
Mk 4,  35 - 41 

(35) Gdy zapadł wieczór owego dnia, 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) Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się 

napełniała.  

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

uspokoił i nastała głęboka cisza.  

(40) Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? 

Jakże wam brak wiary?  

(41) Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: Kim właściwie On jest, 

że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?  

 

 



 

Burza na jeziorze  -    (Mk  4, 35 - 41) 

Ks. dr Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 35" Wyd. Biblos 

 

Perykopa o uciszeniu burzy na jeziorze jest pierwszą spośród szeregu opowiadań                    

o działalności Jezusa nad Jeziorem Galilejskim, o której jest mowa w bloku Mk 4,25–7, 23. 

Sekcja ta ukazuje szereg cudów Jezusa, których dokonywał wobec swoich uczniów.  

Opisywane wydarzenia są swoistą katechezą Jezusa i sposobem formacji uczniów przed 

wyruszeniem do Jerozolimy.  

Cuda te posiadają w narracji Marka trzy zasadnicze cechy wspólne. 

 Po pierwsze, są dokonywane na otwartej przestrzeni (za wyjątkiem 

wskrzeszenia córki Jaira – Mk 5, 35-43). 

 Po drugie, dzieją się nie w odosobnieniu, ale na oczach uczniów czy nawet 

wielkiego tłumu. 

 Po trzecie, ich scenerią jest Jezioro Galilejskie, które jest najczęściej 

wymieniane w tej właśnie sekcji Ewangelii św. Marka. 

Burza na jeziorze to pierwsza z trzech powiązanych ze sobą scen, które ukazują Jezusa                           

i uczniów przeprawiających się w łodzi przez jezioro (Mk 4, 35-41; 6, 45-52; 8, 13-21).  

Natomiast po przeprawie następują sceny ukazujące spotkania Jezusa z osobami, które 

potrzebowały Jego pomocy jako cudotwórcy.  

 Buli wśród nich: opętany (Mk 5, 1-20),  

 Jair (Mk 5, 21-24),  

 kobieta cierpiąca na krwotok (Mk 5, 25-34)  

 czy mieszkańcy ziemi Genezaret (Mk 6, 53-56).  

Na pierwszym planie w tych opowiadaniach zawsze znajduje się Jezus z chorymi i ich 

bliskimi. Dokonany cud natomiast prowokował uczniów do zadawania pytań o tożsamość 

Jezusa. Tak więc  

 na tle cudów czynionych wobec tłumów dokonuje się to, co najważniejsze            

w tej sekcji Ewangelii św. Marka, czyli opis formacji uczniów i procesu 

zacieśnienia ich relacji z Mistrzem. 

Perykopa zaczyna się charakterystycznym dla Marka podwójnym określeniem czasu 

(Mk 1, 35): ,,Gdy zapadł wieczór owego dnia”.  



Ów dzień jest tym, w którym Jezus nauczał tłumy i uczniów nad jeziorem                              

w przypowieściach (Mk 4, 1-34). Polecenie przeprawy na przeciwny brzeg (gr. eis to 

peran) wprowadziło nieobecny do tej pory ważny element ruchu. 

 Dotychczas działalność Jezusa była bardziej statyczna. Nawet gdy Jezus znajdował się 

w łodzi, to była ona przycumowana do brzegu, na którym gromadził się słuchający Go tłum 

(Mk 4, 1). Do tej pory to raczej adresaci Jezusowej działalności byli w ruchu: schodzili się 

do Niego z wielu stron, wychodzili, aby Go zatrzymać, czy przynosili chorych. Generalnie 

przybywali tam, gdzie akurat Jezus się znajdował. Polecenie przeprawy przez jezioro 

wprowadziło zatem nową rzeczywistość. Nie został podany jasny powód, dlaczego Jezus 

chciał się przeprawić. Prawdopodobnie zamierzał rozszerzyć zakres swojej działalności na 

tereny na wschód od Jeziora Galilejskiego. Taki bowiem obrali kierunek drogi –                             

z zachodniego na wschodni brzeg jeziora. 

Kolejny werset ukazuje ciekawą scenę. Jest w nim mowa o tym, że Jezus porzucił tłum 

zebrany na brzegu jeziora (Mk 4, 1). Pozostał z uczniami.  

Patrząc z perspektywy uczniów, można powiedzieć, że wtedy, gdy posłuchali słów 

Jezusa, zostali z Nim sam na sam. „Jego zabrali” (gr. paralambein). W innych miejscach 

użycie tego zwrotu oznacza oddzielenie kogoś od tłumu, od innych (Mk 5, 40; 9, 2).  

Wzmianka o innych łodziach przypomina, że opowiadanie Marka jest zapisem relacji 

naocznego świadka wydarzeń. Do kogo mogły należeć pozostałe łodzie? Może do rybaków 

przygotowujących się do nocnego połowu. A może do mieszkańców regionu położonego na 

wschód od Jeziora Galilejskiego, którzy zabrali się razem z Jezusem i uczniami 

przeprawiającymi się w stronę ich domów. 

Wiersz następny stanowi przełomowy moment narracji.  

 Oto zerwał się gwałtowny wiatr.  

W tekście greckim mamy wyrażenie, które dosłownie należałoby przetłumaczyć: 

„burza wielka wiatru” (Mk 4, 37).  

Samo jej pojawienie się nie jest czymś niezwykłym na Jeziorze Galilejskim, które leży 

w rowie tektonicznym, 210 metrów poniżej poziomu morza, pomiędzy górami. Gwałtowne 

wiatry wieją tam od północy, od Hermonu. Na jeziorze otoczonym z trzech stron górami 

ciężko jest też odpowiednie wcześnie zauważyć na horyzoncie nadchodzącą zmianę 

pogody. Wiatr odznaczał się wielką gwałtownością. Ewangelista zaznacza, że fale były tak 

mocne, iż napełniała się wodą. Warto zaznaczyć, że owe wzburzone jezioro (zwane w  

tekście greckim morzem) jest obrazem bardzo mocno przemawiającym do wyobraźnie 

przeciętnego Izraelity. Żydzi – w odróżnieniu od Fenicjan – nigdy nie byli narodem 

żeglarzy.  



Morze zawsze było dla nich synonimem śmiertelnego zagrożenia dla człowieka i 

siedliskiem sił wrogich Bogu. Z drugiej strony to właśnie morze staje się często w narracji 

biblijnej miejscem szczególnego objawienia potęgi Boga (wyjście z Egiptu, historia Jonasza 

czy Pawła Apostoła uratowanego w podróży do Rzymu).  

Grozę sytuacji w naszym epizodzie potęguje fakt, że wszystko dzieje się po zmroku, 

„gdy zapadł wieczór” (Mk 4, 35). 

Opis żywiołu kontrastuje ze wzmianką o Jezusie, który w tej sytuacji spokojnie spał na 

rufie. Ewangelista dodaje też, że Jezus spał na „wezgłowiu”, co uwydatnia Jego spokój, 

jakby był całkowicie nieświadomy śmiertelnego zagrożenia. W ewangeliach Mateusza                                   

i Łukasza nie ma wzmianki o wezgłowiu. Według nich burza stanowiła zagrożenie nie tylko 

dla uczniów, ale również Jezusa.  

 Marek sytuuje Jezusa jakby w innym, bardziej bezpiecznym, świecie.                  

Jego zagrożenie nie dotyczy. 

Strach kazał uczniom działać dość gwałtownie: obudzili Jezusa i zwrócili się do Niego z 

wyrzutem: „Nauczycielu, nie obchodzi Cię, że giniemy?” (Mk 4, 38). 

 Jest to ciekawe sformułowanie i na tle innych synoptyków jawi się jako relacja 

naocznego świadka.  

 U Mateusza bowiem uczniowie wołają: „Panie, ratuj! Giniemy!” (Mt 8, 25),            

co brzmi jak modlitewna aklamacja.  

 Łukasz użył zdania oznajmującego:  „Mistrzu, Mistrzu, giniemy!” (Łk 8, 24).  

Natomiast zawołanie w Ewangelii św. Marka brzmi spontanicznie i oddaje całe 

zdezorientowanie uczniów. Więcej, wynika z niego, że uczniowie nie do końca jeszcze 

zdawali sobie sprawę z mocy, jaką dysponował Jezus. Zwrócili się do Niego po prostu 

„rabbi”. Ich zawołanie nie jest prośbą o ratunek skierowaną do Boga, ale jest bliższe 

sformułowaniu, jakie słyszymy od ducha nieczystego, który ma świadomość swojego 

końca: „Przyszedłeś nas zgubić” (Mk 1, 24). 

 Zbudzony Jezus uciszył wicher i nakazał wodom milczeć.  

Zwrócił się do żywiołów w drugiej osobie, tak samo jak skarcił ducha nieczystego przed 

wyrzuceniem do z opętanego (Mk 1, 25). Zarówno w egzorcyzmie dokonanym                             

w synagodze w Kafarnaum, jak i w uciszeniu burzy pojawia się tan sam czasownik: 

„milczeć”.  

Jeśli uwzględniamy, że w symbolice biblijnej wodne odmęty siedliskiem złych duchów, 

to możemy tu widzieć związek z następnym egzorcyzmem, po którym złe duchy topią się  



w jeziorze. Samą burzę natomiast można zinterpretować jako próbę udaremnienia Jezusowi 

przybycia nie terytorium, które było pod władzą demonów. 

Słowa Jezusa przynoszą natychmiastowy skutek. Podkreśla to jeszcze bardziej użycie 

dwóch określeń o całkowitej zmianie sytuacji. Wicher nie tylko „uspokoił się”, ale nastała 

jeszcze „głęboka cisza” (Mk 4, 24). To zestawienie dwóch zmian: „uspokojenie” i „cisza” – 

jest skutkiem wcześniejszego podwójnego wezwania Jezusa, który zawołał: „Milcz” oraz 

„ucisz się” (Mk 4, 24). 

W Mk 4, 25 zostały przytoczone słowa Jezusa, które ukazują duchowy sens tego 

wydarzenia. Chodzi tu najpierw o uczniów i ukazanie prawdy, że w ich sercach 

zabrakło wiary.  

Podkreślenie tych słów jest o tyle ważne, że raczej jesteśmy skłonni zwracać tutaj 

uwagę na czyny i słowa Jezusa ukazujące Jego boską moc. Ważniejszy jest jednak lęk 

uczniów, a dokładnie mówiąc, brak wiary jako przyczyna lęku.  

Postawę uczniów można skontrastować z postawą tych, którzy dzięki wierze 

pokonali trudności i doznali cudu. Są to: 

 przyjaciele niosący paralityka (Mk 2, 5),  

 kobieta cierpiąca na krwotok (Mk 5, 34), 

 Jair (Mk 5, 36)  

 czy niewidomy pod Jerychem (Mk 10, 52).  

Im wszystkim Jezus mówi o wartości wiary. 

Dzięki działaniu Jezusa zagrożenie minęło, mimo to jeszcze raz pojawia się wzmianka o 

lęku uczniów, i to lęku ogromnym. Ewangelista pisze dosłownie: „ulękli się wielkim 

strachem” (Mk 4, 41).   Co było źródłem ich strachu?  

Był to strach, jakiego doświadczyli w zetknięciu z potęgą Boga                                    

i  z  nasuwającym się pytaniem o tożsamość ich Mistrza. 

To właśnie tutaj po raz pierwszy pojawiło się ono na ustach uczniów: „Kim właściwie 

On jest?” (Mk 4, 25). Dlatego ostatecznie ów lęk uczniów miał pozytywnie znaczenie, 

doprowadził ich bowiem do głębszej refleksji i – ostatecznie – wiary.  

Przypomina to lęk, zdumienie i przełom, jaki zaszedł w życiu takich postaci biblijnych,  

 jak Jakub (Rdz 28, 10-17) 

 czy Mojżesz (Wj 3, 4-6),  

gdy zetknęli się z potęgą Boga. 



Burza na jeziorze (Mk 4, 35-41) 

Pan nawet podczas swojego snu na wezgłowiu poddawał uczniów próbie, dokonał 

przecież takiego cudu, że nawet występnych mógłby doprowadzić do skruchy. Gdy bowiem 

wstał, połajał morze i uciszył wiatr, jasno pokazał dwie rzeczy: że burza na morzu nie była 

spowodowana tylko silnym wiatrem, lecz bardziej z lęku przed jego Panem; a także, że Pan, 

który je uciszył nie jest stworzeniem, lecz jego Stwórcą (św. Atanazy Wielki, „List 29”) 

Słowo płynęło z Nim. Uczniowie obudzili Słowo, które płynęło z nimi, i natychmiast na 

polecenie Pana morze złagodniało, a oni zostali uratowani. Później zaś oni sami stali się 

głosicielami i nauczycielami, opisując cuda naszego Zbawiciela i zachęcając również nas, 

abyśmy naśladowali ich przykłady (św. Atanazy Wielki, „List wielkanocny” 19, 6). 

 

 

„Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi” (Mk 4, 36) 

Łódź niosła Jego człowieczeństwo, a moc Jego bóstwa niosła łódź oraz wszystkich, 

którzy w niej byli. Lecz po to, aby pokazać, że nawet Jego człowieczeństwo nie 

potrzebowało łodzi, zamiast desek, które cieśla łączy i przymocowuje, jak, budowniczy 

stworzenia mocno połączył wody i poddał je pod swoje stopy.  

Jak nasz Pan wzmocnił ręce kapłana Symeona, by w świątyni mógł nieść Moc, która 

wszystko nosi, tak wzmocnił On stopy Apostoła Szymona, aby go samego mogły nieść po 

wodzie. Jak to samo imię, które nosiło Pierworodnego w świątyni, tak, też je sam 

Pierworodny niósł na morzu (św. Efrem, „Homilia o naszym Panu” 52). 

 

„Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała” (Mk 4, 37) 

Morzem jest świat, na którym znajduje się Kościół rzucany jak statek na morzu, lecz nie 

ulega rozbiciu, bo na nim znajduję się doświadczony sternik – Chrystus. Na środku statku 

umieszczono zwycięski znak przeciw śmierci – krzyż Chrystusa […]. Przy nim jest Duch             

z nieba, który wyciska pieczęć na wiernych. Ma on również żelazne kotwice: są nimi święte 

przykazania Chrystusa, mocne jak żelazo […]. Żaglami natomiast wysoko wzniesionymi na 

masztach jest orszak proroków, męczenników i apostołów, którzy osiągnęli spoczynek w 

królestwie Chrystusa (św. Hipolit, „O Chrystusie i Antychryście” 59). 

 

 



„On zaś spał w tyle ładzi na wezgłowiu” (Mk 4, 38) 

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

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

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

przewidywanie rozbicia […]. W statek Pański z zewnątrz uderzają i zatapiają go fale pogan 

i ogrom prześladowań, a wewnątrz szaleją zuchwałe fale herezji (św. Piotr Chryzolog, 

„Mowa 31”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mk 4, 35 – 41 

 

13 – 1993 

Apostołowie uczyli się prawdy o Jezusie w sposób bardzo podobny do nas  - 

również w nich dokonywał się proces stopniowego wzrastania w rozumieniu jej. W świetle 

tego łatwiej nam może zrozumieć ich lęk podczas burzy na jeziorze. Ponadto, pamiętajmy, nie 

był jeszcze wtedy zesłany Duch Święty, który mógłby objawić im prawdę o Jezusie. Stąd 

niepełna ich wiedza zaowocowała zwykłym ludzkim strachem. 

 Kilka lat temu Jan Paweł II, rozważając ten fragment Pisma, powiedział:  

„Ewangelię możemy też odczytywać pod kątem działalności Jezusa w odniesieniu do 

swoich uczniów.   Od początku Jezus głosi „Dobrą Nowinę” o ojcowskiej miłości Boga, ale             

z upływem czasu ukazuje stopniowo coraz większe bogactwo tego orędzia i stopniowo 

objawia im siebie i Ojca. Czyni to z wielką cierpliwością, wiele razy tłumacząc – jeśli 

zachodziła tego potrzeba – wszystko od nowa”. 

Ojciec Święty wyjaśnia dalej, że jeżeli w takim świetle przyglądamy się działaniu Boga, 

otrzymujemy wówczas „potwierdzenie wspólnego nam wszystkim doświadczenia: nikt z nas 

nie osiągnął jeszcze doskonałości, do której został wezwany, każdy z nas jest jeszcze 

kształtowany, jest wciąż jeszcze w drodze”. Takie spojrzenie „wzbudza w nas uczucie pokory, 

pozwalające nam ujrzeć własną niedoskonałość … Chrystus jest Drogą i On sam 

pozostaje podstawowym i naczelnym autorem formacji wszystkich chrześcijan. To 

Bóg jest tym, który nas kształtuje, choć  wykorzystuje do tego ludzkie sytuacje”. 

Jesteśmy przedmiotem nieustannej formacji, abyśmy „wraz ze wszystkimi świętymi 

zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość”               

(Ef 3,18). Chodzi tu o coś więcej niż samą tylko wiedzę rozumową, intelektualną o Chrystusie. 

Chodzi o doświadczenie Chrystusa, o objawienie Go nam przez Ojca. Kiedy Piotr wyznał po 

raz pierwszy, że Jezus jest Mesjaszem, Pan odpowiedział: „Nie objawiły ci tego ciało i krew, 

lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16,17). To dzięki Duchowi Świętemu odkrywamy 

prawdę o Jezusie. 

 Nasze poznanie Chrystusa jest owocem objawienia Bożego, a nie rezultatem własnych 

wysiłków, przeto nie możemy nigdy uważać, że posiedliśmy już całą wiedzę, jaką Bóg 

pragnie nam przekazać, że nie możemy się  już niczego więcej nauczyć ani doświadczyć.  

 Zawsze pozostaje coś przed nami – objawienie nie osiągnie kresu za tego życia. Musimy 

stale służyć Panu i nie przestawać prosić Go o to, aby objawiał nam coraz więcej. 

 



(b)  nr 28 – 1994 

Jezus ma władzę nad wszystkimi siłami natury i fakt ten budzi w nas pełen lęku 

podziw. Ale opowiadanie o uciszeniu burzy mówi nam o czymś więcej. Przekazuje prawdę, że 

Jezus ma władzę nad szatanem działającym w żywiołach.  

W połączeniu z innymi opowiadaniami o władzy Jezusa nad opętaniem przez złe duchy 

(Mk 5,1-20), nad chorobami (Mk 5,25-34) i śmiercią (Mk 5,21-24.35-43), fragment ten 

pomaga nam zrozumieć, że Jezus ma władzę nad wszelkimi formami zła.  

 Poprzez te opowiadania widoczne staje się istotne przesłanie Marka Ewangelisty, a 

mianowicie: Jezus jest Bogiem, ponieważ czyni to, co czyni Bóg. Zwycięża zło. 

Dla wielu mieszkańców Bliskiego Wschodu morze było symbolem chaosu i zła 

walczącego z Bogiem; napawało trwogą i budziło lęk. Izraelici jednak wiedzieli, że Bóg 

panuje nad chaosem. W Księdze rodzaju Bóg zebrał wody w jedno miejsce, a następnie 

stworzył ziemię (Rdz 1,6-10). Psalmista widzi Boga uciszającego burzę i wzburzone fale                 

(Ps 107,29). W Księdze Hioba Bóg wyznacza granice morzu i kładzie zapory dla jego fal                

(Hi 38,8). 

Nic więc dziwnego, że uczniowie zlękli się widząc, że Jezus uciszył burzę. Wiedzieli, że 

takiej władzy nie ma żaden człowiek: tylko Bóg rządzi otchłanią morza. Nie wątpił w to żaden 

wierzący Izraelita. Dlatego apostołowie pełni zdumienia mówili: „Kim właściwie On jest, 

że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?” (Mk 4,41). Marek chce, abyśmy zadali 

sobie to samo pytanie. 

Kim jest Jezus? Autor Ewangelii chce, abyśmy zrozumieli, że Jezus jest Bogiem, gdyż 

czyni to co Bóg. Tu okazuje swoją władzę nad morzem. W innym miejscu Ewangelii 

widzimy, że Jezus ma władzę nad duchami nieczystymi, nad chorobą i śmiercią. W świetle 

tego objawienia boskości Jezusa mamy spojrzeć na własne życie i zrozumieć, że Jezus ma 

władzę nad wszelkimi mocami zła, jakie nam zagrażają: lękiem, chorobą, a nawet śmiercią. 

Aby jednak doświadczyć tej władzy, musimy przyzywać Jezusa, tak jak to czynili Jego 

uczniowie (Mk 4,38).  

On zaś może powiedzieć do nas te same słowa, które skierował do Apostołów: „Czemu 

tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” (Mk 4,40).  

Są to mocne słowa, dotykają jednak istoty rzeczy. Wiara jest tym, czego nam potrzeba, by 

w naszym życiu poznać władzę Jezusa nad wszelkimi mocami zła. Musimy wierzyć w to, że 

Jezus może działać w naszym życiu i mieć pewność, że choć przeciwstawia się nam szatan, 

Jezus jest Tym, który wyzwala nas z mocy zła. 

     



46 – 1996 

„Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”(Mk 4,41). 

Uczniowie nie byli pewni, kim jest Jezus. Zamęt, jaki panował w ich myślach, sprawił, że 

nie zrozumieli ani Jego misji, ani zamiarów. Widzieli wypędzane w cudowny sposób demony, 

byli świadkami uzdrowień nieuleczalnie chorych, ich Nauczyciel wyjaśniał im tajemnice 

królestwa Bożego. Kiedy jednak na łódź uderzył sztorm, przerażenie całkowicie opanowało 

ich dusze. Nie wystarczyło tego, co widzieli i słyszeli, by podtrzymać ich zaufanie do Boga.  

Jakże często w naszej niestałości jesteśmy podobni do uczniów Jezusa. Znamy świadectwa 

zawarte w Piśmie świętym, byliśmy świadkami różnych interwencji Boga w nasze życie, może 

nawet doznaliśmy uzdrowienia i wyzwolenia, poznaliśmy miłość Boga do nas. Gdy jednak w 

naszym życiu zrywają się burze, wołamy przerażeni: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, 

że giniemy?” (Mk 4,38). 

Dla uczniów odpowiedź na to pytanie, choć nie wyrażona słowami, była oczywista: Jezusa 

obchodziło to, że giną. Obchodziło Go to tak bardzo, że pozwolił, by doświadczyli zaciekłych 

uderzeń burzy, aby mógł im w tych dramatycznych okolicznościach objawić, kim jest. 

Uciszając wicher i fale, Jezus dał im poznać swoją władzę nad siłami przyrody – identyfikując 

się w ten sposób z Bogiem Starego Testamentu (Mk 4,41; Wj 14,21).  

 Jezus pragnie także dzisiaj uciszyć każdą burzę, która nas przeraża. 

  Odpowiadając na ludzkie wołanie, objawia siebie wszystkim, którzy Go szukają. 

 

 Dla św. Teresy z Avili ta opowieść ewangeliczna była wielkim natchnieniem.  

W chwilach strachu i niepewności często ją rozważała, zapytując samej siebie: 

 „Kimże On jest, że wszystkie moje zmysły są Mu posłuszne – kto w jednej 

chwili rozświetla tak głęboką ciemność, zmiękcza serce, które wydawało się być             

z kamienia, i zsyła wodę w postaci łez tam, gdzie od tak dawna panowała susza?... 

Kto daje tę odwagę?”  

 Odpowiedź jest dla Teresy oczywista:  

Tym, który to sprawia jest sam Bóg. Wcześniej Teresa pisała: „Oto zostałam uciszona 

niczym więcej, jak słowem [Boga], i zostało mi dane męstwo i odwaga, przekonanie 

i spokój. Jego słowa są czynem”.  

Także uczniowie przekonali się, że słowa Jezusa są czynem. 

 Pragnieniem Jezusa jest, abyśmy i my przekonali się o tym i polegali na tej prawdzie. Jeśli 

będziemy modlili się i wołali do Niego, On sam udzieli nam tej pewności. 



     61 – 1997 

Możemy sobie wyobrazić panikę uczniów, gdy łódź zaczęła napełniać się wodą. Jezioro 

Galilejskie – nazywane tez morzem – jest nie tylko potężne i bardzo rozległe, ale także 

niebezpieczne. Gdy zerwie się wicher, nawet niewielka odległość od brzegu może wydawać 

się nie do przebycia. W całym Piśmie świętym nieokiełznana potęga morza symbolizuje siły 

chaosu i ciemności w świecie – przykładem tego może być potop (Rdz 7,17-24) czy mityczny 

potwór morski, Lewiatan (Ps 74,13-14; Iz 27,1). 

Mimo szalejącej burzy śpiący w łodzi Jezus nawet się nie obudził. Uczniowie zbudzili Go  

i zapytali z wyrzutem: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” (Mk 4,38). 

Byli przekonani, że Jezus może zaradzić ich nieszczęściu, ale niepokoiło ich, że nie robił nic, 

aby ich ocalić. 

Wielu z nas ma podobne doświadczenia. Wiemy, jak często trudno jest nam zaufać Bogu. 

Dlatego pociesza nas fakt, że uczniowie mieli te same problemy, mimo że byli wielokrotnie 

świadkami zdarzeń, w których objawiła się moc Jezusa. Widzieli przecież, jak Jezus uwolnił 

opętanego (Mk 1,21-27), uzdrowił paralityka (Mk 2,1-12) i przywrócił władzę w uschniętej 

ręce (Mk 3,1-5), a mimo to obawiali się teraz, że pozwoli im zginąć. Pamiętając o tych 

wcześniejszych wydarzeniach, zaczynamy lepiej rozumieć, dlaczego Jezus zapytał ich: 

„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” (Mk 4,40). 

Cud uciszenia burzy pokazał uczniom – a także nam – że Jezus zawsze troszczy się o nas              

i wie o grożących nam niebezpieczeństwach; jest blisko nas także wtedy, gdy wydaje nam się, 

że znajdujemy się w położeniu bez wyjścia. Uciszenie się żywiołu pod wpływem 

wypowiedzianego przez Jezusa słowa ukazało Jego absolutną władze nad wszystkimi mocami 

– nawet tak niebezpiecznymi jak rozszalałe morze. Sztorm nie tylko stracił na sile – Pismo 

mówi nam, że po słowach Jezusa „nastała głęboka cisza” (Mk 4,39). 

 Jezus jest zawsze z nami, zwłaszcza wtedy, gdy naszym życiem miotają 

wzburzone fale.  

Przez swój krzyż i zmartwychwstanie odniósł zwycięstwo nie tylko nad mocami ciemności 

w tym świecie; zwyciężył także samą śmierć, naszego największego wroga. Teraz, gdy Jezus 

zasiadł w chwale po prawicy Ojca, zaprasza nas, abyśmy powierzali Mu każdą trudną sytuację 

i oczekiwali od Niego wybawienia. Dopuszcza w naszym życiu różne niebezpieczeństwa                

i próby, ponieważ chce, abyśmy coraz mocniej ufali Jego miłości i opiece. Nie traćmy zatem 

nadziei i powierzmy Mu nasze życie. 

„Panie Jezu, wierzymy, że Ty troszczysz się o nas zawsze, nawet wtedy, gdy zamęt 

panuje w naszych sercach i czujemy się całkowicie zagubieni. Spraw, abyśmy potrafili złożyć 

nasze życie w Twoje ręce z ufnością, że Ty nas bezpiecznie doprowadzisz do swojego 

królestwa.” 



     68 – 1998 

Wczoraj zastanawialiśmy się nad tym, że początki królestwa Bożego bywają często 

skromne, wręcz niezauważalne. Dziś natomiast czytamy o tym, jak objawiło się ono uczniom 

w bardzo dramatycznych okolicznościach, podczas burzy szalejącej na jeziorze. Jak Jezus 

mógł spać w takich warunkach? Było to możliwe tylko dzięki Jego całkowitej ufności w 

miłość i opiekę Ojca.  

 Jezus był przekonany o prawdzie „tych rzeczywistości, których nie widzimy”           

(Hbr 11,1). 

Uczniowie jednak inaczej postrzegali swoją sytuację. Ich wyczerpany nauczyciel, śpiący z 

tyłu łodzi, nie wydawał się kimś, kto mógłby uciszyć fale napierające na burty i zatapiające 

łódź. Ich wiara w Jezusa nie przypominała Jego wiary w Ojca. Nie mieli jednak nikogo innego, 

do kogo mogliby się zwrócić.  

Z nikłą nadzieją zbudzili Go, mówiąc: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że 

giniemy?” (Mk4,38). Jezus przykazał wichrowi: „Milcz, ucisz się!” (Mk4,39). Ten pokój, 

którego doświadczał Jezus, śpiący na wezgłowiu w tyle łodzi, zstąpił w jednej chwili na 

zdumionych uczniów i na rozszalałe wody jeziora. 

 Nauka płynąca z tej opowieści zawsze pozostaje aktualna.  

 

 Ileż to razy recytujemy „Wierzę w Boga”, a potem nękani życiowymi burzami – 

własną chorobą, śmiercią kogoś bliskiego, kłopotami finansowymi lub rodzinnymi – 

myślimy, że Boga nic nie obchodzi nasza niedola?  
 

 Wiary nie da się pogłębić jedynie przez powtarzanie modlitw czy pomnażanie 

własnych wysiłków. Jest ona darem Boga. Jeśli ów dar w nas słabnie, musimy 

zwracać się do Dawcy – z silnym przekonaniem o prawdziwości „tych 

rzeczywistości, których nie widzimy” – i wołać do Niego, aby uspokoił nasze serca              

i rozszalałe wokół nas żywioły. 
 

 Nie wystarczy uczynić to raz, by na zawsze zostać uwolnionym od lęku. Nie! 
 

 Wiara jest ziarnem, któremu Bóg daje wzrost dzień po dniu, aż w końcu 

osiągniemy taki stopień dojrzałości, który pozwoli nam przyjmować wszelkie 

przeciwności z takim samym spokojem, jaki miał Jezus śpiący podczas burzy. 
 

„Ojcze, daj nam zawsze pamiętać, że wiara jest Twoim darem. Umocnij ją w nas, 

prosimy, abyśmy potrafili ze spokojem stawiać czoło wyzwaniom każdego dnia. 

Otwórz nasze oczy na Twoją obecność i napełnij nasze serca Twoim pokojem.” 



     92 – 2000 

 Czy czytając tekst dzisiejszej Ewangelii dostrzegamy ukryty w niej paradoks?  

 Czy widzimy, że Jezus wyrzuca uczniom to, że zmusili Go do uczynienia 

niepotrzebnego cudu? 

        Zwraca się do nich z wyrzutem: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam 

brak wiary” (Mk 4,40).  

Tym samym dzisiejsza Ewangelia nie wzywa nas wcale do naśladowania Apostołów. Pan 

chce, abyśmy w chwilach burzy, kiedy wydaje się, że giniemy, przyjęli inną postawę. 

Oczekuje od nas niezachwianej wiary w Jego opiekę, w Jego miłość i wszechmoc: On jest 

Panem nieba i ziemi i wszystkie żywioły są Mu posłuszne.  

Kiedy spienione fale zalewają łódź, Jezus oczekuje od uczniów, że będą spokojni, wierząc, 

że skoro władca żywiołów pozwala szaleć ogromnej burzy, nie jest ona dla nich groźna. Takie 

myślenie wydaje się sprzeczne z ludzka logiką, ale tego właśnie chce Jezus: byśmy 

pokładali w Nim nadzieję wbrew nadziei i wierzyli w to, co niewiarygodne. 

Chrystus oczekuje od nas tak mocnej wiary, że bez zmuszania Go do czynienia cudów 

będziemy uznawali w Nim naszego Pana i Zbawiciela.  

Dojście do takiej wiary nie jest łatwe, a z pewnością jest niemożliwe, jeśli zaczynamy 

uciekać się do Boga dopiero w chwilach trudnych. Jeśli kierujemy się zasadą „jak trwoga to do 

Boga”, nigdy nie zdobędziemy się na postawę, jakiej Jezus oczekuje od swoich uczniów.  

Kluczem do jej osiągnięcia jest trwanie przy Jezusie w naszej zwyczajnej 

codzienności. 

 Zdamy egzamin w chwilach próby tylko wówczas, kiedy Pan już wcześniej zamieszka w 

naszych sercach. Bezpiecznie przejdziemy wtedy przez wszystkie burze, nawet jeśli będzie się 

nam zdawało, że Jezus o nas nie dba, że „śpi”. Prawdziwe staną się dla nas słowa św. Pawła, 

który zapewnia: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam” (Rz 8,31). 

 

„Panie mój i Zbawicielu! Udziel mi hojnie darów Twego Ducha, abym trwał przy 

Tobie w każdej chwili mego życia i ufnie przeszedł każdą próbę, wiedząc, że jesteś ze 

mną i strzeżesz mnie swoją wszechmocną miłością.” 

     

 

 



124 – 2003 

"Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary!" (Mk 4,40) 

Spróbuj wyobrazić sobie, że to ty siedzisz w tej małej drewnianej łódce miotanej falami i 

podmuchami wichru. Lubimy mieć dobre mniemanie o sobie, czy jednak ktoś z nas ośmieliłby 

się twierdzić, że w podobnej sytuacji nie zareagowałby tak samo jak Apostołowie? 

Choć Jezus upomniał Dwunastu za brak wiary, niemal widzimy, jak uśmiecha się sam do 

siebie. Być może nawet specjalnie wyreżyserował całą tę scenę! Czy mógł dać swoim uczniom 

lepszą ilustrację tego, jak bardzo mają Mu ufać?  

Z pewnością nie chodziło Mu o to, by ich wystraszyć. Chciał dać im lekcję bezgranicznej, 

ufnej wiary, takiej, jaką On darzył Ojca. Pomyślmy tylko – mając przez cały czas w swej łodzi 

Boga, bali się szalejącej wkoło burzy. 

 Jakie burze odbierają ci zaufanie do Boga?  

 Jak reagujesz, kiedy w twym sercu zbierają się chmury lęku? 

 Co czujesz, kiedy w pracy zaczynają krążyć plotki o możliwych zwolnieniach? Lub 

kiedy ktoś bliski zapada na poważną chorobę? 

 Czy zwracasz się do Jezusa, który przecież wciąż jest w twojej łodzi, prosząc Go o 

mądrość w podejmowaniu koniecznych decyzji? 

Ojciec niebieski pragnie umacniać nasze zaufanie do Niego, abyśmy potrafili stawić czoło 

każdemu wyzwaniu, każdemu niebezpieczeństwu. I chociaż nieobce nam będą wszystkie 

ludzkie reakcje – jak lęk, zagubienie czy zażenowanie  - to w głębi serca będziemy odczuwać 

pokój, towarzyszący nam nawet w największych życiowych burzach i nawałnicach. 

Następnym razem, gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji, gdy poczujesz napór lęku, złości 

czy zwątpienia, ucz się polegać na Chrystusie. Zwróć się do Niego jak najszybciej. Powierz 

Mu swój problem i poproś, by obdarzył cię mądrością. Wtedy, nawet pośród burzy, 

doświadczysz prawdziwego pokoju. 

„Jezu, umocnij moją wiarę! Pomóż mi ufać Ci nawet w najtrudniejszych 

sytuacjach. Obdarz mnie pokojem i pewnością, że Ty jesteś ze mną we wszystkim, 

co mnie spotyka. 

 

      

 

 



134 – 2004 

"Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?" (Mk 4,38). 

Pewien popularny piosenkarz ujawnił przed publicznością, że w swoim czasie 

czuł się kompletnym zerem. 

 Szturmował wszystkie drzwi w Hollywood, by podpisać kontrakt na swą pierwsza płytę, 

ale szczęście zupełnie mu nie sprzyjało. Wyczerpany wędrował po ulicach, aż wreszcie usiadł 

na stopniach kościoła. Kiedy spróbował wejść do środka, okazało się, że i te drzwi są 

zamknięte. Wtedy poczuł się już zupełnie opuszczony, nawet przez Boga, i był o włos od 

wyrzeczenia się swoich marzeń. Wiele lat później przybył do Hollywood już jako znany 

muzyk. Z hotelowego okna dostrzegł ten sam kościół, do którego próbował kiedyś wejść. 

Uświadomił sobie, że Bóg cały czas był przy nim, tylko że jego pierwsza podróż do 

Hollywood była trochę przedwczesna. 

Historia ta może przypomnieć nam chwile, kiedy i my czuliśmy się opuszczeni przez Boga. 

Podobnie jak ów piosenkarz – czy Apostołowie podczas burzy – mamy ochotę wołać: 

„Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”.  

Czasami mamy wrażenie, że nie wytrzymamy już ani chwili dłużej. W takich momentach, 

jeśli nawet rozum zapewnia nas, że Bóg jest przy nas, emocje mówią nam coś zupełnie 

przeciwnego. Widzimy naszą „łódź” zalewaną falami problemów.  

 W Ewangelii według św. Marka Jezus wielokrotnie – jak na przykład w 

dzisiejszym fragmencie – tłumaczy swoim uczniom, że to właśnie wtedy 

zaczyna się wiara.  

Kiedy nie słyszymy żadnych odpowiedzi, kiedy brak nam jakiejkolwiek widzialnej 

pociechy, musimy dokonać wyboru. Możemy albo dać się pochłonąć uczuciom rozpaczy, 

beznadziei, buntu, albo zaufać wszechogarniającej miłości Boga, który obiecał, że nigdy nas 

nie opuści. 

Bóg uczy nas traktować wszystkie próby jako szansę jeszcze większego zbliżenia 

się do Niego. Możliwe, że jak Apostołowie w łodzi, nie nauczyliśmy się jeszcze całkowicie 

polegać na Panu i potrzebujemy porządnego wstrząsu, który wyrwie nas z codziennej rutyny. 

Dopiero gdy Pan przeprowadzi nas zwycięsko przez próby, czy choćby udzieli wewnętrznego 

pokoju w ich trakcie, zrozumiemy, jak bardzo Mu na nas zależy. 

„Panie, chcę dziś wybrać zaufanie do Ciebie i powierzyć Ci wszystkie moje ciężary. 

Daj mi tę łaskę, abym potrafił skupić się na Tobie, zamiast rozpamiętywać moje porażki  

i przerastające mnie problemy.” 



145 – 2005 

"On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się!”." (Mk 4,39) 

Kiedy na jeziorze Galilejskim rozszalała się burza, nawet tak doświadczeni rybacy jak 

uczniowie Jezusa wpadli w śmiertelne przerażenie. Nietrudno wyobrazić sobie, co czuli, gdy 

wezbrane gwałtownym wichrem fale w każdej chwili groziły zatopieniem łodzi.  

Jeśli nawet nigdy nie znaleźliśmy się na wzburzonym morzu, to przecież każdy z nas 

przeżywa groźne i budzące trwogę burze życiowe szalejące wokół nas czy nawet w naszym 

wnętrzu: gwałtowny wicher urazy do przyjaciela, który zawiódł nasze zaufanie… szalejące 

fale lęku, że możemy utracić pracę… gęsta mgła niepokoju o przyszłość… czarne chmury 

nieżyczliwych czy nieczystych myśli, zaciemniające nasz rozsądek i serce. Jednak podobnie 

jak uczniowie w łodzi i my możemy doświadczać w tym wszystkim zbawczej obecności 

Jezusa. 

Jezus uciszył burzę jednym prostym rozkazem. Co było trudniejsze – uciszenie szalejącego 

wichru czy przerażenia w sercach Jego uczniów? Ciekawe, że Jezus zgromił burzę tym samym 

słowem: „Ucisz się!” (Mk 4,39), którym zamykał usta złym duchom (por. Mk 1,25), co 

może sugerować, że kryła się za nią jakaś nieczysta siła.  

 Jest to dla nas kolejny dowód na to, że słowo Jezusa może uciszyć nasze 

wewnętrzne burze i wszystkie złe duchy, które chciałyby nam zaszkodzić. 

 Jeśli uwierzymy w moc Boga, ujrzymy Jego miłość i chwałę objawiającą się w nas                      

i poprzez nas. 

Jednak wiara nie polega jedynie na uznaniu mocy i miłosierdzia Boga. Musimy także 

wprowadzić ją w czyn – ufając Bogu i poddając Mu swoje poczucie samowystarczalności. 

Kiedy żyjemy słowem Boga i pozwalamy Mu sobą kierować, nasz niesforny umysł i miotane 

burzami życie uciszają się jak wicher i fale na Jeziorze Galilejskim (por. Mk 4,41). 

 Ożywmy więc dziś naszą wiarę.  

 Złóżmy w dłoniach Jezusa wszystkie burze uderzające w naszą łódź – także burze 

złości czy zawiści.  

 On przyjdzie uciszyć nasze wzburzenie i da nam zwycięstwo w walce z falami. 

„Jezu, Ty masz moc uciszyć każdą moją burzę. Napełnij mnie pokojem.                     

Ty możesz umocnić moją wiarę. Pomóż mi złożyć w Tobie całą moją ufność.” 

    

 

 



222 – 2012 

"Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?"  (Mk 4,38) 

Wyobraź sobie, że jesteś jednym z pierwszych uczniów Jezusa. 

Spotkałeś Człowieka, który z mocą głosi słowo Boże, uzdrawia chorych, a nawet wskrzesza 

umarłych. Wszędzie, gdzie się pojawia, dokonują się przedziwne rzeczy. Pewnego razu 

wypływasz z Nim łodzią na jezioro. Gdy On zasypia, zrywa się gwałtowna burza, która miota 

łodzią we wszystkie strony. Fale są wielkie i potężne. Rozkołysana łódź zaczyna nabierać 

wody. Będąc rybakiem, jesteś oswojony z rozmaitymi warunkami na wodzie, ale ta burza jest 

tak straszliwa, że ogarnia cię panika. Marzysz jedynie o tym, by jakoś wydostać się na brzeg. 

Co stało się z twoją wiarą? Znajdujesz się w towarzystwie Mesjasza, cudotwórcy, a 

tymczasem jedyne, co czujesz, to lęk i przerażenie. 

Na pozór pytanie uczniów: „Nic Cię to nie obchodzi?”, jest uzasadnione.  

Znajdują się oni w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a Jezus wydaje się całkowicie obojętny 

na ich los. Może rzeczywiście nic Go to nie obchodzi? Jednak w rzeczywistości pytanie to jest 

zupełnie absurdalne. To prawda, że Jezus śpi, a sytuacja robi się coraz bardziej niebezpieczna. 

Ale to przecież Jezus. To Ten, który wielokrotnie już pokazał, że jest w stanie zawieszać 

prawa natury oraz że jest pełen miłosierdzia i współczucia. To oczywiste, że obchodzi go los 

uczniów! Nie należy więc pytać, „czy” On im pomoże, ale „kiedy” i „jak”. 

Wszyscy stajemy wobec sytuacji, które wywołują panikę w naszych sercach. Widzimy 

jedynie zagrożenie i pragniemy pozbyć się go tak szybko, jak to tylko możliwe. W takich 

chwilach starajmy się pamiętać o tym, że Jezus jest z nami. Może wydaje nam się, że On śpi 

lub nie jest świadom szalejącej wokół burzy. Ale to przecież Jezus. On widzi naszą sytuację i 

bardzo Mu na nas zależy. 

 Dzisiejszy fragment Ewangelii przypomina nam, że wiara nie jest sprawą uczuć, 

lecz zaufania, pamięci i jasnego myślenia.  

Jeśli nauczymy się wciąż pamiętać o Jezusie i Jego obietnicach, odnajdziemy w sobie dość 

wiary i pokoju, aby sprostać każdej sytuacji. 

„Drogi Jezu, Ty wiesz, jak przerażające są burze naszego życia. Pomóż mi widzieć 

Ciebie pośród burz. Umocnij moją wiarę, abym ufał, że Ty dbasz o moje bezpieczeństwo 

nawet wtedy, gdy wydajesz mi się daleki.” 
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Bardzo łatwo jest wczuć się w sytuację uczniów na łodzi. Każdy z nas kiedyś przeżył 

gwałtowną życiową burzę, kiedy to wśród cierpienia i zamętu trudno było zachować 

jakąkolwiek równowagę, nie mówiąc już o sterowaniu naszym statkiem we właściwym 

kierunku.  

Wierzymy słowom Jezusa, który obiecał, że pozostanie z nami na zawsze, ale nie 

czujemy Jego obecności. Wydaje się nam, że śpi. W takich chwilach przychodzi pokusa, 

by stwierdzić, że On wcale się o nas nie troszczy. 
 

Jezus chce nas dziś zapewnić, że naprawdę Mu na nas zależy. Wbrew pozorom On 

zawsze doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się w naszym życiu. Ważne jest dla 

Niego to, co przeżywamy w danym momencie, ale czasami decyduje się skierować naszą 

uwagę w zupełnie nieoczekiwanym kierunku.  
 

Przykład tego znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Jezus ucisza wprawdzie burzę na 

Jeziorze Galilejskim, ale jednocześnie wyrzuca przestraszonym uczniom brak wiary. 
 

Podobnie postępuje wobec nas. Oczywiście Jezus słyszy nasze prośby. Oczywiście 

troszczy się o nas. Jednak czasami odpowiada nam zupełnie inaczej, niż tego oczekujemy. 

Czyni to zwykle na jeden z trzech sposobów: Niech się tak stanie. Wołamy: „Ratunku!” –             

i w ostatniej chwili udaje nam się uniknąć wypadku. Prosimy o uzdrowienie – i ból 

ustępuje. Prosimy: „Podpowiedz mi właściwe słowa” – i jak w natchnieniu mówimy coś, co 

pociesza przyjaciela lub odwodzi nasze dziecko od podjęcia niewłaściwego wyboru. Jeszcze 

nie. Będę przy tobie, aż nadejdzie odpowiedni czas.  
 

Może bardzo pragniemy począć dziecko, znaleźć dobrą pracę, zobaczyć, jak bliski nam 

człowiek porzuca zgubny nałóg. Oczekiwanie się przedłuża, ale Bóg działa w naszym sercu, 

ucząc nas wytrwałości i zaufania. W końcu w odpowiednim czasie osiągamy upragniony 

rezultat – najlepszą odpowiedź na nasze długotrwałe modlitwy. 

Mam lepszy plan. Czy zaufasz, że z czasem ci go objawię?  

Na pierwszy rzut oka brzmi to jak „nie”, ale pamiętajmy, że  

Bóg zna nas najlepiej i nas kocha. 
 

Kiedy zamyka jedne drzwi, to otwiera drugie, choć nie od razu jesteśmy w stanie to 

zobaczyć. Próbuj z jak największą ufnością powtarzać: „Bądź wola Twoja”, ale też nie bój 

się pytać: „Panie, i co teraz będzie? Co mam zrobić, żeby przybliżyć się do Ciebie                         

i współpracować z tym, co Ty czynisz w moim życiu?”. 
 

„Jezu, Ty troszczysz się o mnie i wszystkie moje sprawy są dla Ciebie ważne. 

Naucz mnie ufać Tobie”. 


