
Eighteenth Sunday in Ordinary Time – August 01, 2021 

 

 Today’s Gospel is a sequel to last week’s account of Jesus feeding a large crowd with 

five barley loves and a few fish. Here, Jesus is challenging the crowd to see in the bread 

they have eaten a sign of God’s generosity in providing for all the blessings in their lives, 

as well as the blessing of life itself. The first reading, from Exodus, recounts how the 

escaped Hebrew slaves were fed in the wilderness, first with quail, then with manna. The 

psalm is a later reflection on the manna as the bread from heaven and a blessing from 

God. The selection from the letter to the Ephesians sketches the image of putting away the 

“old self” and putting on the new, emphasizing that a person’s life in Christ needs to differ 

from their previous life, just as the life of a free person differs from that of a slave.  

 

SIGNS AND WONDERS? 

 Today’s Gospel continues into a second day the narrative that had begun the day 

before when, after crossing the lake to look for Jesus, a large crowd are fed with five 

barley loaves and two fish. The following day (today’s reading), after more lake crossings, 

the people who had been miraculously fed are again searching for Jesus. However, they do 

so (as Jesus puts it) “not because you saw signs, but because you ate the loaves and were 

filled” (John 6:6).  

 In John’s Gospel, the word “sign” has a distinct meaning. At the wedding at Cana, 

after telling how Jesus turned water into wine, the Evangelist notes “Jesus did this as the 

beginning of his signs” that “revealed his glory, and his disciples began to believe in him” 

(John 2:11). For John, signs are not just wonders to behold; they are about the revelation 

of God and a response of faith in Jesus.  

 

OR MAYBE THE SIGN IS THE WONDER 

 When the crowd first arrives, Jesus notes that they had not appreciated the sign that 

he had already given; they are still focused on their physical hunger. When they ask for a 

sign, “that we may see and believe in you” (John 6:30), they refer to their ancestors who 

ate manna in the wilderness. Can Jesus top that? Can he give them more bread that will 

relieve them of their daily worries about going hungry? 

 Jesus reminds the crowd that it was not Moses who gave the “bread from heaven,” 

but his Father. Further, the Father can give them the true bread from heaven that comes 

down and gives life to the world. There is a parallel in the Greek between working for 

food that perishes and doing the works of God, which is believing in Jesus as the one God 

has sent. This is the sign that the people missed the day before, the sign that Jesus is 

pointing out to them. 

 Like the Evangelist, the Church uses the word “sign” for its sacraments. Like the 

crowd, we are called to see similar “signs” of God’s generosity in all the blessings of our 

lives.  
 

Today’s Readings: Ex 16:2–4, 12–15; Ps 78:3–4, 23–24, 25, 54; Eph 4:17, 20–24; Jn 6: 24–35 
 

 

 

 



Décimo Octavo  Domingo del Tiempo Ordinario – 01 de Agosto de 2021 

 
 El Evangelio de hoy es una continuación de la historia de la semana pasada en la 

que Jesús alimentó a una gran multitud con cinco hogazas de pan y unos pocos peces. 

Aquí, Jesús desafía a la multitud a ver en el pan que comieron un signo de la generosidad 

de Dios al proveer todas las bendiciones en sus vidas, como también la bendición de la 

vida misma. La primera lectura, tomada del libro del Éxodo, relata cómo los esclavos 

hebreos que huyeron fueron alimentados en el desierto, primero con codornices y luego 

con maná. El salmo es una reflexión posterior sobre el maná como pan del cielo y una 

bendición de Dios. La selección de la carta a los efesios esboza la imagen de despojarse del 

“viejo yo” y revestirse del nuevo, enfatizando que la vida de una persona en Cristo 

necesita diferenciarse de su vida anterior, al igual que la vida de una persona libre se 

diferencia de la de un esclavo. 

 

¿SIGNOS Y MILAGROS? 

 El Evangelio de hoy continúa en un segundo día de narración que comenzó el día 

anterior cuando, después de cruzar el lago para buscar a Jesús, una gran multitud fue 

alimentada con dos hogazas de pan y cinco pescados. El día siguiente (la lectura de hoy), 

después de cruzar otra vez el lago, las personas que habían sido alimentadas 

milagrosamente estaban buscando otra vez a Jesús. Sin embargo, lo hacen (como Jesús lo 

dice) “no porque vieron signos, sino porque comieron los panes y quedaron satisfechos” 

(Juan 6:6). 

 En el Evangelio de Juan, la palabra “signo” tiene un significado distinto. En la boda 

de Caná, después de contar cómo Jesús convirtió el agua en vino, el evangelista menciona 

que “Jesús hizo esto como el principio de sus signos” que “revelaron su gloria, y sus 

discípulos empezaron a creer en él” (Juan 2:11). Para Juan, signos no son sólo milagros 

para contemplar, sino que se tratan de la revelación de Dios y de una respuesta de fe en 

Jesús. 

 

O TAL VEZ EL SIGNO ES EL MILAGRO 

 Cuando la multitud llega por primera vez, Jesús observa que no han apreciado el 

signo que él ya había hecho; pues la multitud está enfocada en su hambre física. Y cuando 

piden por un signo, “para que podamos ver y creer en ti” (Juan 6:30), se refieren a sus 

antepasados que comieron el maná en el desierto. ¿Puede Jesús superar eso? ¿Puede él 

darles más pan que les alivie de sus preocupaciones diarias por pasar hambre? 

 Jesús le recuerda a la multitud que no fue Moisés quien dio el “pan del cielo”, sino el 

Padre. Además, el Padre puede darles el pan verdadero del cielo que baja y da vida al 

mundo. Hay una semejanza entre el lenguaje griego al decir trabajar por la comida que se 

echa a perder y hacer las obras de Dios, lo cual es creer en Jesús como el enviado de Dios. 

Este es el signo que la gente no vio el día anterior, el signo que Jesús les está indicando. 

 Como el evangelista, la Iglesia utiliza la palabra “signo” para sus sacramentos. 

Como la multitud, estamos llamados a ver de igual manera los “signos” de la generosidad 

de Dios en todas las bendiciones de nuestra vida. 
 

Lecturas de hoy: Ex 16:2–4, 12–15; Sal 78 (77):3–4, 23–24, 25, 54; Ef 4:17, 20–24; Jn 6: 24–35 



 

  

Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm B  – 08/01/2021 
  
BÀI ĐỌC I: Xh 16, 2-4. 12-15 
"Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa". 
Trích sách Xuất Hành. 
  
Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môsê và 
Aaron, họ nói với hai ông rằng: "Thà chúng tôi chết trong đất Ai-cập do tay 
Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn 
chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vầy?" 
  
Chúa liền phán cùng Môsê rằng: "Đây Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như 
mưa: dân chúng phải đi lượm bánh ăn mỗi ngày, để Ta thử coi dân có tuân 
giữ lề luật của Ta hay không. Ta đã nghe tiếng kêu trách của con cái Israel: 
ngươi hãy nói với họ rằng: 'Chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn 
bánh no nê, như thế các ngươi sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi'". 
  
Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng hôm sau có 
sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, thì thấy có vật gì 
nho nhỏ tròn tròn như hột sương đông đặc trên mặt đất. Con cái Israel thấy 
vậy, liền hỏi nhau rằng: "Man-hu", có nghĩa là: "Cái gì vậy?" vì họ không biết 
là thứ gì. Môsê liền nói với họ: "Đó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn".       
Đó là lời Chúa. 
  
ĐÁP CA: Tv 77, 3 và 4bc. 23-24. 25 và 54 
Đáp: Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời (c. 24b). 
  
Xướng: 
1) Điều mà chúng tôi đã nghe, đã biết mà tổ tiên đã thuật lại cho chúng tôi 
hay, chúng tôi sẽ kể lại cho thế hệ tương lai: đó là những lời khen ngợi và 
quyền năng của Chúa. - Đáp. 
2) Nhưng Người đã ra lệnh cho ngàn mây trên cõi cao xanh, và Người đã mở 
rộng các cửa trời. Người đã làm mưa man-na xuống để họ ăn, và Người đã 
ban cho họ được bánh bởi trời. - Đáp. 
3) Con người được ăn bánh của những bậc hùng anh; Người ban cho họ 
lương thực ăn tới no nê. Người đưa họ vào nơi thánh địa của Người, tới miền 
núi non mà tay hữu Người tậu sắm. - Đáp. 
  
BÀI ĐỌC II: Ep 4, 17. 20-24 
"Hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa". 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 



  
Anh em thân mến, tôi nói với anh em điều này, và chứng thực trong Chúa là 
anh em chớ ăn ở như Dân Ngoại ăn ở, chiều theo sự giả trá của tâm tư mình. 
Phần anh em, anh em không hề học biết Đức Kitô như thế đâu, nhưng nếu 
anh em đã nghe biết Người và đã được thụ giáo trong Người, như sự chân 
thật trong Đức Giêsu dạy, là anh em hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ 
con người cũ, đã bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới 
trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh 
ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật. 
Đó là lời Chúa. 
  
ALLELUIA: 
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con nghe lời 
Con Chúa. - Alleluia. 
  
PHÚC ÂM: Ga 6, 24-35 
"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
  
Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, 
họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp 
Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây 
bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, 
không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được 
ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư 
nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con 
Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu". 
  
Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên 
Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy 
tin vào Đấng Ngài sai đến". 
  
Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? 
Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã 
chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, 
Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, 
mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của 
Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". 
  
Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". 
Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề 
đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ". 
Đó là lời Chúa. 


