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Uzdrowienie  
na odległość 
Miejsce

Jezus przebył długą drogę z Judei  
przez Samarię. Wraca do rodzin-
nej Galilei po tym, jak w Judei spo-
tkał się z niewiarą. Samaria, której 
mieszkańcami Żydzi pogardzali, 
zaskakiwała pozytywnie, gdyż tam,  
jak się okazało, wiara ludzi była  
większa. Wersety poprzedzające 
opis uzdrowienia syna urzędnika  
królewskiego opisują spotkanie Pana  
właśnie z Samarytanką (J 4,1-43). 

Galilea

Kana Galilejska – miejscowość 
w starożytnej Galilei, gdzie Jezus 

po raz pierwszy uczynił znak (cud) 
– przemienił wodę w wino podczas 
wesela i dlatego uczniowie uwierzy-
li w Niego (por. J 2,1-12). Chrześci-
jańska tradycja utożsamia biblijną 
Kanę z miejscowością Kfar Kana, 
znajdującą się 8 km na północ od 
Nazaretu.
Z Kany pochodził Natanael  
(Bartłomiej?), dlatego Jezus mógł  
się u niego zatrzymać (por. J 21,2). 
Możemy przypuszczać, że skoro  
Chrystus został zaproszony na we-
sele w Kanie, oznacza to, że musiał 
mieć tam jakiś znajomych. 
Kafarnaum – starożytne miasto lub 
wieś Nahuma (Wioska Pocieszy-
ciela, Proroka), położona około 33 

km od Kany. To ważne miejsce na-
uczania Jezusa, nazywane również 

„Jego miastem”. Znajduje się na pół-
nocno-zachodnim wybrzeżu Jezio-
ra Galilejskiego. Było miejscowością 
graniczną, w której opłacano cło  
(por. Mt 9,9;17,24). W Kafarnaum  
prawdopodobnie stacjonowali  
rzymscy żołnierze, których przeło-
żony (setnik) wybudował synagogę 
(por. Łk 7,5).

Czas

Jezus i uczniowie wracają z pierw-
szej podróży do Jerozolimy, dokąd 
udali się na święto Paschy. Czas 
najważniejszego wydarzenia opi-
sanego w tym fragmencie został 
określony precyzyjnie, co stanowi  
wyjątkowy element opisu: Wczoraj  

około godziny siódmej (pierwszej 
po południu) opuściła go gorączka  
(J 4,52).
To uzdrowienie musiało wywrzeć 
spore wrażenie, skoro odnotowa-
no nawet jego godzinę, podobnie 
zresztą jak w przypadku powoła-
nia pierwszych uczniów (por. J 1,39) 
oraz godziny męki i śmierci Jezusa. 

Osoby

Urzędnik królewski – Ojciec

W tekście oryginalnym zostało uży-
te słowo basilikos, które wskazuje 
na urzędnika królewskiego. Nie 
znamy jego imienia. Wiadomo tyl-
ko, że służył Herodowi Antypasowi, 
tetrarsze Galilei (4 r. przed Chr. –  
39 r.).
Jest to jedyny ojciec na kartach Ewan-
gelii, który prosi o uzdrowienie 
swojego syna. W tekście znajduje-
my fragmenty, które sugerują we-
wnętrzną przemianę tego człowieka: 
z wątpiącego urzędnika w wierzą-

J 4,46-54 
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cego ojca. A w Kafarnaum mieszkał 

pewien urzędnik królewski… (J 4,46); 
Poznał więc ojciec… I uwierzył (4,53).
Ojciec, który wstawia się, pro-
si o zdrowie dla syna, kocha go, 
jest figurą Boga Ojca, który miłuje 
Syna i – w Nim – kocha każdego  
człowieka jak własne dziecko. 

Syn

W opisanym fragmencie syn pozo- 
staje anonimowy. Nie ma wzmian-
ki o tym, co robi, widzimy tylko,  
co się z nim dzieje. Choć jest bier-
nym uczestnikiem wydarzeń, to  
właśnie z jego powodu ojciec wy-
rusza do Jezusa. Ów syn doświad-
cza łaski uzdrowienia. Jest figurą 
dziecka (dziecka Bożego), które 
z powodu darmowej miłości do-
świadcza łask od dobrego Ojca. 

Słudzy wyszli mu naprzeciw, 

mówiąc... (4,51) 

Można dostrzec w tej historii ob-
raz (figurę) dobrych sług, którzy ro-
bią to, co do nich należy. Wyczekują 
swojego Pana, podejmują decyzję, 
wychodzą z inicjatywą (wyszli na-

przeciw) i wiernie przekazują zgod-
ną z rzeczywistością wiadomość. Są 
zaproszeniem dla nas, abyśmy byli  
sługami Pana (por. Łk 17,10).

Scena

Podobny epizod pojawia się  
w Ewangelii Mateusza (8,5-13) 
i Łukasza (7,1-10) w relacji o uzdro-
wieniu sługi setnika. Ewangelista  
Mateusz również podaje godzinę. 
Być może w przekazach ewangeli-
stów chodzi o tę samą osobę. Moż-
liwe, że mowa o kimś z rodziny 
królewskiej, niekoniecznie z naro-
du żydowskiego. Najprawdopodob-
niej jednak była to postać związana  
ze służbą wojskową (Kafarnaum,  
jak również inne miejscowości  
w tamtym regionie, nie były istotne 
pod względem administracji – urzę-
dów królewskich). 
Ewangeliści Łukasz i Mateusz  
ukazują kontrast między wiarą, 
która rodzi się u pogan i ludzi od-
rzuconych, pogardzanych, a nie-

wiarą tych, którym wydawało się, 
że są najbliżej Boga. Mamy zatem 
ukazanego rzymskiego dowódcę 
wojskowego, który potrafi uwie-
rzyć, i brak wiary wśród naro-
du wybranego (Gdy Jezus to usłyszał, 

zdziwił się i rzekł do tych, którzy 

szli za Nim: „Zaprawdę powiadam 

wam: U nikogo w Izraelu nie znala-

złem tak wielkiej wiary” – Mt 8,10). 
Ewangelista Jan ukazał podobny 
dysonans między wiarą urzędni-
ka królewskiego i mieszkańców  
Samarii a niewiarą w Judei.
Fragment ten przypomina również 
prawdę o tym, że śmierć nie zna  
różnic pomiędzy ludźmi prostymi  
a bogatymi i wysoko urodzonymi. 

Udał się do Niego z prośbą, aby  

przyszedł i uzdrowił jego syna: był  

on bowiem już umierający (4,47)

Widzimy tutaj ogromną determi-
nację rodzica. Z miłości do swojego  
dziecka jest on w stanie przekra- 
czać własne granice. Z opisu mo- 
żemy wnioskować, że nastąpiła  
wewnętrzna przemiana tego czło-
wieka – z urzędnika królewskiego, 
którego ranga społeczna wymagała  
zachowania stosownej etykiety, 
w zwykłego ojca, którego doty-
ka nieszczęście. Jego status nie jest 
dla niego ważny, dlatego wyru-
sza sam do Kany, by błagać Jezusa  
o pomoc. To zdeterminowany 
ojciec, który nie waha się zaryzy-
kować, stawiając na szali własny 
prestiż społeczny. 
W tym momencie nie tylko odzysku-
je syna i staje się ojcem, ale również 
zyskuje wiarę – przez upokorzenie, 
w pójściu samemu z Kafarnaum 
do Kany (ok 33 km) i nieposła-
niu swoich sług. Tak postępuje 
tylko ten, kto kocha swoje dziecko. 
Zrobi wszystko, by je ocalić. Przy-
chodzi wprawdzie jako urzędnik  
(J 4,46), ale w drodze, czy też w trak-
cie rozmowy z Jezusem, staje się  
rodzicem. 

Przyjdź, zanim umrze 

moje dziecko (4,49)

Ojciec nie pozwala, aby jego dziec-
ko umarło. Ten człowiek jest figurą 

Boga Ojca, który nie pozwala, aby 
zwyciężyła śmierć. 
Pokora, determinacja i męstwo  
urzędnika z Kafarnaum zapra-
szają nas do pokory, wytrwałości  
i męstwa wobec naszych dzieci: na-
turalnych czy duchowych. Ukaza-
na tu postawa ojca zachęca też do  
takiej samej postawy wobec Boga. 
Mogę podejmować wysiłek (np. 
pielgrzymkę symbolicznych 33 ki-
lometrów, oznaczającą odległość 
pomiędzy Kafarnaum a Kaną), wsta-
wiając się u Boga za kimś, kto choru-
je czy to na ciele, czy na duszy. Bóg 
nie chce śmierci, ale jest Bogiem 
żyjących – nie chce, aby ktokolwiek 
umarł, lecz aby miał życie wieczne. 
Dlatego z taką pewnością możemy 
Go o to prosić.
Iść do Jezusa z prośbą to posta-
wa piękna i godna człowieka, męż-
czyzny, ojca, urzędnika. 
Ja również mogę iść i prosić z peł-
ną determinacją. Dzięki łasce Bożej 
mogę coraz bardziej stawać się oj-
cem dla własnych dzieci – którymi  
są dla mnie w porządku natury bądź 
w znaczeniu duchowym. 

Rzekł do niego Jezus: 

„Idź, syn twój żyje”. 

Uwierzył człowiek słowu… 

i szedł z powrotem (4,50)

Ta odpowiedź brzmi jak rozkaz –  
Jezus ma autorytet.
Uwierzył człowiek słowu, które Jezus 

powiedział do niego. To piękne wy-
darzenie: ktoś uwierzył słowu Pana. 
Cudowną sprawą jest móc zaobser-
wować taką sytuację i spotkać takie-
go człowieka, lecz ta historia staje 
się piękniejsza, jeśli dotyczy mnie 
osobiście – gdy otrzymam taką ła-
skę, że uwierzę Jego słowu i zaufam 
mu bezwarunkowo. 
W Piśmie Świętym wielokrotnie 
natrafiamy na fragmenty, które 
mówią o wierze w Słowo i wierze 
Słowu: na Twoje słowo zarzucę sie-

ci (Łk 5,5); Niech mi się stanie według 

twego słowa (1,38); Błogosławiona  

jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią 

się słowa powiedziane Ci od Pana  
(1,45); Zróbcie wszystko, cokolwiek  

wam powie (J 2,5).
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Urzędnik odkrywa w sobie oj-
costwo i jest mu ono droższe 
niż jego rola społeczna, zawodo-
wa – bycie urzędnikiem. Wierzy 
bez stawiania warunków. Stał się 
w tym podobny do Abrahama, który  
uwierzył i poszedł, oraz do Maryi  
i Józefa, którzy uwierzyli Słowu.
Wiara „urzędnika” została w tym 
momencie oczyszczona. Uzdrowi-
ciel nie idzie z nim do Kafarnaum, 
a ten pomimo to uwierzył, że Jezus 
może uzdrowić jego syna – na od-
ległość. To zaś oznacza, że uwierzył, 
że Jezus jest Panem. 
Syn Twój żyje. Słowa, które wypo-
wiada do niego Jezus, zapowiada-
ją czas paschalny. Jezus-Syn żyje 
prawdziwie. Zmartwychwstał.
Moja wiara potrzebuje częstego  
oczyszczania. Pan daje mi możli-
wości, daje swoje Słowa, abym zo-
stał oczyszczony. Jeśli zechcę, mogę 
Mu na to pozwolić, mogę Go prosić 
o oczyszczenie wiary: Jeśli chcesz, mo-

żesz mnie oczyścić (Mk 1,40). 

A kiedy był jeszcze w drodze (4,51)

Zaprezentowana sytuacja jest po- 
dobna do tej z przypowieści o Ojcu  
Miłosiernym. Kiedy syn był jesz-
cze w drodze, Ojciec zobaczył 
go z daleka i wybiegł mu naprzeciw  
(Łk 15,20). Jednak tutaj jest nie-
co inaczej. To ojciec chorego jest 
w drodze, na której mają miejsce 
znaki. Ta scena jest obrazem Koś- 
cioła pielgrzymującego; jest obra-
zem całego życia człowieka, życia  
wiary. 
To ja jestem w drodze – dlatego, że 
uwierzyłem Słowu. I na tej drodze 
dokonują się cuda. 

Wczoraj około godziny siódmej opu-

ściła go gorączka (4,52)

To, co się stało, było tak ważne  
dla ojca, że zapamiętał tamtą  
godzinę. W Piśmie Świętym bardzo  
rzadko podawane są tak dokładne 
określenia fizycznego czasu. Poznał 
więc ojciec, że to ta godzina, w której  
usłyszał od Jezusa słowa: Syn twój 

żyje (J 4,53). 

Tylko Bóg sprawia, że gdy On  
wypowiada słowa, to one się sta-
ją. Tak się stało podczas stwo-
rzenia świata. Tak się dzieje 
w sakramentach świętych: Ja ciebie 

chrzczę… Ja odpuszczam ci grzechy… 

Oto Ciało moje… Oto Krew moja... To  
dlatego Bóg zaprasza nas i pragnie, 
abyśmy uwierzyli Jego słowom. To  
one są prawdziwą rzeczywistością.
Pięknie jest „zaryzykować” dla Nie-
go – i uwierzyć. W istocie ryzyko jest 
tylko w naszej świadomości – gdyż 
ufając Jemu, nie przegrywamy. To-

bie Panie zaufałem (to znaczy uwie-
rzyłem), nie zawstydzę się na wieki  

(Te Deum laudamus).
Być może jest taki moment, wy-
darzenie, które będziesz pamię-
tał do końca życia. Jest dla ciebie 
punktem odniesienia i dowodem, 
jak bardzo Bóg cię kocha. Może 
to data i godzina zawarcia wasze-
go sakramentu małżeństwa, może 
moment urodzenia dziecka, złożenia  
ślubu zakonnego, przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania, kapłaństwa, 
sakrament pojednania po wie-
lu latach? A może po prostu jakiś 
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ks. dr Jan Uchwat, absolwent  

Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, 

wykładowca teologii moralnej i bioetyki 

oraz ojciec duchowny w Gdańskim  

Seminarium Duchownym

zwykły dzień i godzina przełomo-
wego wydarzenia, które było uwal-
niające, przyniosło odczucie Bożej 
obecności, szczęścia jest tą ewan-
geliczną godziną ocalenia twoich 
bliskich, uzdrowienia twojej histo- 
rii życia, jakiegoś końca i początku  
czegoś dobrego i nowego.

I uwierzył on sam 

i cała jego rodzina (4,53)

Słowa te wskazują na to, jak wiel-
kie jest promieniowanie wiary i jak 
mocno oddziałuje na innych oso-
biste doświadczenie – świadectwo. 
Wielkie znaczenie dla dzieci i całej 
rodziny ma wiara ojca, głowy rodzi-
ny. Ewangelizacja w rodzinie (we 
wspólnocie), poprzez więzi rodzin-
ne czy więzi przyjaźni, podobnie jak 
w tej scenie, w początkach głosze-
nia Ewangelii, jest najskuteczniejsza, 
ale również najtrudniejsza. Jest tak 
dlatego, ponieważ potrzebne jest 
świadectwo, a nie opowiadanie.

Ten już drugi znak uczynił Jezus 

(4,54)

Ewangelista Jan nie używa słowa  
cuda, ale znaki. Pierwszym znakiem 
był cud przemienienia na weselu  
w Kanie Galilejskiej. Był zapo-
wiedzią Eucharystii, która daje 
życie. Drugi znak także ma miej-
sce w Kanie i dotyczy uzdrowie-
nia syna umierającego w Kafarnaum. 
Słowa, które wypowiada Jezus: 
Syn twój żyje, są słowami paschal-
nymi. Ten znak (cud uzdrowienia) 
ma związek z Paschą, jest zapo-
wiedzią Zmartwychwstania. Eu-
charystia też jest pamiątką Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania. Tak 
więc jeden i drugi cud (znak) są ze 
sobą związane nie tylko ze wzglę-
du na miejsce, ale i na treść. 
Podczas Eucharystii doświadcza-
my przemiany, otrzymujemy ży-
cie. Podczas Eucharystii jesteśmy 
w stanie określić godzinę (moment), 
w którym na słowo kapłana (alter 

Christus, czyli drugiego Chrystusa) 
chleb staje się Ciałem, a Bóg staje się 
prawdziwie obecny.

To wielka tajemnica wiary. Wiara  
jest potrzebna, by celebrować  
Eucharystię, ale również sama  
Eucharystia rodzi wiarę. Często  
Eucharystia gromadzi rodzinę, po-
dobnie jak stało się w Kafarnaum: 
uwierzył on i cała jego rodzina. 
Tam, gdzie uwierzyła rodzina, stał 
się Kościół, a Kościół żyje przecież 
dzięki Eucharystii.

Zadanie

1. Pomodlę się w czyjejś intencji  
(np. rodzice za swoje dziecko bądź 
dzieci). Wstawię się u Boga za kimś.
2. Świadomie stanę się świadkiem 
wiary dla kogoś w rodzinie.
3. Przypomnę sobie datę (godzi-
nę) sakramentu małżeństwa lub 
kapłaństwa (albo innego ważnego  
momentu w mojej relacji z Panem).

Jezioro Galilejskie
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