
 

XII Niedziela zwykła  20 VI 2021 

Mk 4,35-41 

 

 Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: Przeprawmy się na drugą 

stronę.  Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie 

płynęły z Nim.  Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już 

się napełniała.  On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do 

Niego: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?  

On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się!  

Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.  Wtedy rzekł do nich: Czemu tak 

bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do 

drugiego: Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne? 
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Uciszenie burzy 4,35 - 41 

 

 (35) Owego dnia, gdy zapadł wieczór, rzekł do nich: Przeprawmy się na drugą 

stronę. (36) Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne 

łodzie płynęły z Nim. (37) Aż nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, 

tak że łódź już się napełniała [wodą].  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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(38) On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: 

Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? (39) On, powstawszy, zgromił 

wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka 

cisza. (40) Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam 

wiary? (41) Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: Kim On właściwie jest, że 

nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne? 
 

ST: Ps 4,9; 65,8; 89,10; 107,28-30, Jon 1 

NT: II Mt 8,23-27; Łk 8,22-25 

Lekcjonarz: dwunasta niedziela zwykła (rok B) 

 

 [4, 35-36]    

Jezus nauczał rzesze ludzi w przypowieściach, siedząc w ładzi przycumowanej tuż 

koło brzegu (4,1). Gdy zbliża się wieczór, kończy swoje "Kazanie na jeziorze" i prosi 

uczniów, by przeprawili się na drugą stronę. 

Na wschód od Jeziora Galilejskiego, po przeciwnej stronie niż Kafarnaum, 

rozciągały się tereny zamieszkane głównie przez nie - Żydów (5,1). 

Podczas tej wyprawy Jezus po raz pierwszy rozszerza swą działalność na 

cudzoziemskie terytorium (co później powtórzy się w 6,45; 7,31; 8,13). 

Uczniowie towarzyszą Mu w kilku łodziach, tłum zaś zostawili za sobą na brzegu. 

Wyruszają oni z Jezusem tak jak był, wciąż zasiadając na swej pływającej 

ambonie i nie schodząc już na brzeg. 

[4, 37-38]    

Jezioro Galilejskie znane jest z gwałtownych burz, które mogą nadchodzić bez 

ostrzeżenia, gdy wiatr spływa dolinami o stromych zboczach z otaczających jezioro 

wzgórz. 

W tym wypadku wichura jest tak silna, że wprawia w przerażenie nawet 

doświadczonych rybaków. Fale uderzają w łódź, zalewając ją i grożąc jej 

zatopieniem. 

Lecz pośród całej tej furii żywiołów Jezus pozostaje w tyle łodzi i śpi. 

Każdy, kto kiedykolwiek znajdował się w rzucanej przez sztorm łodzi, ma powody 

uznać, że już sama umiejętność spania podczas burzy była cudem! 

Jezus daje tu świadectwo doskonałej ufności Bogu, której oznaką w Piśmie często 

jest spokojny i niczym niezmącony sen (por.  

Hi 11,18: "Pełen nadziei, ufności, odpoczniesz bezpiecznie strzeżony. ";  



Ps 4,9: "Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi 

mieszkać bezpiecznie. ";  

Prz 3,24: "Gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi, zaśniesz, a sen twój będzie przyjemny. 

"). 

Lecz ten pokój ducha nie udziela się uczniom, którzy budzą Jezusa z uszczypliwą 

wymówką: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? 

Po raz pierwszy w Ewangelii Jezus zostaje nazwany "Nauczycielem", i dzieje się 

to zaraz po przeznaczeniu przezeń całego dnia na nauczanie (Mk 4,1-34). 

Teraz będzie miała miejsce niezwykle wymowna lekcja wiary, przekazywanej 

przez doświadczenie. 

Ton, jakim uczniowie zadają swe pytanie, sugeruje, że mają oni niejasne wrażenie, 

iż Jezus jest w stanie coś z tą burzą uczynić, lecz uważają, że ich rozpaczliwy los jest 

Mu obojętny, jakby nie troszczył się o ich bezpieczeństwo czy przetrwanie. 

Jakże często lud Boży czyni Bogu tego typu wymówki, od czasów Starego 

Testamentu (zob. Wj 14,10-11; Lb 14,3) aż do dzisiaj. 

 

 Tło biblijne:  Jezioro Galilejskie 

  

Jezioro Galilejskie, w Starym Testamencie (Lb 34,11) zwane jeziorem Kinneret (co 

oznacza "lira" i nawiązuje do kształtu tego akwenu), to słodkowodne jezioro o 

szerokości trzynastu i długości dwudziestu jeden kilometrów, leżące między Galileą 

na zachodzie i rejonem Dekapolu (dzisiejsze Wzgórza Golan) na wschodzie. Z jego 

południowego krańca rzeka Jordan wypływa w kierunku Morza Martwego. 

W I wieku w wioskach rozrzuconych nad brzegiem tego jeziora rozwijał się 

kwitnąco przemysł rybołówczy. Do dziś znane jest ono z gwałtownych sztormów, 

które zrywają się niespodziewanie i stanowią zagrożenie dla niewielkich łodzi. 

 [4, 39]    

Jezus nie zostawia swych uczniów na pastwę paniki, lecz natychmiast budzi się i 

gromi szalejące żywioły. 

Nie modli się do Boga, by to On uciszył burzę, lecz sam rozkazuje jej mocą swej 

suwerennej władzy: Milcz, ucisz się! (dosłownie: "Stul pysk!"). 

Słowo przetłumaczone jako zgromić jest tym samym, które używane jest w 

opisach wyrzucania przez Jezusa duchów nieczystych (1,25; 3,12), co sugeruje, że to 

siły diabelskie w jakiś sposób wznieciły nawałnicę, zagrażającą zawróceniem Jezusa i 

Jego uczniów z ich misji. 



W Starym Testamencie morze
1
 często było przedstawiane jako symbol chaosu i 

miejsce zamieszkiwania złych mocy ( 

Hi 26, 12-13: "Potęgą wzburzył pramorze, roztrzaskał Rahaba swą mocą, wichurą 

oczyszcza strop nieba i Węża Zbiega niszczy swą ręką. ";  

Ps 74,13-14: "Ty ujarzmiłeś morze swą potęgą, skruszyłeś głowy smoków na 

morzu. Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana, wydałeś go na żer potworom morskim.";  

Iz 27,1: "W ów dzień Pan ukarze swym mieczem twardym, wielkim i mocnym, 

Lewiatana, węża płochliwego, Lewiatana, węża krętego; zabije też potwora morskiego. 

"). 

Jezus egzorcyzmuje te wrogie siły natury z taką samą władzą, z jaką wyzwalał ludzi 

spod panowania złych duchów. 

Wyjący wicher natychmiast ustępuje, a na wzburzonych wodach nastaje cisza. 

W sformułowaniach tych wybrzmiewa analogia do Ps 107,28-29: "w swoim ucisku 

wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. Zamienił burze w wietrzyk łagodny, a 

fale morskie umilkły". 

 

[4,40-41]    

 

Gdy tylko mija niebezpieczeństwo, Jezus gani uczniów za ich słabą wiarę. 

Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary! 

Owszem, zwrócili się do Niego w chwil przerażania  niepewności. Lecz jeszcze nie 

pojmują, kim On tak naprawdę jest: suwerennym Panem całego stworzenia. 

Jezus dążył do sformowania grupy takich naśladowców, którzy ze śmiałością będą 

realizować swą misję na ziemi, polegającą na wnoszeniu pokoju i mocy królestwa we 

wszystkie problemy ludzkości. 

Wezwał ich do wypełnienia pewnego zadania po drugiej stronie jeziora - czy 

uczyniłby tak tylko po to, by pozwolić im zginąć w jego falach (zob. Wj 14)? 

Jak dobrze wiedzieli uczniowie, tylko Bóg ma moc uciszania mórz:                               

"Ty ujarzmiasz pyszne morze, Ty poskramiasz jego wzdęte bałwany" (Ps 89,10; 

zob. Hi 38,3; Ps 65,8). 

W rzeczy samej, już od czasów wyjścia Izraela z Egiptu sprawowanie przez Boga 

władzy nad wodami było oznaką Jego głębokiej troski o swój lud (Wj 15; Iz 51,10). 

                                                           
1
 W języku angielskim Jeziora Galilejskie nosi nazwę Sea of Galilee - "Morze Galilejskie" - przyp. tłum. 



Nie zaskakuje zatem, że po uciszeniu burzy przez Jezusa uczniowie zlękli się 

bardzo. Ich skrajny strach przed siłami natury zostaje zastąpiony pełną czci bojaźń 

względem Boga obecnego w Jezusie. 

Uciszenie jeziora przez Jezusa stanowi epifanię, objawienie Jego boskiej władzy. 

Km On jest właściwie? - oto pytanie, które mają sobie zadawać nie tylko 

współcześni Jezusa, lecz także wszyscy czytelnicy Ewangelii (zob. Mk 8,29). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Mk 4,35-41) 

 

Marek przekazuje tę historię nie tylko po to, by zrelacjonować owo pamiętne 

wydarzenie, lecz by także dać okazję do refleksji nad doświadczeniami pierwszych 

chrześcijan. 

Unosząca uczniów i śpiącego Jezusa łódź jest obrazem Kościoła (por.              

Ef 4,14: " [Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza 

każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu 

na manowce fałszu."). 

Członkowie niewielkiego i zmagającego się z przeciwnościami starożytnego 

Kościoła, rzucanego po morzach ogromnego Cesarstwa Rzymskiego, musieli niekiedy 

się zastanawiać, dlaczego ich Pan wydaje się spać z tyłu - nieobecny, niedostrzegający 

śmiertelnych niebezpieczeństw, które im zagrażają, lub się nimi nie przejmujący. 

Jak często na przestrzeni wieków uczniowie czuli się w ten sposób pośród "burz", 

jakimi były prześladowania, katastrofy naturalne lub ich osobiste problemy? 

Lecz władza Jezusa nie ma żadnych ograniczeń i choć dopuszcza on próby, w 

ostatecznym  rozrachunku nic nie może tak naprawdę zaszkodzić tym, którzy 

pokładają w Nim ufność (zob. Łk 10,19). 

Jego wymówka z wersetu 40 jest dla wszystkich chrześcijan zaproszeniem, by 

wzbudzili w sobie wiarę w Jego obecność i w Jego absolutną władzę nad całym 

kosmosem. 

Prawdziwym antidotum na strach przed ziemskimi niebezpieczeństwami 

jest wiara pochodząca z "lęku przed Panem",  

z pełnej czci bojaźni Bożej, którą Pismo nazywa początkiem mądrości (Hi 28,28; 

Ps 111,10; Prz 1,7). 

"Kto się boi Pana, niczego lękać się nie będzie" (Syr 34,14). 

Rzeczywiście, najczęściej padającym w Piśmie nakazem jest: "Nie lękajcie się!". 



Dlaczego? Odmowa poddania się lękowi unieszkodliwia bowiem wrogą nam 

strategię, która polega na odciąganiu wyznawców Jezusa od ich misji. 

Gdy my się nie boimy, wówczas to nieprzyjaciel drży ze strachu. 

 

 

Żywa tradycja: Śpiący w nas Chrystus 

Jak komentuje św. Augustyn,  "Gdy zostaniesz obrażony, oto uderza wiatr.              

Gdy się gniewasz, oto biją fale. Zatem gdy wieje wiatr i unoszą się fale, łódź jest w 

niebezpieczeństwie, twoje serce jest zagrożone, rzucane tu i tam. Gdy cię ktoś obrazi, 

chcesz się zemścić. Lecz zemsta sprowadza jeszcze inne nieszczęście: katastrofę 

morską. Dlaczego? Bowiem śpi w tobie Chrystus. Co ma tu na myśli? To, że 

zapomniałeś o Chrystusie. Obudź Go zatem, przypomnij sobie o Nim, pozwól 

Chrystusowi w tobie powstać, posłuchaj Go (...) "Kim On właściwie jest, że nawet 

wicher i jezioro są Mu posłuszne?""
2
  

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 
 

  Św. Piotr Chryzolog 

 

Chrystus śpi w naszej łodzi 
 

Ilekroć Chrystus śpi w naszej łodzi i jest uśpiony w ciele snem naszego lenistwa, 

tylekroć spada burza z całą zawieruchą wiatrów, srożą się groźne fale, a gdy żeglarze są 

unoszeni w górę spienionymi bałwanami i rzucani w dół, powstaje w nich gorzkie 

przewidywanie rozbicia, jak o tym wyraźnie mówi dzisiaj przeczytana Ewangelia...  

„I wzięli Go – mówi – tak, jak był w łodzi” (Mk 4, 36nn). Co to znaczy?  

 Inaczej jest Chrystus w niebie, a inaczej jest w łodzi;  

 inaczej w majestacie Ojca, a inaczej odczuwa się Go jako pokornego 

człowieka;  

 inaczej jako współczesny Ojcu, a inaczej jest dostrzegany w latach 

postępującego czasu;  

 inaczej śpi w ciele, inaczej czuwa w świętości swego ducha.  

                                                           
2
 Kazanie 63,1-3 



„I wzięli Go – mówi – tak, jak był w łodzi”. Chwałą wiary jest tak przyjąć 

Chrystusa, jakim jest w łodzi, to jest, jak ukazuje się w Kościele: narodzonego, 

wzrastającego, umęczonego, ukrzyżowanego, pogrzebanego.  

Dziełem szczególnie zbawiennym jest wyznawać, że wstąpił do niebios i zasiadł po 

prawicy Ojca, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Kto tak wyznawszy Chrystusa 

znajdującego się w naszej łodzi, przyjmie Go, to nawet gdyby uderzały weń fale 

zgorszenia, nie pogrążą go ani niebezpieczeństwa, ani też pochłoną odmęty...  

„Owa burza – mówi –miotała fale do łodzi”, bo w statek Pański z zewnątrz 

uderzają i zatapiają go fale pogan i ogrom prześladowań, a wewnątrz szaleją zuchwałe 

fale herezji. Tę właśnie burzę znosił – jak sam to oświadcza – Święty Paweł, gdy mówi: 

„Zewnątrz walki, wewnątrz obawy” (2 Kor 7, 5). 

Słusznie donosi ewangelista, „że się łódź napełniała”. Łódź była napełniona 

pieniącymi się falami, bo Ewangelia niemalże tyle herezji znosił Kościół, ile tylko 

tematów znajduje się w Prawie Bożym.  

„A on był w tyle łodzi, śpiąc na wezgłowiu. Budzą Go tedy i mówią do Niego: 

Nauczycielu! Czyż Cię to nie obchodzi, że giniemy? I powstawszy, zagroził 

wichrowi i rzekł do morza: «Milcz, oniemiej!» I ustał wicher i stała się cisza 

wielka”...  

Grozi nam wielka, bardzo ciężka i burzliwa zawierucha, bo zewsząd naciera 

mnóstwo szalejących wichrów; ryczą morza, wyspy zapadają się w głębiny, a wszystkie 

brzegi rozbrzmiewają smutnym dźwiękiem.  

Lecz ponieważ – jak powiedzieliśmy – Chrystus śpi w naszej łodzi,  

 podejdźmy do Niego raczej wiarą niż ciałem,  

 obudźmy Go raczej dziełem miłosierdzia niż pełnym rozpaczy dotknięciem,  

 zbudźmy Go nie bezczelnym hasłem, lecz dźwiękiem pieśni duchowych, nie 

złowieszczym szemraniem, lecz błaganiem pełnym czuwania.  

Dajmy Bogu nieco czasu z naszego życia, by całego dnia nie pochłaniała owa 

nieszczęsna próżność i godna politowania troska, by całej nocy nie zajmował 

niebezpieczny sen i próżne lenistwo, lecz przynajmniej część dnia i nocy oddajmy 

Stwórcy czasów.  

Mówmy zatem słowami proroka: „Powstań, powstań i nie odrzucaj do końca” (Ps 

43, 24).  

Mówmy wraz z apostołami: „Nauczycielu, czyż Cię nie obchodzi, że giniemy?”                

A jest On naprawdę nauczycielem, bo jest nie tylko Stwórcą wszelkich elementów 

[świata], lecz również nimi kieruje i rządzi. Gdy nas wysłucha, gdy raczy się zbudzić, 

uspokoją się fale, wygładzą się spienione góry bałwanów, ucichną wiatry, zginie burza i 

grożąca nam zawierucha, a wielka burza zamieni się w największy spokój.  



 Św. Augustyn 

 

Obudź śpiącego Chrystusa 

Jeśli wiara jest w nas, Chrystus jest w nas. Cóż bowiem innego mówi apostoł: 

„Chrystus przez wiarę mieszka w sercach naszych” (Ef 3, 17).  

A przeto twoja wiara jest od Chrystusa i Chrystus jest w twoim sercu. To znaczą 

słowa, że spał w łodzi. Uczniowie zaskoczeni niebezpieczeństwem, gdy już groziło im 

rozbicie, przystąpili do Chrystusa i obudzili Go. Chrystus stał, rozkazał wiatrom i 

falom, i stała się cisza wielka.  

 Podobnie dzieje się z tobą.  

Gdy płyniesz, wstępują wiatry do twego serca; gdy przebywasz to burzliwe i 

niebezpieczne morze, zrywają się wiatry, wzburzają fale, wstrząsają łodzią.  

Jakie to wiatry? Usłyszysz zniewagę, gniewasz się: zniewaga to wiatr, gniew to fala; 

grozi ci niebezpieczeństwo, przygotowujesz odpowiedź, jesteś gotów odpłacić 

złorzeczeniem za złorzeczenie: już bliskie jest rozbicie łodzi.  

Obudź śpiącego Chrystusa. 

Dlatego to burzysz się i chcesz odpłacić złem za złe, bo Chrystus śpi w łodzi.                       

W sercu twoim śpi Chrystus, panuje zapomnienie wiary. Lecz jeśli obudzisz Chrystusa, 

czyli jeśli się wiara w tobie ożywi, co ci powie Chrystus czuwający w twym sercu? 

Słyszałem, że mi mówiono: „czarta masz”, a ja modliłem się za nich. Słyszy Pan i 

cierpi, słyszy sługa i gniewa się. Lecz ty chcesz się zemścić. Jakże, czyż ja już nie 

zostałem pomszczony? Gdy ci tak mówi wiara twoja, to jakby rozkazuje wiatrom i 

falom, a powstaje cisza wielka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I czytanie :     Hi 38,1.8-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 I z wichru Pan odpowiedział Hiobowi tymi słowami:  Kto bramą zamknął morze, 

gdy wyszło z łona wzburzone,  gdym chmury mu dał za ubranie, za pieluszki 

ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i 

bramę.  I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej!  Tu zapora dla twoich nadętych fal.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Z pewnością widziałeś kiedyś na morskiej plaży dzieci budujące zamki z piasku. 

Pracowicie wysypują kolejne wiaderka piasku, tworząc imponujące niekiedy budowle. 

Jednak obojętnie, co zrobią, wkrótce przychodzi fala i piaskowe cuda zostają zmyte 

przez wodę.  

 Być może tak właśnie czuli się uczniowie próbujący przetrwać 

burzę w dzisiejszej Ewangelii.  

Jako wytrawni rybacy umieli radzić sobie z mocnym wichrem i wysoką falą. Jednak 

cokolwiek by nie robili, nie byli w stanie uciszyć burzy. Wtem ich sytuacja zmieniła 

się radykalnie. Ten, który „bramą zamknął morze” – Jezus – zgromił wicher i 

nastała cisza (Mk 4,39).  

Tego dnia uczniowie odebrali lekcję podobną do tej, której Bóg udzielił Hiobowi. 

Polegając tylko na własnych siłach i rozumie, możemy działać w ramach naszych 

ludzkich możliwości; tylko moc Jezusa jest nieograniczona.  

Fakt, że Jezus ma moc nad całym stworzeniem, nie znaczy jednak, że mamy się 

czuć nieważni, czy też odbierać Boga jako nieczułą potężną siłę. Wręcz przeciwnie, 

powinno to być dla nas źródłem nadziei. Dlaczego?  

Ponieważ gdy w naszym życiu szaleje burza, gdy „morze” wydaje się nas 

pochłaniać i staje się boleśnie jasne, że brakuje nam sił, wtedy okazuje się, że Jezus 

jest z nami w łodzi i troszczy się o każdego z nas. On zna wszystkie okoliczności 

naszego życia i nad nimi panuje.  

 Czy to znaczy, że każda z burz zostanie uciszona? 

 Niekoniecznie. Czasami Jezus uspokaja burzę, a czasami uspokaja nas. Zawsze 

jednak możemy mieć pewność, że wszechmocny Bóg jest wraz z nami w łodzi, 

obdarza nas swoim pokojem i pomaga w trudnych chwilach.  

 

„Jezu, ufam, że jesteś ze mną. Oby ta świadomość niosła mi pokój                   

w każdej życiowej burzy.” 

 

 

 



 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

   Cyryl Jerozolimski 

 

Bóg jest stwórcą wszystkiego – jak Go pojmiesz? 

Przypatrz się tylko wiośnie i wszelkiego rodzaju kwiatom, które są do siebie 

podobne, a tak różne! Przypatrz się żywej czerwieni róży i lśniącej bieli lilii! Powstają 

z tego samego deszczu i z tej samej ziemi. Kto je stwarza różnymi? Podziwiaj 

mądrość!  

Z jednego i tego samego drzewa powstaje ochronny dach liści i przeróżne owoce – 

a jednak Mistrz ich jest jeden.  

Z jednej winorośli część ich idzie na spalenie, część wyrasta w łodygę, część w 

liście i winogrono. Podziwiaj pierścienie trzciny, jakie Mistrz uczynił!  

Z tej samej ziemi powstają węże, dzikie i łagodne zwierzęta, drzewa i jarzyny, złoto 

i srebro, spiż, żelazo, kamienie. Jedna jest natura wody, lecz z niej pochodzą w wodzie 

pływające ryby i w powietrzu latające ptaki.  

„Oto morze wielkie daleko się ciągnie, a w nim jest płazów bez liku” (Ps 103, 

25).  

Któż zdoła opisać piękno ryb morskich? Któż potrafi opisać ogrom morza i naturę 

żyjących na lądzie i w wodzie płazów. Któż przedstawi głębię i szerokość morza i jego 

fale?  

A jednak stoi ono mocno w swych granicach dzięki Temu, który powiedział: 

„Dotąd pójdziesz, nie dalej – w tobie samym rozbiją się twe fale” (Hi 38, 11).  

Na to dane przykazanie wskazuje morze, gdy przez linie brzegu naznaczyło 

wysokość fali, dając przez to poznać, że nie przekroczyło granicy.  

Któż zdoła zbadać naturę ptaków w powietrzu? Jedne śpiewną mową z sobą wiodą, 

omalowane pięknie na swych skrzydłach, inne jak jastrząb, wyleciawszy w powietrze.  

Zostają w nim bez ruchu, bo na Boży rozkaz „uniesie się sokół i skrzydła swe 

rozwinie na południe” (Hi 39, 26).  

Któż dostrzeże orła, który wznosi się w górę? Jeśli nie zdołasz poznać marnego 

ptaka, jak pojmiesz Tego, który wszystko stworzył?  

Któż zna wszystkie zwierzęta lub przynajmniej same ich nazwy? Albo któż potrafi 

napisać szczegółową historię naturalną? Jeśli zaś nie znamy nawet imion zwierząt, jak 

pojmiemy ich Stwórcę?  



Bóg wyrzekł jedno słowo: „Niech ziemia wyda dzikie, łagodne i pełzające 

zwierzęta według swego rodzaju” (Rdz 1, 24).  

I na jedno słowo powstały z jednej ziemi przeróżne rodzaje zwierząt: łagodny 

baranek i żarłoczny lew. Powstałe ślepo odruch zwierząt naśladujące charaktery 

ludzkie: lis przedstawia ludzką chytrość, wąż tych, co swoich przyjaciół ranią zatrutą 

strzałą, rżący koń swawolnych młodzieńców.  

 ... Czyż Mistrz i tego nie jest godny chwały? 


