
                                          
                                                                 

                                                         
                                                                Hrana într-un loc de deșert

T: Deutero-Isaia ne vorbește astăzi despre exilați întorși, că dacă Yahweh 
este cu adevărat centrul vieții lor, aspirațiile lor vor fi împlinite iar nevoile lor 
duse la împlinire. Narațiunea mateeană a pâinilor îl găsește pe Isus într-un loc 
de deșert cu o mulțime înfometată. Răspunsul său la foamea fizică a mulțumii, 
face referință într-un mod mai mult decât amplu la euharistie unde Domnul 
continuă să hrănească poporul său. Paul încheie capitolul opt din Romani cu 
o izbucnire în cântec de laudă a lui Cristos care ne-a iubit atât de mult și cu o 
forță atât de mare încât a eliminat orice obstacol dintre iubitor și iubit.

S. R.: Matei subliniază rolul ministerial al apostolilor în euharistie. Nu e o 
caracteristică a lui Ioan, în care Cristos este figura singură și centrală în jurul 
căruia se învârte întreaga inițiativă. Matei mereu arată o grijă considerabilă 
față de structura bisericii și a rolului apostolilor în îndrumarea bisericii. În 
liturghia de astăzi găsim o varietate de roluri. Avem preoți, lectori, slujitori ai 
euharistiei, purtători de daruri, și slujitori. Sanctuarul care înainte era singurul 
domeniu al preotului celebrant acum este locul în care diferite funcții care 
înconjoară euharistia vin împreună. Acest lucru îl avem deja de câțiva ani, 
iar acum cu greu ne mai dăm seama de diferență. Însă există o diferență 
importantă. Liturghia acum exprimă un sens mult mai comun. E singurul 
Domn, singurul Duh, și multele daruri. E atât de important ca aceste ministere 
să fie exercitate atât de bine, toate convergând în jurul altarului. Ele îndreaptă 
spre Cristos care într-un final, a binecuvântat, a frânt și le-a dat-o lor. Toate 
acestea duc spre viață unde educația și noua structură ilustrează participarea 
tuturor la viața bisericii, unindu-se împreună ca o singură voce a lui Cristos. 
Oameni de orice etnie sau națiune, femei sau bărbați, preoți sau persoane laice, 
lucrează împreună în construirea singurului trup al lui Cristos. Cu toate că 
uneori suntem descurajați, când lucrurile nu merg în acea direcție, tot e destul 
de important să fii viu.

Mesajul lui Paul din această duminică își cântă propriul cântec. E atât de 
încurajator. Nu există nimic în lume ce ne poate răpi de iubirea lui Dumnezeu. 
Oare ne-a spus altcineva vreodată că suntem iubiți atât de mult? Aproape 
definește descrierea. Însă acesta este mesajul crucificării. Dumnezeu nu a 
putut renunța la noi. Unii oameni sunt atât de inhibați încât nici nu pot folosi 
cuvântul „iubire”. În limbajul lui Dumnezeu e folosit cu curaj și fără echivoc 
și cu toată semnificația posibilă. Paul spune simplu că nimic nu ne va răpi de 
Dumnezeu decât dacă îl abandonăm noi. Cum pot avea loc toate acestea în 
lumina a tot ceea ce ne-a învățat Duminica aceasta.

† Duminica a 18-a de peste an

    2 august 2020 -
 Ss. Eusebiu de Vercelli, ep.; 

Petru Iulian Eymard, pr. (Porţiuncula)

              _  __________________

                                  __________________



LECTURA I
Veniţi şi mâncaţi!

Citire din cartea profetului Isaia                                            55,1-3
Aşa vorbeşte Domnul: „Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la apă, chiar şi cel 

care nu are argint! Veniţi, cumpăraţi şi mâncaţi! Veniţi şi cumpăraţi vin 
şi lapte, dar fără argint şi fără plată! 2De ce cântăriţi argint pentru ceea 
ce nu este pâine? De ce trudiţi pentru ceea ce nu satură? Ascultaţi-mă şi 
veţi mânca bine şi sufletele voastre se vor desfăta din belşug! 3Plecaţi-
vă urechea şi veniţi la mine! Ascultaţi şi sufletele voastre vor trăi! Voi 
încheia cu voi o alianţă veşnică, după bunătatea de neclintit faţă de 
David”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),8-9.15-16.17-18 (R.: 16) 
R.: Tu deschizi, Doamne, 
      mâinile tale şi saturi orice vietate.

8 Domnul este îndurător şi plin de dragoste, 
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare; 
9 Domnul este bun faţă de toţi, 
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

15 Ochii tuturor sunt îndreptaţi 
spre tine în aşteptare, 
tu le dai hrană la vreme potrivită. 
16 Tu deschizi mâinile tale 
şi saturi cu dărnicie orice vietate. R.

17 Drept este Domnul pe toate căile sale 
şi credincios în toate lucrările sale. 
18 Domnul este alături de toţi cei care-l cheamă, 
de toţi cei care-l cheamă în adevăr. R.

LECTURA A II-A
Nicio altă creatură nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu care 

este în Cristos Isus, Domnul nostru.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
către Romani                                                                      8,35.37-39
Fraţilor, cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos? Oare necazul 

sau strâmtorarea, sau persecuţia sau foametea, sau lipsa de haine, sau 
primejdia sau sabia? 37 Dar în toate acestea noi suntem mai mult decât 
învingători prin cel care ne-a iubit. 38 Căci sunt convins că nici moartea, 



nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, 
nici puterile, 39 nici înălţimile, nici adâncurile şi nici vreo altă creatură nu 
va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus, 
Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                      Mt 4,4b                                 
(Aleluia)   Nu numai cu pâine va trăi omul, 
        ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.  (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Au mâncat toţi şi s-au săturat.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               14,13-21
În acel timp, când a auzit Isus despre moartea lui Ioan Botezătorul, a 

plecat de acolo cu barca spre un loc pustiu şi izolat; aflând, mulţimile l-au 
urmat pe jos din cetăţi. 14 Coborând, Isus a văzut o mare mulţime, i s-a 
făcut milă de ei şi le-a vindecat bolnavii. 15 La lăsatul serii, s-au apropiat 
de el discipolii, spunând: „Locul este pustiu şi ora e deja târzie, dă drumul 
mulţimilor, ca, mergând prin sate, să-şi cumpere de mâncare!” 16 Dar Isus 
le-a zis: „Nu-i nevoie să plece. Daţi-le voi să mănânce!” 17 Ei însă i-au 
spus: „Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti”. 18 Atunci le-a zis: 
„Aduceţi-mi-le aici!” 19 Poruncind mulţimilor să se aşeze pe iarbă, a luat 
cele cinci pâini şi cei doi peşti, şi-a ridicat privirea spre cer, a mulţumit, 
a frânt pâinile şi le-a dat discipolilor, iar discipolii, mulţimilor. 20 Au 
mâncat toţi şi s-au săturat, iar din ceea ce a prisosit din bucăţi, au strâns 
douăsprezece coşuri pline. 21 Iar cei care au mâncat erau cam cinci mii de 
bărbaţi, în afară de femei şi copii.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Să ne rugăm cu încredere Tatălui, prin Fiul său Isus, care a săturat 

mulțimile înfometate si poate oferi soluții la problemele omenirii de 
azi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!
- Profetul Isaia, în prima lectură, ne-a invitat să venin la apă toți cei 

care sunt însetați, ne rugăm ca Biserica să fie mereu binecuvântată 
cu lideri care să ne conducă la Dumnezeu, sursa acelei vieții. R.

- Sfântul Paul ne-a amintit în a doua lectură că nimic nu vine între 
noi și iubirea lui Cristos. Doamne, dă-ne înțelepciunea să credem 
acest verset al scripturii, mai ales în acele momente în care avem 



mai mare nevoie. R.
- Astăzi auzim cum Isus a hrănit cinci mii de persoane care venise 

să îl asculte: ca noi să avem o mai profundă apreciere a Euharistiei 
la care participăm. R.

- Să ne rugăm acum pentru toți cei care trebuie să ducă povara bolii, 
din familiile noastre și din comunitatea noastră, ca prin iubirea și 
grija noastră și ei să aibă parte de experiența vindecării. R.

- Să ne rugăm pentru darul păcii și armoniei din inimile noastre, 
comunitatea și lumea noastră, ca să poată fi împărtășită tuturor 
celor din jurul nostru. R.

- Să ne rugăm pentru răposați noștri. Îi cerem lui Dumnezeu să îi 
aducă la împărtășirea comuniunii cu el și cu toți sfinți în împărăția 
cerească. R.

Dumnezeule milostiv și generos, tu continui neîncetat să ne 
împlinești toate nevoile noastre. Ajută-ne te rugăm să avem o 
încredere nestrămutată în generozitatea ta față de noi, acum când 
îți cerem să ne acorzi toate aceste cereri ale noastre. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin.
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