IV Poniedzia?ek Wielkiego Postu
Tekst Ewangelii ( J 4,43-54): Po dwóch dniach wyszed? stamt?d do
Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdzi?, ?e prorok nie doznaje czci
we w?asnej ojczy?nie. Kiedy jednak przyby? do Galilei, Galilejczycy
przyj?li Go, poniewa? widzieli wszystko, co uczyni? w Jerozolimie w
czasie ?wi?t. I oni bowiem przybyli na ?wi?to. Nast?pnie przyby?
powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemieni? wod? w
wino.

A w Kafarnaum mieszka? pewien urz?dnik królewski, którego syn
chorowa?. Us?yszawszy, ?e Jezus przyby? z Judei do Galilei, uda?
si? do Niego z pro?b?, aby przyszed? i uzdrowi? jego syna: by? on
bowiem ju? umieraj?cy. Jezus rzek? do niego: «Je?eli znaków i
cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie». Powiedzia? do Niego
urz?dnik królewski: «Panie, przyjd?, zanim umrze moje dziecko».
Rzek? do niego Jezus: «Id?, syn twój ?yje».

Uwierzy? cz?owiek s?owu, które Jezus powiedzia? do niego, i szed?
z powrotem. A kiedy by? jeszcze w drodze, s?udzy wyszli mu
naprzeciw, mówi?c, ?e syn jego ?yje. Zapyta? ich o godzin?, o
której mu si? polepszy?o. Rzekli mu: «Wczoraj oko?o godziny
siódmej opu?ci?a go gor?czka». Pozna? wi?c ojciec, ?e by?o to o tej
godzinie, o której Jezus rzek? do niego: «Syn twój ?yje». I uwierzy?
on sam i ca?a jego rodzina. Ten ju? drugi znak uczyni? Jezus od
chwili przybycia z Judei do Galilei.
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Dzisiaj ponownie spotykamy Jezusa w Kanie Galilejskiej, gdzie dokona? znanego
cudu przemiany wody w wino. Tym razem dokonuje kolejnego cudu: uzdrowienia
syna królewskiego dworzanina. Chocia? pierwszy cud by? niezwyk?y, ten – bez
w?tpienia – jest cenniejszy, poniewa? nie dotyczy niczego materialnego lecz ratuje
ludzkie ?ycie.
Nowy cud zwraca szczególn? uwag? dlatego, ?e Jezus dzia?a na odleg?o??, nie udaje
si? do Kafarnaum, ?eby wyleczy? chorego bezpo?rednio na miejscu, lecz dokonuje
uzdrowienia bez opuszczania Kany: « Rzecze do niego dworzanin: Panie, wst?p,
zanim umrze dzieci? moje. Rzecze mu Jezus: Id?, syn twój ?yje » (J 4,49.50).
U?wiadamia nam w ten sposób, ?e my sami mo?emy zrobi? du?o dobrego na
odleg?o??, bez konieczno?ci bycia obecnym w miejscu, gdzie potrzebna jest nasza
szczodro??. W ten sposób, na przyk?ad, pomagamy krajom Trzeciego ?wiata
wspieraj?c finansowo naszych misjonarzy lub organizacje katolickie, które tam
pracuj?. Pomagamy biednym z wielkomiejskich slumsów poprzez datki dla instytucji
takich jak Caritas, nie musimy nawet tam jecha?. Mo?emy tak?e sprawi? du?o
rado?ci osobom, które s? bardzo daleko, dzwoni?c do nich przez telefon, pisz?c list
lub maila.
Wiele razy t?umaczymy si?, ?e nie mo?emy zrobi? nic dobrego, poniewa? nie mamy
mo?liwo?ci, aby by? fizycznie w miejscu, w którym nas potrzebuj?. Jezus si? nie
usprawiedliwia? tym, ?e nie ma go w Kafarnaum, tylko dokona? cudu.
Odleg?o?? nie jest przeszkod? w tym, aby by? hojnym, poniewa? hojno?? wyp?ywa
z serca i pokonuje wszystkie granice. Jak mówi? ?w. Augustyn: «Kto ma w sercu
mi?osierdzie, zawsze znajdzie co? do podarowania».

