
                                          
În textul evangheliei de astăzi, am putut auzi episodul înmulțirii pâinilor, 

episodul în care au fost hrăniți cinci mii de oameni. În această relatare, 
evanghelistul Ioan a menționat și doi discipoli, adică pe Filip și Andrei. Acești 
doi discipoli pot fi văzuți ca reprezentați al acestor două tipuri de credință. 
Filip reprezintă credința naturală care nu lasă loc miracolelor și Andrei care 
reprezintă credința supranaturală ce lasă loc pentru miracole și fac ca miracolele 
să fie posibile.

Însă Isus și discipoli săi întâmpină o problemă. Mulțimea imensă de oameni 
care îl urmau pe Isus era înfometată și trebuiau hrăniți. Isus se întoarce spre 
Filip și îl întreabă De unde vom cumpăra pâini ca aceștia să mănânce? De ce 
oare se întoarce Isus spre Filip și de ce oare îl întreabă de unde poate cumpăra 
pâine? Isus probabil cunoaște că Filip nu avea cum să își imagineze, să își de-a 
seama de o altă posibilitate de a hrăni mulțimea decât prin a folosi bani pentru 
cumpărarea hranei. Iată de ce Ioan a adăugat că Spunea aceasta punându-l la 
încercare, de fapt el știa ce avea să facă. Răspunsul lui Filip dovedește cât 
de bun era el în ceea ce privea calculele bunurilor materiale  Nu le-ar ajunge 
pâine de două sute de dinari ca să i-a fiecare câte puțin. Însă Isus știa deja 
ceea ce avea să facă. El adresase această întrebare lui Filip doar pentru a stârni 
gândirea lui materialistă pentru ca mai târziu să i-o poată înlătura.

Apoi, Andrei, unul dintre discipoli care era alături, a cărui credință era 
mult mai deschisă decât ce-a a lui Filip a spus Este aici un copilaș care are 
cinci pâini de orz și doi peștișori. Însă ce sunt acestea pentru atâția? Andrei 
era destul de realistic pentru a putea cunoaște, pentru a fi conștient, că cinci 
pâini și doi peștișori nu sunt destule pentru o mulțime de 5000 de bărbați, plus 
femeile și copii. Și totuși, Andrei avea destulă credință pentru a-și da seama că 
pentru început era destul. Probabil că Andrei a menționat de pești și de pâini 
lui Isus fiindcă și-a amintit de nunta din Cana, unde Isus a transformat apa în 
vin. Andrei și-a amintit că Isus nu a făcut vinul din nimic, ci la făcut din ceva 
anume. De aceea era de datoria discipolilor să aducă ceva pe care Isus, cu 
marea sa iubire să îl poată transforma, asemenea apei în vin, sau a înmulțirii 
pâinii ce a hrănit acea mulțime înfometată. Această credință, prin urmare, e 
cea care ne determină să nu stăm cu mâinile în sân, și să privim spre cer. 
Ci mai degrabă ne determină să aducem contribuția noastră, cele cinci pâini 
ale noastre ci cei doi peștișori pe care îi avem, știind că fără ele nu va avea 
loc miracolul. Astfel, miracolul nu e lucrarea lui Dumnezeu pentru noi, ci e 
Dumnezeu care lucrează cu noi.

În încheiere să reflectăm asupra cuvintelor lui Henry Ford, care spunea că 
Indiferent că crezi că poți să faci sau nu, important e să ai dreptate. Tot la fel 
poate fi spus și în privința miracolelor indiferent că crezi în miracole sau nu. 
Credincioși, care cred, deschid calea miracolelor în viața lor. Cei care nu cred, 
blochează și singura șansă de a experimenta miracolul. După cum spunea și 
Isus Să vi se facă după credința voastră           

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 17-a de peste an
    25 iulie 2021
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Ant. la intrare        Cf. Ps 67,6-7.36
Dumnezeu locuieşte în lăcaşul 

său cel sfânt; Dumnezeu îi adună 
pe toţi într-un gând în casa lui. El 
îi dă poporului său putere şi tărie. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, ocrotitorul celor ce 

nădăjduiesc în tine, fără tine nimic 
nu e deplin, nimic nu e sfânt; spo-
reşte-ţi îndurarea faţă de noi, pentru 
ca, prin puterea şi sub călăuzirea ta, 
astfel să ne folosim de bunurile tre-
cătoare încât să ne bucurăm încă de 
pe acum de cele veşnice. Prin Dom-
nul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Vor mânca şi va mai rămâne!

Citire din cartea a doua a Re-
gilor                                    4,42-44

În zilele acelea, a venit un om din 
Baal-Şalişa. A adus pâine la omul 
lui Dumnezeu, pâine din primele 
roade ale pământului, douăzeci 
de pâini de orz şi spice în sacul 
său. Elizeu a zis: „Dă oamenilor 
să mănânce!” 43 Slujitorul său a 
răspuns: „Cum pot să dau aceasta la 
o sută de oameni?” Dar Elizeu a zis: 
„Dă oamenilor să mănânce! Căci 
aşa spune Domnul: «Vor mânca şi 
va mai rămâne»”. 44 Atunci le-a pus 
în faţa lor; ei au mâncat şi a mai 
rămas, după cuvântul Domnului.                                                                          

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 144(145),10-11.15-16.17-18 
(R.: 16) 
R.: Tu deschizi, Doamne, mâinile 
tale 
şi saturi cu dărnicie orice vietate.

10 Să te laude pe tine, Doamne,   
 toate lucrările tale 
şi credincioşii tăi să te    
 binecuvânteze; 
11 să facă cunoscută gloria domniei  
 tale 
şi să vorbească despre puterea   
 ta! 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
Este un singur trup, un singur 
Domn, o singură credinţă, un 

singur Botez.
Citire din Scrisoarea sfântului 

apostol Paul către Efeseni    4,1-6
Fraţilor, aşadar, vă îndemn, eu, 

prizonierul în Domnul, să umblaţi 
în mod vrednic de chemarea pe 
care aţi primit-o: 2 cu toată umilinţa 
şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, 
îngăduindu-vă unii pe alţii în 
iubire, 3 străduindu-vă să păstraţi 
unitatea Duhului în legătura 
păcii. 4 Este un singur trup şi un 
singur Duh, după cum aţi şi fost 
chemaţi la o singură speranţă, aceea 
a chemării voastre. 5 Este un singur 
Domn, o singură credinţă, un singur 
Botez, 6 un singur Dumnezeu şi Tată 



al tuturor, care este peste toate, prin 
toţi şi în toţi.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
                                        Lc 7,16bc
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat 
printre noi şi Dumnezeu a vizitat 
poporul său. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Au împărţit celor care şedeau 

cât a voit fiecare.
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan                6,1-15
În acel timp, Isus a trecut pe 

malul celălalt al Mării Galileii sau 
a Tiberiadei. 2 Îl urma o mulţime 
mare pentru că văzuse semnele pe 
care le făcuse cu bolnavii. 3 Isus 
s-a urcat pe munte şi s-a aşezat 
acolo împreună cu discipolii 
lui. 4 Paştele, sărbătoarea iudeilor, 
era aproape. 5 Ridicându-şi ochii şi 
văzând că o mulţime mare venea 
după el, Isus i-a zis lui Filip: „De 
unde vom cumpăra pâini ca aceştia 
să mănânce?” 6 Însă spunea aceasta 
punându-l la încercare; de fapt, el 
ştia ce avea de gând să facă. 7 Filip 
i-a răspuns: „Nu le-ar ajunge pâine 
de două sute de dinari ca să ia 
fiecare câte puţin”. 8 Unul dintre 
discipolii lui, Andrei, fratele lui 
Simon Petru, i-a zis: 9 „Este aici 
un copilaş care are cinci pâini de 
orz şi doi peştişori. Însă ce sunt 
acestea pentru atâţia?” 10 Isus a zis: 
„Faceţi-i pe oameni să se aşeze!” În 
locul acela era multă iarbă. Aşadar, 
s-au aşezat bărbaţii, în număr cam 
de cinci mii. 11 Isus a luat pâinile şi, 
mulţumind, le-a dat celor aşezaţi; 

la fel şi din peştişori, cât a voit 
fiecare. 12 Când s-au săturat, le-a 
spus discipolilor săi: „Adunaţi 
bucăţile rămase, ca să nu se piardă 
nimic!” 13 Aşadar, au adunat şi au 
umplut douăsprezece coşuri cu 
bucăţi care au rămas de la cei ce 
mâncaseră din cele cinci pâini 
de orz.14 Văzând semnul pe care 
îl făcuse, oamenii spuneau: „Cu 
adevărat, acesta este profetul care 
vine în lume!” 15 Aşadar, cunoscând 
că au să vină şi să-l ia cu forţa ca 
să-l facă rege, Isus s-a retras din 
nou pe munte, el singur.                                    

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
În textul evangheliei de astăzi 

am auzit cum Isus satisface 
foamea celor care au venit să 
îl asculte. Conștienți fiind de 
propria noastră nevoie de Isus, în 
viețile noastre, să aducem și noi 
rugăciunile noastre înaintea lui 
spunând:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru Biserica, ca prin 
conducerea papei Francisc și a 
episcopului nostru Iosif, noi să 
fim mereu hrăniți de Euharistie 
și de Cuvântul lui Dumnezeu. R.

- Pentru poporul lui Dumnezeu, ca 
noi să fim inspirați de exemplul 
tânărului din evanghelia de astăzi 
și să fim dispuși să împărtășim cu 
cei cărora le lipsește mâncarea, 
adăpostul și iubirea. R.

- Ca noi să avem un respect mult 
mai profund față de demnitatea 
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vieții umane, mai ales a celor 
nenăscuți. R.

- Pentru toate guvernele, ca 
politicile și practicile lor să îi 
ajute pe toți cei care au lipsuri de 
orice fel. R.

- Pentru cei care se îndepărtează 
de masa Domnului, ca bucuria și 
generozitatea fraților lor creștini 
să îi atragă înapoi la adevărata 
lor casă. R.

- Pentru cei care au murit, ca ei 
să se bucure mereu de banchetul 
veșnic din împărăția cerească. R.

Doamne Dumnezeule 
Atotputernic, îți mulțumim 
pentru că ne asculți toate 
rugăciunile, și te rugăm să ne dai 
fiecăruia dintre noi harul de a fi 
martori tăi în lume. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, primeşte 

aceste daruri pe care le avem din 
bunătatea ta; tainele preasfinte, 
prin care lucrează puterea harului 
tău, să sfinţească viaţa noastră de 
acum şi să ne ducă la fericirea 
veşnică. Prin Cristos, Domnul 
nostru.

Ant. la Împărtăşanie        Ps 102,2
Binecuvântează-l, suflete al 

meu, pe Domnul şi nu uita nicicând 
de binefacerile sale. 

După Împărtășanie
Am primit, Doamne, 

dumnezeiasca taină, memorial 
veşnic al pătimirii Fiului tău; dă-
ne, te rugăm, fericirea să ne fie 
spre mântuire acest dar pe care 
ni l-a dăruit el însuşi, în iubirea 
sa negrăită. El, care vieţuieşte şi 
domneşte în vecii vecilor.

RugăciuneRugăciune

Înmulțirea pâinilor ne permite, o Isuse, să înțelegem misiunea ta, ceea 
ce este în inima ta, ceea ce oferi si ceri fiecărui om. Tu cunoști 
foamea oamenilor: foamea celor săraci, a suferinzilor, a celor care au 
nevoie de atenție si de afecțiune, de prietenie si de solidaritate, de iertare si 
de bunăvoință. Tu dorești mereu să potolești foamea; ea trezește mereu 
compasiunea ta, si știi că banii nu potolesc această foame. De aceea, începi 
cu foarte puțin, cinci pâini de orz si doi pești, însă te încredințezi Tatălui si 
începi să împarți si să saturi mulțimea întreagă. Astfel ne înveți că prin 
disponibilitatea de a împărți puținul pe care îl avem, vom reuși cu adevărat să 
facem minuni. Mulțumim, Isuse, pentru acest îndemn, si ajută-ne să imităm 
mereu generozitatea ta si să ne 
încredințăm mereu Tatălui                                                       milostiv. Amin.


