
 
 

Twelfth Sunday in Ordinary Time – June 20, 2021 
 

 Though we re-enter Ordinary Time already knowing that Jesus is the Son of God 

(see the centurion’s words at the end of the Palm Sunday Passion reading from Mark’s 

Gospel), the long succession of Sundays confronts us again with the question that each 

Christian community, each individual Christian faces continually throughout life: ―Who 

is this?‖ (Mark 4:41), and prompts an ―examination of conscience‖ regarding the 

practical consequences of our response. This year’s Gospel readings from Mark suggest 

that we find our answer in the cross and in the Eucharist. Today’s stark challenge of 

Jesus’ call to discipleship is, thankfully, balanced by the comfort we can take in relating—

perhaps only too well—to the disciples’ fears. Though we welcome Jesus in Word and 

Eucharist Sunday after Sunday, don’t we all, from time to time during our lives’ 

―ordinary time,‖ experience Jesus’ ―real absence‖? 

 

SEA AND WIND 

 As always in Ordinary Time, today’s Old Testament sets the stage for the Gospel. 

God, who in Jesus will ―rebuke the wind‖ and ―command the sea to be still‖ (Mark 4:39), 

―addresses Job out of the storm‖ (Job 38:1), speaking to the turmoil in Job’s heart, calling 

to mind the primal chaos of creation’s untamed sea, reminding Job that God’s mighty 

word then was enough to command order and bring forth life. In today’s Gospel, the 

disciples’ fear, even near despair, takes center stage. Are any of us strangers to such 

emotions? Squall-force winds buffet their boat, waves break over it, and Jesus might as 

well not be there. Mark’s account is especially grim. Alone among the evangelists, he tells 

us that Jesus is in the stern, the very back of the boat, not just asleep—sound asleep! Only 

Mark adds the detail, ―on a cushion‖ (4:38). 

 

AWAKEN CHRIST 

 Though we welcome Jesus in Word and Eucharist Sunday after Sunday, haven’t we 

all, from time to time, experienced Jesus’ ―real absence‖? This personal application 

should comfort us, as it has generations of disciples before us. Though the ―boat‖ is, 

primarily, a symbol of the Church, never forsaken by Christ, carried safely across time’s 

stormy waters, Saint Augustine preaching on this very Gospel sixteen hundred years ago 

noted that, since each of us is a temple of God, each one’s heart is a sailing boat. Consider 

any temptation, says Augustine, as ―the wind, the surging of the sea,‖ and do what the 

disciples did: wake up Christ, ―the sleeper in your heart,‖ by recalling his words and 

commands. Then be like the wind and the sea: ―The sea obeys him, the wind is still.‖ 

Whenever emotions make our hearts turbulent, whenever Christ seems absent or at least 

asleep, ―let us not despair but awaken Christ, so that we may sail in quiet waters, and 

reach at last our heavenly homeland.‖ 
 

Today’s Readings: Jb 38:1, 8–11; Ps 107:23–26, 28–31; 2 Cor 5:14–17; Mk 4:35–41 
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Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario – 20 de Junio de 2021 

 
Aunque volvemos a reempezar el Tiempo Ordinario sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios 

(léase atentamente las palabras del centurión en la lectura de la Pasión del Domingo de 

Ramos del Evangelio de Marcos), la extensa serie de domingos nos enfrentan con la 

pregunta que cada comunidad cristiana, cada uno de los cristianos afronta continuamente 

a lo largo de la vida: ―¿quién es este?‖ (Marcos 4:41), y nos impulsa a hacer ―un examen 

de conciencia‖ sobre las consecuencias practicas de nuestra respuesta. Las lecturas para 

este año del Evangelio de Marcos sugieren que encontremos nuestra respuesta en la cruz y 

en la Eucaristía. El reto claro de hoy de la llamada de Jesús al discipulado está, 

afortunadamente, balanceado con el consuelo que tenemos al relacionarse, quizá 

demasiado bien, con los temores de los discípulos. Aunque demos la bienvenida a Jesús en 

la Palabra y la Eucaristía domingo tras domingo, ¿no hemos experimentado todos, de vez 

en cuando, durante ―el tiempo ordinario‖ de nuestras vidas, la ―ausencia real‖ de Jesús? 

 

EL MAR Y EL VIENTO 

 Como siempre en el Tiempo Ordinario, las lecturas de hoy del Antiguo Testamento 

preparan el escenario para el Evangelio. Dios que, en Jesús, ―reprenderá el viento‖ y 

―mandará calmar el mar‖ (Marcos 4:39), ―se dirige a Job desde la tormenta‖ (Job 38:1), 

hablando desde la confusión de su corazón, recordando a Job que entonces la Palabra 

poderosa de Dios bastaba para con una orden devolver la vida. En el Evangelio de hoy, el 

miedo de los discípulos, incluso su desesperación, es el protagonista. ¿Acaso alguno de 

nosotros es ajeno a esas emociones? Los vientos de la borrasca golpean la barca, las olas 

rompen sobre ella y Jesús podría no estar ahí. El relato de Marcos es particularmente 

triste. Solo entre los evangelistas, él nos cuenta que Jesús está en la popa, en la parte 

trasera de la barca, y no solo dormido, sino que está profundamente dormido. Únicamente 

Marcos añade el detalle ―sobre un cojín‖ (4:38). 

 

DESPERTAR A CRISTO 

 Aunque acojamos a Jesús en la Palabra y la Eucaristía domingo tras domingo, 

¿acaso no nos ha pasado a todos que experimentamos, de vez en cuando, la ―ausencia 

real‖ de Jesús? Esta experiencia personal debería reconfortarnos, como así ha sucedido 

con generaciones de discípulos antes que nosotros. Aunque ante todo la barca es un 

símbolo de la Iglesia, nunca abandonada por Cristo, llevada con seguridad a través de las 

aguas tormentosas del tiempo, san Agustín al predicar sobre este mismo Evangelio hace 

mil seiscientos años, señaló que, puesto que cada uno de nosotros es un templo de Dios, el 

corazón de cada uno es una barca de vela. San Agustín dice: considera cualquier tentación 

como ―el viento, el oleaje del mar‖, y haz lo que hicieron los discípulos, despierta a Cristo, 

―el durmiente en tu corazón‖, recordando sus palabras y mandamientos. Luego sé como el 

viento y el mar: ―El mar lo obedece, el viento está tranquilo‖. Siempre que las emociones 

hagan turbulento nuestro corazón, siempre que Cristo parezca ausente o al menos 

dormido, ―no nos desesperemos, sino despertemos a Cristo, para que podamos navegar en 

aguas tranquilas, y llegar por fin a nuestra patria celestial‖. 
 

Lecturas de hoy: Job 38:1, 8–11; Sal 107 (106):23–26, 28–31; 2 Cor 5:14–17; Mc 4:35–41Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 



 

Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên Năm B  – 06/20/2021 
  
BÀI ĐỌC I: G 38, 1. 8-11 –  
"Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây".  
Trích sách Gióp. 
  
Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Gióp rằng: "Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh 
ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại, lúc Ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối 
che phủ nó như khăn bọc con trẻ? Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung 
cửa và then chốt mà phán rằng: "Ngươi chảy đến đây mà thôi, không được chảy xa 
nữa và vỗ sóng ba đào cũng phải dừng tại đây".      
Đó là lời Chúa. 
  
ĐÁP CA: Tv 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31 
Đáp: Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở (c. 1). 
  
Hoặc đọc: Alleluia. 
Xướng: 
1) Những người xuống tàu vượt biển ra khơi, làm nghề thương mại trên nơi nước cả, 
họ đã nhìn thấy những kỳ công của Chúa, và những việc huyền diệu của Người ở chỗ 
thâm uyên. - Đáp. 
2) Chúa lên tiếng, và Người đã khiến phong ba nổi dậy, Người đã khiến cho sóng biển 
dâng cao. Những người đó lên tới trời xanh, xuống lòng biển thẳm, tâm hồn họ bủn 
rủn trong cảnh gian nguy. - Đáp. 
3) Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó, và Người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo âu. 
Người biến đổi phong ba thành gió thổi hiu hiu, và bao làn sóng biển đều im lặng. - 
Đáp. 
4) Họ mừng vui vì thấy sóng biển yên, và Chúa đã đưa họ cập bến ước mong. Những 
người đó hãy cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu, và những điều kỳ diệu của Người đối với 
con người ta! - Đáp. 
  
BÀI ĐỌC II: 2 Cr 5, 14-17 
"Đây mọi cái mới đã được tạo dựng". 
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 
  
Anh em thân mến, lòng mến của Đức Kitô thúc bách chúng ta; chúng ta xác tín điều 
này là một người đã chết vì mọi người, vậy mọi người đều đã chết. Và Đức Kitô đã 
chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình 
nữa, mà là sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ. 
 
  
 



 
Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta đã 
biết Đức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế nữa. Vậy nếu 
ai đã trở nên một tạo vật mới trong Đức Kitô, thì những gì cũ đã qua rồi, vì đây mọi sự 
đều được trở nên mới.      
Đó là lời Chúa. 
  
ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b 
Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai 
tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia. 
  
PHÚC ÂM: Mc 4, 35-40 (Hl 35-41) 
"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
  
Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang 
bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các 
ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và 
những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối 
mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy 
không quan tâm đến sao?" Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, 
hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các 
con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau 
rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"      
Đó là lời Chúa. 
 


