
Bohaterowie Starego Testamentu (5)

Mojżesz – lider dojrzewający przez kryzysy, cz. 2

• Krytyczne sytuacje na początku i końcu każdego z 3 etapów życia Mojżesza:

(1) narodziny w niebezpiecznej sytuacji; naznaczenie od początku piętnem śmierci (ucisk 
Hebrajczyków w Egipcie – Wj 1,10-14; nakaz zabijania przez położne nowo narodzonych 
chłopców 1,16; nakaz wyrzucenia do rzeki nowo narodzonych chłopców 1,22; cudowne 
ocalenie Mojżesza 2,1-10; trwoga matki w ciąży → czyżby nie udzieliła się dziecku!?)
→ Dz 7,22:  Mojżesza wykształcono we wszystkich naukach egipskich, i potężny był w słowie

i czynie.

(2) krytyczne okoliczności kończące dostatni etap dorastania Mojżesza (budzenie się 
świadomości losu rodaków – 2,11; zabójstwo Egipcjanina; chęć rozsądzania spraw rodaków 
po swojemu – 2,13-14; ujawnienie zabójstwa i ucieczka przed faraonem – 2,15)
→ por. Dz 7,23-29; kryzys prowadzący do nowego doświadczenia Boga

(3) czas spędzony w ziemi Madianitów – okazja do wzrostu
- uznanie swych granic (sam nie może być wyzwolicielem rodaków)
- konieczność akceptacji Boga, który gasi ludzką pychę, przekonanie, że wiem wszystko, że 
na wszystko mam receptę

(4) spotkanie z misterium Boga w krzaku gorejącym (Wj 3,1 – 4,20)
- Mojżesz już nie jako potężny Egipcjanin, ale zwykły pasterz wypasający owce teścia
- miejsce: spieczona pustynia, znikoma ilość trawy i wody
- głos Boga: Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest 

ziemią świętą» (Wj 3,5)

→ nie szukaj innej ziemi, łatwiejszej, bo jej nie znajdziesz. Naucz się natomiast żyć na tej 
twojej niełatwej ziemi. (złudzenie: gdzieś może istnieć jakaś inna ziemia, która jest łatwa i 
bezproblemowa)
- spotkanie prowadzi do nadania misji (pokrywającej się z pierwotnym marzeniem!)
- różnica: w centrum tej misji ma stanąć NIE potęga ludzka wykształconego we wszystkich 
naukach Mojżesza, ale potęga niezmierzonego Boga

(5) śmierć Mojżesza (Pwt 34,1-12)

- tak wiele uczynił dla swojego ludu, ryzykował przed faraonem, 40 lat na pustyni, znosząc 
szemrania, a teraz: NIE może wejść do Ziemi Obiecanej
- wyzwanie: akceptacja Boga ciągle większego, niezmierzonego, wciąż niepojętego 
- być może: ostatnia pokusa – zbuntować się przeciw takiemu Bogu
- impuls dla nas: tak łatwo jest złorzeczyć Bogu, gdy odchodzi ktoś bliski, zwłaszcza, gdy 
uważa się, że jest on niezastąpiony, że jego śmierć jest przedwczesna
→ rozwiązanie: akceptacja świadomości przemijania, pokonania lęku przed śmiercią (=lęku 
przed Bogiem!)
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• Inne teksty do poczytania: (dojrzewający duchowo Mojżesz oraz granice jego autorytetu)

a) Wj 32,1-14 – złoty cielec oraz wielka próba dla Mojżesza 
(pokusa, by stać się nowym Abrahamem – ojcem wielkiego ludu)

- Wj 32,9-10:   I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. 
Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić 
wielkim ludem». 

b) zażyłość Mojżesza z Bogiem i jej granice
- Wj 33,7-23: ... A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem.

- Wj 33,21-22: Oto miejsce obok Mnie, stań przy skale.Gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię cię 

w rozpadlinie skały i położę rękę moją na tobie, aż przejdę. A gdy cofnę rękę, ujrzysz Mnie z tyłu, lecz 

oblicza mojego tobie nie ukażę».

- Wj 34,5-9: A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. 

Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w 
łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, 

grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i 
wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia».

- Wj 34,29-35: Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, 

że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. (…)  I wtedy to Izraelici mogli widzieć 

twarz Mojżesza, że promienieje skóra na twarzy Mojżesza. A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki
nie wszedł na rozmowę z Nim.

c) Lb 12,1-15: oskarżenia rodzeństwa Mojżesza przeciwko niemu
(12,3: Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym/cichym/pokornym, najskromniejszym/ 

najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. 
 → por. gwałtowna postawa młodego Mojżesza w Wj 2,11-15)

d) Lb 20,1-13: brak wiary i nieposłuszeństwa Mojżesza; dlaczego nie wprowadzi ludu do 
Ziemi Obiecanej?

e) Pwt 31,1-7: wybór następcy (nie ma ludzi niezastąpionych!)

f) Pwt 32,48-52; 34,1-12: śmierć Mojżesza w ziemi Moabu


