài trên thiên đàng. 
Mặc dù Thiên Chúa biết trước về điểm đến 
cuối cùng của chúng ta, nhưng Thiên Chúa 
không ép buộc chúng ta vào thiên đàng hay 
hỏa ngục. Chính từ sự hiểu biết về tiền định 

này mà thánh Phao-lô  viết trong thư gửi tín hữu Ê-phê-
sô: “Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã 
tiền định cho ta làm nghĩa tử  nhờ Đức Giê-su Ki-tô ”.  
Mặc dù Thiên Chúa “đã chọn ta trước cả khi tạo thành 
vũ trụ,” chúng ta có quyền lựa chọn trong cách đáp trả 
việc Ngài tuyển chọn chúng ta.  Cách chúng ta đáp trả 
sẽ quyết định số phận cuối cùng của mình. 

Như trong trường hợp ngôn sứ  A-mốt trong Bài Đọc 1, 
chúng ta có thể phản đối việc Thiên Chúa muốn chọn 
chúng ta làm tôi tớ của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta phải 
chủ tâm vâng theo mệnh lệnh của Ngài để thánh ý của 
Ngài được thực hiện. 

Câu Hỏi 
Làm thế nào để bạn nhận ra rằng Thiên Chúa đã chọn 
bạn trước khi vũ trụ được tạo thành? 

 
 

Chúa Nhật 
thứ 15 

Thường 
Niên 

  

Bạn có muốn nhận những bài dẫn giải 
miễn phí cho bạn hoặc nhóm của bạn 

trong năm nay không? 
 

Xin ghé qua website Christ in Our 
Neighborhood 

www.christ-ion.com 



 
 
Dẫn Giải 
Phúc Âm: Mác-cô 6: 7-13 
 
Các bài đọc của chúng ta cuối tuần này tập trung vào 
phản ứng của chúng ta đối với Thiên Chúa, Đấng đã 
chọn và triệu tập chúng ta để chúng ta trở 
nên  những  ngôn sứ loan Lời Ngài . 

Các Tông Đồ được chính tay Thiên Chúa tuyển chọn qua 
Đức Giêsu để đi theo ngài. Theo một cách tiền định, các 
Tông Đồ này đã được đích tay Chúa tuyển chọn . Tuy 
nhiên, theo sự lựa chọn của riêng họ, hầu hết  họ rời bỏ 
Chúa trong cuộc Khổ Nạn của Ngài, một người chối bỏ 
Ngài, và một người khác phản bội Ngài. Tuy nhiên, có 
một người vẫn ở lại với Ngài dưới chân thánh giá. 

Mác 6: 7-13 cho chúng ta thấy cảnh các Tông Đồ lần đầu 
tiên được triệu tập bởi Chúa Giê-su, người đã sai họ ra 
đi theo từng cặp. Như trong trường hợp của A-mốt, họ 
được ban cho chức năng ngôn sứ. Họ được sai 
đến để rao giảng sự ăn năn, chữa lành cho 
người bệnh tật, và trục xuất ma quỷ. Không 
giống như Tiên tri A-mốt, là người phản đối 
lời mời gọi của Thiên Chúa, các Tông Đồ làm 
theo thánh ý Chúa. 

Khi chúng ta cầu nguyện với Kinh Lạy Cha, 
chúng ta đọc câu: "Ý Cha được thực hiện." 
Thiên Chúa đã chọn và triệu tập chúng ta ngay 
từ đầu để chúng ta thực hiện thánh ý Ngài. 
Cho dù chúng ta có đáp ứng lời kêu gọi của Ngài hay 
không, chúng ta có thể chắc chắn rằng thánh ý Ngài đang 
được hoàn thiện dưới đất cũng như trên trời. 

Câu Hỏi 
Được Thiên Chúa tuyển chọn, bạn thực thi Thánh Ý 
Chúa như thế nào? 
 
Thực Hành Trong Tuần 
Hãy tự chuẩn bị hành trang để chia sẻ đức tin của mình. 
Viết ra sáu câu hỏi phổ biến mà mọi người thắc mắc về 
niềm tin của chúng ta. Hỏi linh mục hoặc phó tế của bạn 
để xem họ trả lời ra sao cho những câu hỏi này. Hoặc, 
truy cập các trang web như catholic.com để tìm câu trả 
lời. Các câu trả lời đều đã có. Chúng ta chỉ cần dành thời 
gian để xem xét. Bằng cách này, bạn sẽ được trang bị tốt 
hơn để tự tin chia sẻ đức tin của mình. 
 

 
Lời Nguyện Chung 
 
Lạy Cha Trên Trời, 
Xin Cha tuôn đổ Thánh Linh xuống chúng con, cho con 
có thêm sức mạnh để ra đi và làm chứng cho Tin Mừng 
trong cuộc sống hàng ngày của con qua lời nói và hành 
động của mình. 
Trong những giây phút con do dự, hãy nhắc con: 
Nếu không phải là con, thì ai sẽ là người loan báo Tin 
Mừng? 
Nếu không phải lúc này, thì khi nào Tin Mừng mới 
được loan báo? 
Nếu không phải là chân lý của Tin Mừng, thì con phải 
công bố điều gì? 
Amen. 
Buổi cầu nguyện tiếp tục với Thánh Vịnh 30 
 

Đáp Ca 
Tv 84, 9ab -10. 11-12. 13-14 
 
Ðáp: Lạy CHÚA, xin tỏ cho chúng con 
thấy tình thương của Chúa, 
và ban ơn cứu độ cho chúng con. 
 
Xướng: 
1. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, 
điều CHÚA phán là lời chúc bình an cho 
dân Người, cho kẻ trung hiếu và những ai 

hướng lòng trí về Người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu 
độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người 
hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta. 
 

2. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã 
giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, 
công lý nhìn xuống tự trời cao. 

 
3. Vâng, chính CHÚA sẽ tặng ban phúc lộc và đất 

chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong 
trước mặt Người, mở lối cho Người đặt bước chân. 

 
 
Kết Thúc với Kinh Lạy Cha 

“Bạn là 
chứng 

nhân của 
những 

việc này” 
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