
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: Job 38:1, 8-11
As in last week’s readings, we are 
addressing the theme of the Virtue 
of Faith.

In our First Reading, we come upon the familiar story of 
the Prophet Job. For our purposes, this reading addresses 
the conclusion of the Book of Job where God chastises the 
prophet for his lack of faith.

As we recall, Job questioned why he had to endure such 
great suffering in his life. Indeed, Job’s suffering was great; 
even though his fidelity to God could not be matched by 
others in his day. He was very faithful. To test his faith in 
God, Job was given a series of trials — trials that would 
test anyone’s patience.

After his long ordeal, God answers Job’s cry. God does this 
with a question of his own. Out of the storm, God asks Job 
where he was when God created the universe, the world, 
the power of the sea and all it contains. The purpose of the 
story is to acknowledge that our mere human mind cannot 
comprehend the transcendent mind of God. Job’s faith 
must not depend merely on his senses; especially when his 
faith is tested.

How has your faith in God been tested?

12th Sunday
in

Ordinary Time

 

2nd Reading: 2 Cor 5:14-17

Something new and radical is proclaimed by Saint Paul. His 
own conversion to Christ changed his view of the world 

once known primarily through his 
senses. Creation, as he once understood 
it, has radically been altered.  

St. Paul says:

“So whoever is in Christ is a new 
creation: the old things have passed 
away; behold, new things have come.”

Relying on the sense of faith in Christ 
(a sixth sense, as it were), Paul 

acknowledges that we cannot rely on the senses “according 
to the flesh.” In his letter, Paul is writing to those who may 
have even witnessed Jesus in the flesh before he died and 
rose from the dead.  But now, Paul urges his audience to 
know the resurrected Christ who ascended into heaven and 
lies beyond our physical sight.

Faith has never relied on the senses of this world. The sense 
of faith is a matter that acknowledges a world beyond our 
senses.

How do you use your “sixth sense” of faith when your other 
senses are tested?

Christ in Our Neighborhood: Used with Permission

Christ in Our Neighborhood

Prayer

Question

Question

Commentary

Commentary

Are you interested in receiving free
commentaries for your own personal

or group reflections throughout the year?

Visit us at Christ in Our Neighborhood
 www.christ-ion.com



A pray from St. Augustine:

   Frail is our vessel, and the ocean is wide; 
  but as in your mercy you have set our   
  course, so steer the vessel of our life 

towards the everlasting shore of peace, 
and bring us at length to the quiet haven 
of our heart’s desire, where you, 0 God, 
are blessed, and live and reign for ever 
and ever. 
Amen. 

The prayer continues with Psalm 107

Response: Give thanks to the Lord, his 
love is everlasting.

They who sailed the sea in ships,
trading on the deep waters,
These saw the works of the LORD
and his wonders in the abyss.

R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.

His command raised up a storm wind
which tossed its waves on high.
They mounted up to heaven; they sank to the depths;
their hearts melted away in their plight.

R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.

They cried to the LORD in their distress;
from their straits he rescued them,
He hushed the storm to a gentle breeze,
and the billows of the sea were stilled.

R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.

They rejoiced that they were calmed,
and he brought them to their desired haven.
Let them give thanks to the LORD for his kindness
and his wondrous deeds to the children of men.

R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.

Conclude with an Our Father

Gospel: Mark 4:35-41

Jesus invites his disciples — and us — to “cross to the 
other side.” Crossing to the other side means trusting in 
Christ alone and not relying on our senses to make up for 
our lack of faith.

As Jesus is fast asleep in the boat, 
our world view (through our senses 
alone) can appear to be hectic and 
stormy. Relying merely on our 
senses, we can repeat the words of 
the disciples, “[Lord], do you not 
care that we are perishing?”

One of the earliest Christian 
symbols painted or carved on the 
burial places in ancient catacombs 
was a boat with a cross in the 
middle. The symbol represented the 
believing Church on mission with 
Christ who was in the center of their 
boat. With Christ in the center of 
our lives —even if he appears to be 
sleeping — our faith is secure.

How is Christ the center of your life; especially during 
personal hardships?

Make a list of three storms that you had to endure in your 
life. Write them here:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

In what way did your faith in God get you through these 
storms? How has your “sixth sense” of faith been 
strengthened? As you approach other storms, will you 
trust your sense of faith?

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: Job 38: 1, 8-11 

 

Como en las lecturas de la semana pasada, estamos 

abordando el tema de la virtud de la fe. En nuestra 

primera lectura, nos encontramos con la conocida 

historia del profeta Job.  

 

Para nuestros propósitos, esta lectura aborda la 

conclusión del Libro de Job donde Dios castiga al 

profeta por su falta de fe.Como recordamos, Job 

cuestionó por qué tuvo que soportar un sufrimiento 

tan grande en su vida. De hecho, el sufrimiento de Job 

fue grande; a pesar de que su fidelidad a Dios no pudo 

ser igualada por otros en su día. Fue muy fiel.  

 

Para poner a prueba su fe en Dios, Job recibió una 

serie de pruebas, pruebas que pondrían a prueba la 

paciencia de cualquiera. Después de su larga prueba, 

Dios responde al clamor de Job.  

 

Dios hace esto con una pregunta propia. Fuera de la 

tormenta, Dios le pregunta a Job dónde estaba cuando 

Dios creó el universo, el mundo, el poder del mar y 

todo lo que contiene.  

 

El propósito de la historia es reconocer que nuestra 

mera mente humana no puede comprender la mente 

trascendente de Dios. La fe de Job no debe depender 

meramente de sus sentidos; especialmente cuando su 

fe es probada. 

     

 

Preguntas 

 

¿Cómo ha sido probada tu fe en Dios? 

 

 

 

 

Comentario 

2da lectura: 2 CO 5, 14-17 

 

San Pablo proclama algo nuevo y radical. Su propia 

conversión a Cristo cambió su visión del mundo una 

vez conocido principalmente a través de sus sentidos. 

La creación, como él la entendió una vez, ha sido 

radicalmente alterada.   

 

San Pablo dice: “De modo que todo el que está en 

Cristo es una nueva creación: las cosas viejas 

pasaron; he aquí, han venido cosas nuevas ”. 

 

Confiando en el sentido de fe en Cristo (un sexto 

sentido, por así decirlo), Pablo reconoce que no 

podemos confiar en los sentidos“ según la carne ”.   

 

En su carta, Pablo está escribiendo a aquellos que 

incluso pudieron haber sido testigos de Jesús en la 

carne antes de morir y resucitar de entre los muertos. 

Pero ahora, Pablo insta a su audiencia a conocer al 

Cristo resucitado que ascendió al cielo y yace más 

allá de nuestra vista física. La fe nunca ha dependido 

de los sentidos de este mundo. El sentido de la fe es 

un asunto que reconoce un mundo más allá de 

nuestros sentidos. 

 

 

Preguntas 

¿Cómo usa su “sexto sentido” de fe cuando se ponen 

a prueba sus otros sentidos? 

 

 

 

¿Estás interesado en recibir gratis comentarios 
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durante todo el año?  

Visítanos en Cristo en nuestro vecindario 

www.christ-ion.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usado con permiso. Todos los derechos reservados. Christ in Our Neighborhood © es un programa bíblico diseñado por el Obispo John Dolan de la Diócesis de 

San Diego. Este programa gratuito se puede encontrar en línea en www.christ-ion.com. 

 



 

 

Comentario  

 

Evangelio: Marcos 4:35-41 

 

Jesús invita a sus discípulos, y a nosotros, a "cruzar al 

otro lado". Pasar al otro lado significa confiar solo en 

Cristo y no depender de nuestros sentidos para 

compensar nuestra falta de fe. 

 

Mientras Jesús está profundamente dormido en el 

barco, nuestra visión del mundo (solo a través de 

nuestros sentidos) puede parecer agitada y 

tormentosa. Confiando meramente en nuestros 

sentidos, podemos repetir las palabras de los 

discípulos: "[Señor], ¿no te importa que estemos 

pereciendo?" 

 

Uno de los primeros símbolos cristianos pintados o 

tallados en los lugares de enterramiento de las 

antiguas catacumbas fue un barco con una cruz en el 

medio. El símbolo representaba a la Iglesia creyente 

en misión con Cristo que estaba en el centro de su 

barco.   
 

Con Cristo en el centro de nuestras vidas, incluso si 

parece estar durmiendo, nuestra fe está segura. 

    

Pregunta 

 

¿Cómo es Cristo el centro de tu vida?  

especialmente durante las dificultades personales? 
 

 

 La Tarea de Esta Semana 

 

Haz una lista de tres tormentas que tuviste que 

soportar en tu vida.  Escríbalos aquí: 

 

 

 

 

¿De qué manera su fe en Dios lo ayudó a superar 

estas tormentas? 

¿Cómo se ha fortalecido su “sexto sentido” de fe? 

A medida que se acerque a otras tormentas, ¿confiará 

en su sentido de fe? 

 

 

 

 

Oración 

Una oración de San Agustín: 
 

Nuestro barco es frágil y el océano es ancho; 

pero como en y Por nuestra misericordia has 

establecido nuestro rumbo, así que dirige el barco de 

nuestra vida hacia la orilla eterna de la paz, y 

llévanos por fin al tranquilo refugio del deseo de 

nuestro corazón, donde tú, oh Dios, eres bendecido, y 

vives y reinas por siglos de los siglos.  Amen. 
 

La oración continúa con el Salmo 106 

 

Salmo 

R. Demos gracias al Señor por su bondades. 

 

Los que la mar surcaban con sus naves, 

por las aguas inmensas negociando, 

el poder del Señor y sus prodigios 

en media del abismo contemplaron.  

 

R. Demos gracias al Señor por su bondades. 

 

Habló el Señor y un viento huracanado 

las olas encrespó; 

al cielo y al abismo eran lanzados, 

sobrecogidos de terror.  

 

R. Demos gracias al Señor por su bondades. 

 

Clamaron al Señor en tal apuro 

y él los libró de sus congojas 

Cambio la tempestad en suave brisa, 

y apaciguó las olas.  

 

R. Demos gracias al Señor por su bondades. 

 

Se alegraron al ver la mar tranquila 

y el Señor los llevó al puerto anhelado. 

Den gracias al Señor por los prodigios 

que su amor por el hombre ha realizado.  

 

R. Demos gracias al Señor por su bondades. 

 

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: Gióp 38:1, 8-11 
 
Cũng như những bài đọc tuần vừa rồi, chúng 
đặt trọng tâm vào chủ đề của Nhân Đức Tin.  
Trong bài đọc một, chúng ta tiến tới một câu 
chuyện quen thuộc của tiên tri Gióp. Cho mục 
đích của chúng ta, bài đọc này bày tỏ sự kết 
thúc của sách Gióp khi Chúa trừng phạt tiên 
tri bởi vì ông ta thiếu đức tin. 
Dựa vào những gì chúng ta có thể nhớ, tiên tri Gióp đã 
đặt nghi vấn tại sao ông phải chịu cực khổ quá nhiều 
trong đời sống. Quả thật, tiên tri Gióp đã phải chịu cực 
khổ; mặc dù lòng trung thuỷ của ông đối với Thiên Chúa 
còn trội hơn những vị khác cùng thời với ông. Ông ta rất 
trung thành. Để kiểm tra lòng trung thành của ông, Chúa 
đã dành cho tiên tri Gióp một chuỗi thử nghiệm thật thoả 
đáng để dò lòng kiên nhẫn của ông. 
Sau sự thử thách thật dài, Chúa đã trả lời sự than van của 
Gióp. Chúa thực hiện việc này bằng một câu hỏi của 
Ngài. Từ cơn bão, Chúa hỏi tiên tri đang ở đâu khi Chúa 
tạo nên vũ trụ, thế giới, sức mạnh của biển khơi, và mọi 
thứ trong lòng biển. Mục đích của câu chuyện là để công 
nhận rằng trí tuệ của con người không thể thấu hiểu được 
trí tuệ huyền sâu của Thiên Chúa. Đức tin của tiên tri 
Gióp không thể chỉ dựa vào những cảm giác; đặc biệt là 
khi đức tin của tiên tri bị thử thách. 
 
Câu Hỏi 
Đức tin của bạn nơi Thiên Chúa được thử nghiệm thế 
nào? 
 
 
 
 
 

 
Dẫn Giải  
Bài đọc II: 2 Cô-rin-tô 5: 14-17 
 
Có một điều lạ và cấp tiến được công bố bởi thánh 
Phaolô. Sự trở về với Chúa Kitô của thánh nhân đã thay 
đổi cái nhìn của thánh nhân về thế giới mà có lần thánh 
nhân được biết là từ giác quan. Sự hiểu biết của thánh 
nhân về tạo hoá đã thay đổi hoàn toàn.   
Thánh Phaolô nói rằng: “Cho nên, những ai ở trong 
Chúa Kitô là một thọ tạo mới: cái cũ đã qua đi, và cái 

mới đã có đây rồi.” 
Dựa vào cảm giác đức tin trong Chúa Kitô 
(cảm giác thứ sáu), thánh Phaolô công nhận 
rằng chúng ta không thể dựa vào những giác 
quan “tiếp nhận bởi xác thịt”. Trong thư, 
thánh Phaolô viết cho những người đã gặp 
Chúa Giêsu trước và sau khi Chúa chết và 
sống lại. Thánh nhân bây giờ thuyết phục 

những người theo thánh nhân là sự hiểu biết của họ về 
Chúa Kitô sống lại và lên trời đã vượt quá khỏi tầm nhìn 
thực tại của chúng ta. 

Đức tin chưa bao giờ dựa trên những cảm giác của thế 
giới này. Cảm giác của đức tin là vấn đề công nhận một 
thế giới vượt qua khỏi những cảm giác của con người. 
 
Câu Hỏi 
Bạn dùng “giác quan thứ sáu” thế nào khi những giác 
quan khác bị thử thách? 
 

 
 
 
 
 

Chúa Nhật 
thứ 12 

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 4:35-41 
 
Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài và chúng ta 
sang bên kia bờ. Sang bên kia bờ có nghĩa là chỉ đặt niềm 
tin tưởng ở Chúa Kitô và không lệ thuộc vào cảm giác 
của chúng để bù đắp vào sự thiếu đức tin của chúng ta. 
Trong khi Chúa Giêsu đang trong giấc ngủ ngon, hoàn 
cảnh hiện tại của chúng ta (qua những cảm giác của 
chúng ta) có thể tràn ngập những khó khăn và bão tố. 
Chỉ lệ thuộc vào cảm giác của chúng ta, chúng ta có thể 
lập lại những lời của các môn đệ, “Thầy ơi, chúng ta chết 
đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”   
Một trong những ký hiệu sớm nhất của Kitô 
hữu được vẽ hoặc khắc ở những nơi chôn cất 
thời cổ là chiếc thuyền với một cây thánh giá 
ở giữa. Ký hiệu tượng trưng một Giáo Hội 
vững lòng tin trong sứ mạng cùng với Chúa 
Kitô ở giữa con thuyền của họ. Với Chúa 
Kitô ở giữa cuộc đời của chúng ta – ngay cả 
nếu trong giấc ngủ của Ngài – đức tin của 
chúng ta luôn được an toàn. 
 
Câu Hỏi 
Chúa Kitô là tâm điểm của đời sống của bạn thế nào; 
đặc biệt là ở những lúc bạn gặp những trở ngại cá 
nhân? 
 
Thực Hành Trong Tuần 
Liệt kê ra ba cơn bão mà bạn đã từng trải trong cuộc 
đời của bạn: 

____________________ 
____________________ 

____________________ 
Trong cách nào mà đức tin của bạn đã đưa bạn qua khỏi 
những cơn bão này? Trong cách nào mà giác quan thứ 
sáu của bạn được trở nên mạnh mẽ hơn? Nếu bạn đương 
đầu với những cơn bão khác, bạn có thể tin tưởng giác 
quan đức tin của bạn được không? 
 
 
 
 
 

 
Lời Nguyện Chung 
 
Lời nguyện của Thánh Augustinô: 
Frail is our vessel, and the ocean is wide; but as in your 
mercy you have set our course, so steer the vessel of our 
life towards the everlasting shore of peace, and bring us 
at length to the quiet haven of our heart’s desire, where 
you, 0 God, are blessed, and live and reign for ever and 
ever. Amen. 
Buổi cầu nguyện tiếp tục với Thánh Vịnh 107 
 

Đáp Ca 
Tv 106,23-24.25-26.28-29.30-31 
 
Ðáp: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, 
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 
thương. 
 
Xướng: 
1. Có những người vượt biển ngược xuôi 
nghề thương mãi, giữa trùng dương lèo lái 
con tàu, mắt đã tường việc Chúa làm nên 

và kỳ công Người thực hiện giữa dòng nước lũ. 
 
2. Chúa truyền lệnh khiến bùng lên bão táp, lớp sóng 

xô cuồn cuộn dập dồn. Họ nhô lên tận trời, nhào 
xuống vực sâu, lúc nguy hiểm, hồn xiêu phách lạc. 

 
3. Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, 

Người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân. Đổi 
phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng, sóng đang 
gầm, bỗng đâu im tiếng. 

 
4. Họ vui sướng, vì trời yên bể lặng và Chúa dẫn đưa 

về bờ bến mong chờ. Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì 
tình thương của Chúa, và vì những kỳ công Chúa đã 
thực hiện cho người trần. 

 
 
Kết Thúc với Kinh Lạy Cha 

“Bạn là 
chứng 

nhân của 
những 

việc này” 
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