
Chân dung Môisê

“Tôi không muốn một
mình sống hạnh phúc bên
cạnh Chúa, nếu ở đó tôi
không có Dân của tôi!” 
Môisê

- Tôi tớ của Thiên Chúa 
- Lãnh đạo của dân tộc Do Thái

- Nhóm 3 THGD



Môisê, Ông là ai?
• Môsê là một trong những nhân vật năng động và phức tạp của Cựu

Ước.
• Sách Xuất Hành nêu rõ về thời niên thiếu của Môisê: Ông thuộc

dòng họ Lêvi sống tại Ai Câp. Vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ Ông lập kế
để ông bị trôi sông, rồi được công chúa Ai Cập cứu sống, muợn
người nuôi Ông khôn lớn và đặt tên Ông là Môisê (  Xh. 2, 1-10).

• Dù may mắn sống trong cuộc sống thượng lưu, Môisê ý thức rõ
ràng về sự tự do và công bằng, nhất là quyền sống của đồng bào
mình. Ông ra tay trừ khử tên Ai Cập đã bạo hành một đồng bào của
Ông và trốn sang Midian, nơi xảy ra cuộc gặp gỡ bí ẩn tại bụi gai rực
cháy. Chính tại đây ông được Thiên Chúa trao cho nhiệm vụ giải
thoát đồng bào Israel, và được mạc khải tên gọi đặc biệt của Thiên
Chúa là Yahweh, ‘Ta là đấng Ta là’. 

• Vâng lời Thiên Chúa,ông Môsê đã đến gặp vua Ai Cập là Pharaô, xin
cho dân Israel rời khỏi Ai Cập, nhưng đã bị từ chối. Thiên Chúa lần 
lượt giáng các tai họa xuống trên vua ấy và dân nước Ai-cập, va sau 
cùng vua Ai Cập đã chịu cho dân Israel ra đi.

• Sau khi dân Israel đi khỏi, quân lính Ai-cập lại được lệnh đuổi theo. 
Ông Môise làm phép lạ khiến biển hoá thành đất khô cạn. Nước rẽ 
ra, và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn thoát khỏi Ai Cập.



Giao ước Xi Nai
• Dân Israel lang thang 40 năm trong sa mạc. Dân thiếu lương thực, thiếu nước 

uống, yếu lòng tin, đã tạc tượng bê vàng rồi thờ lạy như thể thờ lạy Thiên Chúa. 
Mô-sê phải nhiều lần xin Chúa tha thứ cho họ. Thiên Chúa, Đấng giầu tình 
thương và ơn nghĩa, đã tha thứ cho những tội lỗi và lầm lạc của dân.

• Thiên Chúa hướng dẫn việc làm Nhà Tạm, là đền thờ nơi ở của Chúa, dấu hiệu 
cho sự hiện diện của Chúa ở giữa dân.

• Môisê lên núi Xi Nai cầu nguyện bốn mươi ngày bốn mươi đêm. Trên Núi Xi-nai, 
Thiên Chúa đã ký kết một giao ước với dân Ít-ra-en. Nội dung Giao Ước là: Ngài 
sẽ bảo vệ dân Israel và cho họ phồn thịnh vì họ là dân riêng của Chúa. Rồi Môisê
nhận được Mười Điều Răn, “được viết bằng ngón tay của Thiên Chúa”. Đây là
cách nói biểu trưng và thi vị, nói lên tính thánh thiêng của thời điểm này khi mà
Môisê trở thành trung gian duy nhất của Yahweh, thông truyền tất cả Lề Luật
cho dân chúng qua việc ban hành Mười Điều Răn.

• Mô-sê đã đưa dân Israel ra khỏi Ai-cập, băng qua bán đảo Xi-nai rồi đi về hướng 
Canaan là miền đất đã được hứa cho Abraham. Cuộc xuất hành này diễn ra vào 
khoảng năm 1250 trước Công Nguyên.

• Môsê qua đời sau khi đã nhìn thấy Đất hứa: đất Canaan, và ông Giosuê được
Chúa chọn để dẫn dân vượt qua sông vào đất Canaan. Đất Canaan là đất mà
Thiên Chúa đã ban cho ông Abraham hàng trăm năm trước, ngày nay là quốc
gia Do Thái.



Môisê vị lãnh đạo của Dân Chúa: 
cô độc và liên đới
• Là một người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, thân mật đàm đạo và nhận chỉ thị của Thiên

Chúa, Môisêthể hiện vai trò trung gian của vị tư tế, môi giới giữa Thiên Chúa và dân.
• Đồng thời ông cũng là một vị lãnh đạo quảng đại, đầy lòng xót thương, tuyệt đối liên đới với dân

Chúa. Dù họ thường xuyên quên lãng Giao ước, tội lỗi, bất trung, ông luôn luôn bênh đỡ, cầu bầu
cho dân ông trước mặt Thiên Chúa:

• Hai tâm tình nầy đã chi phối hoàn toàn con người Môisê, đã giằng co xâu xé con người ông đến
độ ông muốn sống trọn vẹn cùng một lúc cả hai tâm tình xem ra mâu thuẫn, không thể hoà hợp
với nhau.

• Sự kiện ông không được vào Hứa Địa –xem như hình phạt– chính vì ông muốn hoàn toàn liên đới
với đoàn dân mà ông đã theo lệnh Thiên Chúa giải thoát khỏi ách nô lệ Ai cập. 

• Khuôn mặt và đời sống của Môsê không những là lời mời gọi mà còn là tiếng nói chất vấn lương
tâm mọi thành phần dân Chúa, cách riêng hàng tư tế của Thiên Chúa trong sứ mạng phục vụ ơn
cứu độ, mưu cầu hạnh phúc cho mọi người.



Thuật Lãnh Đạo
NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG TRONG THUẬT  LÃNH ĐẠO CỦA ÔNG MÔ-SÊ 
TRONG CUỘC XUẤT HÀNH CỦA DÂN ÍT-RA-EN:

• Thương dân
• Có khả năng lãnh đạo 
• Hiểu rõ sứ mạng được giao 
• Tuyệt đối tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa
• Sống mật thiết với Thiên Chúa
• Cậy dựa vào các cộng sự và các kỳ mục trong dân
• Nghe lời khuyên có tình có lý của những người khôn ngoan (ví dụ: bố vợ Gít-rô)
• Không chấp nhận cũng như chẳng đồng lõa với sự phản bội của dân
• Chu toàn vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và dân của Người (cầu bầu cho dân)



Phần Kết
Hình ảnh Môisê có một chỗ đứng lớn trong Lịch Sử Ơn Cứu Độ. 
Ông được Chúa chọn là Thủ Lãnh cứu Dân Chúa khỏi tay nô lệ Ai Cập.
Sự liên hệ giữa ông Môisê và Chúa Giêsu. 

Qua Ông Môisê Thiên Chúa trao Mười Điều Răn để tu luyện và hướng dẫn Dân Riêng của Người.

Bản lĩnh của Môisê có cùng quán tính giống Chúa Giêsu: luôn luôn đứng về phía dân, lo lắng săn sóc
và thánh hoá họ xứng đáng là Dân Chúa tuyển chọn.

Môsê đã đau khổ cùng dân Chúa và cho dân Chúa! Môsê đã chết với dân Chúa và cho dân Chúa! 

Được tuyển chọn, mời gọi, gắn bó mật thiết với Thiên Chúa và theo lệnh Người mà lãnh đạo dân, 
thế nhưng sứ mạng của Môsê hình như thất bại; vì dân ông, dân của Giao ước Sinai, ngã gục trong
sa mạc; ngay cả bản thân ông cũng phải chia sẻ hoàn toàn số phận của họ khi ông nằm xuống bên
kia ngưỡng cửa Hứa Địa! 

Để đền tội cho dân và đem ơn cứu độ đến cho mọi người Đức Giêsu-Kitô đã dùng chính máu mình
để thiết lập Giao Ước Mới, một lần nữa nối kết Thiên Chúa với con người.
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