
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBT: Sau đây chúng tôi xin giới thiệu các bạn đọc tác 

phẩm mới của Lm Nguyễn Hữu Thy với tựa đề "Hiểu và 

sống Mười Điều Răn Thiên Chúa". So sánh với trên 

mười tác phẩm khác của tác giả, thì tác phẩm "Hiểu và 

sống Mười Điều Răn Thiên Chúa" chỉ là một tác phẩm 

ngắn với hơn 100 trang, cộng thêm các hình ảnh sống 

động kèm theo. Nhưng tác phẩm này lại mang một nội 

dung hết sức quan trọng và thiết thực: Trình bày và giải 

thích một cách cụ thể và sống động Mười Điều Răn Thiên 

Chúa, mười qui luật luân lý tối cần cho cuộc sống nhân 

loại, nhất là nhân loại hôm nay, một nhân loại đang liều 

mình bước đi trên con đường tiêu diệt, vì đang tâm xa lìa 

và chối bỏ Thiên Chúa cũng như các giới răn của Người, 

để sống một cuộc sống hoàn toàn buông thả, sa đọa và vô 

luân.  
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Lời nói đầu 

 

Trong trang đầu Sách Bổn, tức Sách Giáo Lý cũ, của các 

giáo phận Công Giáo Việt Nam viết: “Đạo Đức Chúa Trời 

là Đạo tự nhiên, nhưng bởi loài người hay quên nên Đức 

Chúa Trời đã cho khắc trên hai bia đá mà truyền cho Tổ 

phụ Mô-sê xưa”. Đây là một câu giáo lý đơn sơ, ngắn ngọn 

nhưng đầy đủ. Đúng vậy, “Đạo Đức Chúa Trời”, hay nội 

dung Mười Điều Răn Thiên Chúa – tức MẾN CHÚA và 

YÊU NGƯỜI – là những giới luật hoàn toàn tự nhiên mà 

mỗi người có trí năng và lý trí lành mạnh bình thường đều 

có thể khám phá ra được và dùng làm kim chỉ nam hướng 

dẫn đời mình trong suốt cuộc hành trình tiến về hạnh 

phúc chân chính, vì chính Thiên Chúa đã ghi tạc những 

Giới Luật ấy vào trong lương tri của mỗi người khi Người  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dựng nên họ. Nhưng bởi bản tính tự nhiên loài người vốn 

bị ảnh hưởng tội nguyên tổ đã trở nên ươn hèn, chóng 

quên lãng và bất hướng thiện, nên Thiên Chúa lại một lần 

nữa cho khắc Mười Điều Răn của Người một cách rõ ràng 

và thực tiễn trên hai bia đá (x. Xh 24,12; Đnl 5,22b) như 

một nhắc nhở cụ thể trước mắt, để con người luôn có thể 

trung thành tuân giữ và qua đó họ được cứu rỗi và được 

hạnh phúc vĩnh cửu.  

 

Nhưng con người luôn vẫn là con người và bản tính tự 

nhiên của họ muôn thuở vẫn thế, vẫn không thay đổi: vẫn 

bất hướng thiện, vẫn ưa thích điều thoải mái, dễ chịu, 

không đòi hỏi sự cố gắng, nếu không muốn nói là rất dễ 

dàng hướng chiều về trạng thái sa sút và phóng túng. Thật 

vậy, nhìn vào xã hội con người ngày nay một hiện tượng 

đã trở nên quá hiển nhiên trong cuộc sống đời thường cụ 

thể hằng ngày, đó là với não trạng và tâm lý nặng tư tưởng 

phóng khoáng, thoát ly và không muốn bị gò bó của mình, 

con người – dù ở Âu-Mỹ hay ở Á-Phi, dù ở thành thị hay ở 

thôn quê – đều không còn thích nghe nói đến luật lệ, giáo 

điều, mệnh lệnh hay sự cấm đoán thế này thế kia, v.v… 

nữa, từ trong gia đình, đến học đường và ra ngoài xã hội. 

Thật vậy, đối với tâm lý người thời nay, những danh từ 

như “kỷ luật”, “giới răn”, “mệnh lệnh” đã trở nên quá cũ 

kỹ, quá lỗi thời, đều không còn được yêu thích, được lắng 

nghe hay được sử dụng nữa. 

 

Nhưng rồi khi phải đối mặt với cuộc sống cụ thể đầy thách 

đố hằng ngày, khi phải đối mặt với những giới hạn, những 

va chạm và những bất ổn khó tránh được trong các tương 

quan xã hội đầy phức tạp, con người mới bừng tỉnh và 

nhận thức được sự thật cố hữu: Ở trên cõi đời này không hề 

có sự tự do tuyệt đối. Mỗi người không thể tự ý muốn làm 

gì cũng được và muốn sống hay muốn cư xử ra sao cũng 

xong. Mọi sự đều có giới hạn và phạm vi của chúng. Mỗi 

người đều có tự do của mình và sự tự do ấy không ai có 

quyền xúc phạm hay xâm chiếm được. Nhưng chính điều 

đó cũng nói lên rằng mỗi người dù muốn hay không cũng 

đòi buộc phải biết tôn trọng sự tự do của kẻ khác và vì thế 

phải biết tự giới hạn sự tự do cá nhân của mình lại.  

 

Để hiểu rõ được điều đó hơn, chúng ta có thể lấy một ví dụ 

cụ thể trong cuộc sống hằng ngày: Một người tài xế khi lái 

xe trên các công lộ, anh hoàn toàn có quyền tự do lái xe đi 

đâu và lái đi trong bao lâu đều tùy ý anh, nếu anh có đủ 

điều kiện để thực hiện được ý muốn. Nhưng khi lái xe đi 

trên các công lộ như thế, đòi buộc anh phải hiểu rõ và phải 

tôn trọng luật giao thông mà xã hội đã quy định, chẳng 

hạn: anh phải xử trí đúng đắn và nghiêm chỉnh khi có đèn 

xanh đèn đỏ, khi phải quẹo phải hay quẹo trái, phải lái với 
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tốc độ cho phép và anh phải theo đúng các bảng chỉ dẫn 

bên vệ đường, v.v… Nếu không, anh sẽ không thể đi tới 

đích mong muốn được, nhất là anh sẽ gây ra các tai nạn 

nguy hiểm cho tính mạng của mình và của những người 

khác. Vì không chỉ một mình xe anh chạy trên đường mà 

thôi, nhưng còn có hàng trăm hàng ngàn các loại xe của 

những người khác cùng lăn bánh với xe anh, kẻ trước 

người sau. Họ cũng hoàn toàn có quyền tự do lái xe trên 

các công lộ như anh. 

 

Bởi vậy, để tất cả mọi người có được một cuộc sống an vui, 

hài hòa và công bằng trong một xã hội có trật tự và an 

bình, thì cần phải có các nguyên tắc hướng dẫn rõ ràng, 

cần phải có luật pháp, phải có kỷ cương phân minh. Hơn 

nữa, ở đời “bá nhân bá tánh”, trăm người trăm tính, trăm 

người trăm ý kiến và trăm thái độ cư xử khác nhau: kẻ 

thích thế này, người muốn thế khác, không ai giống ai.  

 

Tiếp đến, trong xã hội có người tốt, nhưng cũng có kẻ xấu, 

có người hợp lý, nhưng cũng có kẻ ngang tàng xằng bậy. 

Nhưng giả thử trong xã hội mọi người đều tốt, đều hợp lý – 

dù đây chỉ là một điều giả tưởng, chứ không bao giờ có 

trên thực tế – thì cũng cần phải có tôn ti trật tự, cũng cần 

phải có luật pháp rõ ràng phân minh. Bởi vì, đã là người 

thì ai cũng có lúc yếu đuối, có lúc sai lầm sơ suất thế này 

thế kia, và chính những lúc như thế nhất thiết cần phải có 

luật lệ như một phương tiện cần thiết để hướng dẫn, để 

nhắc nhở và để giúp cho mọi người nhận ra được sai lầm 

của mình và quay trở lại chính lộ của cuộc sống, hầu tránh 

cho đương sự cũng như cho xã hội những xáo trộn và 

những bất an nguy hiểm.  

 

Đúng vậy, đó là điều kiện và là lề luật tất yếu của cuộc 

sống trần thế của con người, nghĩa là con người cần phải 

biết tự chủ, biết tự kiềm chế và biết tự giới hạn sự tự do 

cũng như các ước muốn tự nhiên của mình lại trong những 

khuôn khổ hợp lý của lương tri và của xã hội, nếu con 

người muốn đạt tới được sự hạnh phúc chân chính. Bởi 

vậy, Chúa Cứu Thế đã khuyên ta: “Hãy qua cửa hẹp mà 

vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt 

vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường 

chật chội thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối 

ấy” (Mt 7,13-14). 

 

Nhưng nếu con người và xã hội nhân loại cần phải có luật 

pháp và điều lệ để bảo đảm an ninh, trật tự và kỷ cương 

cho cuộc sống của từng cá nhân, của từng gia đình, của 

từng đoàn thể và của cả xã hội như thế, thì Mười Điều Răn 

Thiên Chúa là mô phạm lý tưởng, là nền tảng vững chắc 

nhất cho tất cả mọi luật lệ nhân loại. Vì nội dung Mười 

Điều Răn Thiên Chúa chứa đựng trọn vẹn tất cả mọi 

nguyên tắc hợp lý và cần thiết nhất cho tất cả mọi luật lệ 

khác. Không thể có bất cứ điều lệ hay luật pháp nhân loại 

nào có nội dung hợp lý hơn và hoàn hảo hơn Mười Điều 

Răn Thiên Chúa. Nói cách khác, mọi luật lệ và hiến pháp 

chân chính của con người nhất thiết phải được phát xuất, 

phải được đặt nền tảng trên tinh thần Mười Điều Răn 

Thiên Chúa, nếu các nhà lập pháp không muốn bộ luật do 

họ làm ra phạm phải những sai lầm cơ bản và đi ngược lại 

các quyền trọng yếu của con người và qua đó khiến cả xã 

hội phải rơi vào những cuộc phiêu lưu liều lĩnh mà cuối 

đường là hố tiêu diệt. Bởi vậy, tại nhiều tiểu bang ở Hoa 

Kỳ như ở Texas, ở Stigler (Oklahoma) hay ở St. Thomas 

Aquinas (New Port Richey), người ta đã cho xây dựng 

trong khuôn viên các Tòa án hay trường đại học những bia 

đá khổng lồ ghi Mười Điều Răn Thiên Chúa như là mẫu 

mực chân chính, như là tấm gương soi vô giá, để khi nhìn 

vào đó, người ta có thể phân biệt được chính hay tà, phải 

hay trái, thiện hay ác.  

 

Còn xét về phương diện tinh thần và siêu nhiên, Mười 

Điều Răn Thiên Chúa là những phương tiện thánh thiêng, 

cần thiết và bất khả khuyết, giúp cho con người thẳng bước 

trên con đường hoàn thiện, trên con đường tiến về cứu 

cánh đời mình là hạnh phúc viên mãn trên Quê Trời.  

 

Dĩ nhiên, thuộc về Giới Luật Thiên Chúa không chỉ có 

Mười Điều Răn mà thôi, nhưng còn có Tám Mối Phúc Thật 

(Mt 5,1-12) cũng như những Lời Khuyên Phúc Âm quan 

trọng khác nữa. Và các Điều Răn hay các Giới Luật của 

Thiên Chúa hoàn toàn khác hẳn với các luật lệ và hiến 

pháp thuần túy nhân loại nói chung và các luật pháp của 

những chế độ chính trị độc tài và chuyên trị của con người 

nói riêng, tức những luật pháp lệch lạc và bất công, những 

luật pháp không nhằm phục vụ lợi ích dân tộc và lợi ích xã 

hội, nhưng chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi của một nhóm nhỏ 

cá nhân hay của một đảng phái nhất định, nên thay vì 

mang lại phúc lợi chung và sự an ninh thịnh vượng cho 

toàn xã hội liên hệ cũng như cho tất cả mọi người dân, thì 

chỉ nhằm hạn chế tối đa sự tự do của người dân, nhằm 

kiểm soát mọi sinh hoạt của người dân, sử dụng vũ lực để 

uy hiếp, đàn áp và bóc lột người dân một cách bất công, 

cốt vô hiệu hóa hoàn toàn hay ít là giảm thiểu tối đa mọi 

khả năng đối kháng khả dĩ của người dân, hầu qua đó họ 

có thể dễ dàng và tiếp tục nắm giữ vai trò thống trị của 

mình một cách độc đoán. 

 

Trong khi đó, trái lại Mười Điều Răn Thiên Chúa, mà 

tiếng Do-thái gọi là “Mười Lời Đề Nghị” hay “Mười Lời 

Hướng Dẫn” của Thiên Chúa dành cho con người, chỉ 

nhằm giúp đỡ và hướng dẫn họ khỏi bị lạc lối, nhưng thẳng 

bước trên con đường tìm kiếm sự tự do và sự hạnh phúc 

chân chính và đạt tới được sự tự do và sự hạnh phúc ấy, đó 

là khi con người biết trở về cùng Thiên Chúa, nguồn hạnh 

phúc vô tận và cứu cánh chân thật của họ, vì ngoài Thiên 

Chúa, con người không thể tìm gặp được sự tự do và sự 

hạnh phúc chân chính và bền vững được, nhưng chỉ có thể 

tìm gặp được những mảnh vụn của sự tự do và sự hạnh 

phúc tạm bợ mà thôi. Vâng, sự tự do và sự hạnh phúc chân 

chính và bền vững chỉ có thể phát xuất từ nguồn sung mãn 

tuyệt đối của chúng, tức Thiên Chúa Toàn Năng.  

 

Để hiểu được rõ điều đó phần nào, chúng ta có thể so sánh 

Mười Điều Răn Thiên Chúa với những tấm bảng chỉ đường 

được dựng ở trên các lề đường, hầu để giúp cho người lữ 

hành không bị lạc đường và đạt tới được đích mong muốn, 

hay như các cột bê-tông và các thành sắt được xây dựng 

hai bên lề đường, nhất là khi con đường chạy qua những 

chỗ có hố sâu nguy hiểm. Thoạt nhìn, xem ra đó là những 

cản trở và những giới hạn khó chịu cho sự giao thông, 
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nhưng tự bản chất, tất cả chúng là những phương tiện và 

những biện pháp tối cần để tránh cho những người đi bộ 

và các xe cộ khi giao thông qua lại trên các con đường đó 

không bị rơi xuống hố sâu, nhưng được bình an, được hạnh 

phúc trở về nhà (x. Đnl 6,16-18; Mt 25). Vì thế, hầu như 

tất cả mọi người đều nhận chân được điều đó và chấp nhận 

những cột trụ hay những ngáng bằng sắt kia như những 

biện pháp hợp lý và cần thiết, chứ chưa hề có một người đi 

bộ hay một tài xế lái xe nào phàn nàn hay phản đối sự 

hiện diện của chúng.  

 

Cũng tương tự như thế, các Giới Răn Thiên Chúa không 

nhằm việc cấm đoán hay hạn chế sự tự do của con người 

như mục đích chính yếu, nhưng là nhằm giúp đỡ, bảo vệ và 

hướng dẫn con người biết sử dụng sự tự do của mình một 

cách đúng đắn và hợp lý, để họ có thể sống an vui hạnh 

phúc ngay ở đời này – trong đời sống cá nhân, đời sống 

gia đình và đời sống xã hội – và mai hậu được hưởng 

nguồn hoan lạc bình an bất tận trong cuộc sống mới. Nếu 

chúng ta luôn có con mắt đức tin trong sáng, chắc chắn 

chúng ta sẽ khám phá ra được, sẽ nhìn thấy rõ được mục 

đích cao cả và tối hậu ấy, nhất là sẽ cảm nghiệm được tình 

thương vô biên của Cha Chung trên trời đối với tất cả 

chúng ta, mà Người dấu kín trong các Giới Răn ấy.  

 

Và sau cùng, chúng ta sẽ nhận chân được rằng việc tuân 

giữ Mười Điều Răn Thiên Chúa quả thực không hề làm 

mất sự tự do cá nhân của chúng ta và không hề là một 

gánh nặng bất khả kham, nhưng hoàn toàn ngược lại, 

Mười Điều Răn Thiên Chúa chẳng những giúp chúng ta sử 

dụng đúng đắn sự tự do của mình, mà còn giúp chúng ta 

thăng tiến nó mỗi ngày mỗi hơn. Hơn nữa, Mười Điều Răn 

Thiên Chúa là một hồng ân cao cả, là một vận may vô 

cùng quý báu mà Thiên Chúa đã trù liệu và đã an bài cho 

tất cả chúng ta, những người đang trên đường tìm kiếm và 

kiến tạo cho mình một cuộc sống có ý nghĩa và có hạnh 

phúc thực sự. 

 

Đó là lý do chủ yếu khiến chúng ta cùng học hỏi, cùng tìm 

hiểu và cùng suy niệm Mười Điều Răn mà Thiên Chúa đã 

đích thân long trọng ban bố cho toàn thể nhân loại qua Tổ 

phụ Mô-sê, người tôi trung dấu yêu của Người, trên núi Si-

nai, trước sự chứng kiến của toàn thể con cái Ít-ra-en. 

 

Tóm lược bối cảnh lịch sử Mười Điều Răn 

Thiên Chúa 

 
Tổ phụ Gia-cóp sinh hạ được mười hai người con trai khôi 

ngô khỏe mạnh và ông hết lòng yêu thương tất cả các con. 

Tuy nhiên, Giu-se là đứa con út và là đứa con ông sinh ra 

trong tuổi già, nên tổ phụ Gia-cóp có lòng quý mến và 

cưng chiều hơn các anh: Áo quần đẹp cũng như của ngon 

vật lạ ông đều cất dành cho Giu-se, nhất là ông không hề 

để Giu-se xa ông nửa bước. Điều này đã gây nên ganh tị 

nơi các anh của Giu-se. Thêm vào đó, có lần Giu-se lại còn 

chân thành kể lại cho cha mẹ và các anh nghe câu chuyện 

chiêm bao lạ lùng của cậu như sau: Số là một hôm, Giu-se 

nằm ngủ mơ thấy cậu và các anh đang bó lúa ở ngoài đồng, 

bỗng dưng bó lúa của cậu đứng thẳng lên, còn các bó lúa 

của các anh lại bao vây chung quanh bó lúa của cậu và quỳ 

sụp xuống lạy bó lúa ấy. Và một hôm khác, Giu-se lại nằm 

ngủ mơ thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao quỳ 

xuống bái lạy cậu. Bởi vậy, mười một người anh của Giu-se 

càng thêm lòng ghen ghét cậu hơn nữa và tìm cách hãm 

hại cậu. 

 

Dịp may đã tới, số là lần kia ông Gia-cóp sai Giu-se đi 

thăm các anh đang chăn chiên ở Si-khem, một cánh đồng 

cỏ cách nhà khá xa, khi trông thấy Giu-se đến gần, các 

anh bèn nói với nhau: “Thằng tướng chiêm bao đang đến 

kìa, ta hãy giết nó và ném xác xuống giếng, để xem chiêm 

bao của nó sẽ hiệu nghiệm ra sao”. Nhưng sau đó, qua sự 

can thiệp của người anh cả là Rưu-vên, họ đã bán cậu cho 

một nhóm lái buôn Ai-cập, chứ không giết như đã định. 

Thế là Giu-se phải theo đoàn người lạ về Ai-Cập và bắt đầu 

một cuộc sống lưu lạc nơi đất khách quê người đầy gian 

nan thử thách. 

 

Đúng vậy, khi phải sống xa cha mẹ và lưu lạc nơi đất 

khách quê người xa lạ, Giu-se đã phải trải qua không biết 

bao nhiêu gian truân, bao nhiêu thử thách gian khổ. 

Nhưng nhờ có biệt tài diễn giải các giấc mộng một cách 

chính xác và hợp lý, Giu-se chẳng những đã vượt lên được 

tất cả mọi thử thách gian lao mà còn đạt tới được tột đỉnh 

vinh quang (x. St đoạn 37-40). 

 

Số là khi chính vua Pha-ra-ô nước Ai-cập nằm mơ thấy có 

bảy con bò béo mập đang đứng gặm cỏ trên bờ sông Nin, 

bỗng dưng có bảy con bò gầy còm từ dưới sông đi lên và ăn 

thịt bảy con bò béo mập kia. Tiếp đến, nhà vua lại nằm mơ 

thấy có bảy bông lúa hạt nặng trĩu bị bảy bông lúa lép và 

khô cháy khác nuốt chửng. Tỉnh dậy, tâm thần nhà vua vô 

cùng bấn loạn và bất an, ông cho triệu tập tất cả các quan, 

các nhà khoa học, các nhà phù thủy bói toán vào dinh và 

ông đã kể lại cho họ nghe hai giấc mơ huyền bí khó hiểu 

kia. Nhưng tất cả khách mời đều bất lực, không ai có thể 

đưa ra được một lời giải thích hợp lý nào. Trong khi đó, 

một vị quan bỗng nhớ lại là chính Giu-se đã từng giải 

thích chiêm bao cho ông, nên ông xin vua cho mời Giu-se 

vào cung. Thế là Giu-se được triệu vào hoàng cung. 

 

Nghe xong hai giấc mơ của nhà vua, Giu-se đã giải thích 

như sau: Cả hai giấc mơ của Hoàng thượng đều mang 

chung một ý nghĩa. Đó là trong bảy năm liền toàn thể 

nước Ai-cập được mùa, lúa gạo dư tràn, thì tiếp theo bảy 

năm liền sau đó trong khắp cả nước sẽ xảy ra nạn hạn hán, 

mất mùa và đói kém khủng khiếp, lan tràn khắp mọi góc 

cùng ngõ hẻm, khiến cả toàn dân phải đói khổ. Chàng còn 

góp ý kiến với nhà vua là nên cắt cử những người có tài 

năng để lo việc tích trữ lúa gạo, hầu tránh cho dân gian 

khỏi phải rơi vào cảnh đói kém chết chóc.  

 

Nghe xong những lời giải thích quá chính xác và hợp lý 

của Giu-se, nhà vua vô cùng đắc ý, liền tuyên bố là ngoài 

Giu-se ra còn ai khác có đủ khôn ngoan và tài ba hơn để 

đảm nhiệm được sứ vụ vô cùng quan trọng này, và nhà 

vua đã đề cử chính Giu-se làm quan tể tướng trên toàn 

vương quốc Ai-cập để chăm lo cho cuộc sống của toàn dân 

luôn được ấm no, lo xây dựng các kho tích trữ lúa gạo trên 
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khắp cả nước để đề phòng nạn đói. Nhờ thế, dân Ai-cập vẫn 

luôn sống trong cảnh ấm no thịnh vượng, chứ không phải 

trải qua nạn đói kém khổ sở như các dân tộc chung quanh. 

Nhớ ơn cứu sống của Giu-se, vua Pha-ra-ô đã ra lệnh cho 

rước cha mẹ và mười một người anh của Giu-se từ đất Ca-

na-an sang Ai-cập và cấp đất đai cho họ sinh sống. Từ đó, 

toàn gia đình ông Gia-cóp cùng sum họp trên đất Ai-cập 

(x. St 41,1-47,12).  

 

Nhờ bản chất thông minh, khôn khéo và chăm chỉ làm ăn, 

dần dà họ đã trở thành một sắc dân giàu sang, văn minh 

và đông đảo trên đất nước Ai-cập. Trong khi đó đa số người 

dân bản xứ lại nghèo nàn, lạc hậu và thường đi làm thuê 

làm mướn cho dân Ít-ra-en (x. Xt 1,1-7). Từ chỗ đó, làn 

sóng ganh tị, ghen ghét và chống đối người Ít-ra-en cũng 

mỗi ngày mỗi lan rộng. Hơn nữa, Giu-se và các chứng 

nhân lịch sử của ơn cứu đói năm xưa đều đã qua đời, 

không một ai còn sống sót nữa; các vua Pha-ra-ô sau này 

cũng không còn biết Giu-se là ai và các công trạng của ông 

đối với dân Ai-cập lớn lao như thế nào nữa, họ chỉ nhìn 

thấy một dân ngoại lai đang mỗi ngày mỗi bành trướng và 

làm giàu trên đất nước họ, và lo sợ có thể một ngày nào đó 

chủ quyền đất nước họ sẽ bị rơi vào tay của sắc dân ngoại 

bang này. 

 

Đó là lý do khiến các triều đình Pha-ra-ô ra lệnh đàn áp, 

đày đọa và tiêu diệt dân Ít-ra-en một cách có hệ thống, 

bằng cách: một đàng nhà vua ban hành lệnh chỉ cho phép 

người Ít-ra-en được sinh con gái, chứ tuyệt đối không được 

sinh con trai, ai sinh con trai thì phải bóp cổ cho chết 

ngay; còn đàng khác, nhà vua lại bắt người Ít-ra-en phải 

làm tất cả các công việc phục dịch vô cùng nặng nhọc và 

nguy hiểm, như xây dựng các kim tự tháp vĩ đại, các cung 

điện và các lâu đài lăng tẩm nguy nga đồ sộ, đắp đường sá, 

đào sông ng  òi, khai thác các kim loại và đá gạch, v.v…cho 

nhà vua (x. St 1,8-22).  

 

Chính trong giai đoạn và hoàn cảnh đầy đau thương éo le 

ấy của định mệnh dân Ít-ra-en, một bé trai của một gia 

đình nghèo người Ít-ra-en thuộc dòng họ Lê-vi được cất 

tiếng chào đời. Khi vừa sinh con chưa kịp đặt tên cho con, 

bà mẹ người Ít-ra-en đã phải vội giấu con suốt ba tháng 

trời, vì sợ công an Ai-cập bắt giết. Nhưng sau cùng, thấy 

nguy hiểm không thể tiếp tục giấu con mãi trong nhà được 

nữa, bà vô cùng đau lòng thương khóc cho số phận hẩm 

hiu của con, cùng hòa chung với số phận đầy chua xót của 

cả dân tộc đang triền miên phải sống trong kiếp nô lệ đọa 

đày, và bà bèn lấy một cái thúng bằng cói đem trét kín 

bằng hắc ín và nhựa chai và đặt con vào đó. Xong, bà đậy 

kín lại và đem thả xuống sông Nin cho trôi theo dòng 

nước, hy vọng có ai vớt được đem về nuôi. 

 

Nhưng ý trời thật nhiệm mầu: Đúng vào lúc đó, cô công 

chúa Pha-ra-ô đang đi ngoạn cảnh trên sông Nin với đoàn 

tỳ nữ và đã bắt gặp chiếc thúng đựng đứa bé trai người Ít-

ra-en trôi qua chỗ đó. Cô liền cho vớt lên. Nhìn thấy đứa 

bé trai có vẻ thông minh, kháu khỉnh, cô bèn nhận làm 

con nuôi và đặt tên cho đứa bé là Mô-sê, có nghĩa là được 

cứu khỏi nước. Thế là Mô-sê, một đứa con của một gia đình 

Ít-ra-en nghèo, được nuôi dưỡng và lớn lên như một hoàng 

tử chân chính trong hoàng cung vua Pha-ra-ô của cường 

quốc Ai-cập hùng mạnh vào lúc bấy giờ, trong một môi 

trường sang trọng và thuận tiện về mọi lãnh vực, hầu 

chuẩn bị cho em có được những khả năng và điều kiện tốt 

để lãnh nhận những trọng trách của đất nước sau này 

trong tương lai (x. Xh 2,1-10).  

 

Nhưng rồi thời gian trôi nhanh và khi trưởng thành, Mô-

sê đã khám phá ra rằng chàng không mang trong mình 

dòng máu Ai-cập như xưa nay chàng vẫn tưởng, nhưng 

thực sự chàng là người Ít-ra-en chính cống, một dân tộc 

đang bị Pha-ra-ô bắt làm nô lệ, đang bị đày đọa và bị hành 

hạ một cách vô cùng bất công và vô nhân đạo. Vì thế, 

chàng quyết định từ bỏ các vinh quang và tước hiệu do 

Pha-ra-ô ban thưởng và quay trở về chịu chung số phận nô 

lệ với dân mình, hầu tìm cách tranh đấu giải phóng họ ra 

khỏi gông cùm Ai-cập.  

 

Tinh thần dân tộc sâu sắc ấy đã khiến Mô-sê vô cùng oán 

giận khi trông thấy một người Ai-cập hiếp đáp và đánh đập 

một người Ít-ra-en hết sức tàn nhẫn, và chàng đã ra tay 

giết chết tên Ai-cập ác ôn kia. Nhưng hành động bênh vực 

người anh em đồng bào ấy của chàng đã vang đến tai vua 

Pha-ra-ô, vả lại hành động ấy cũng không được chính đồng 

bào của chàng hoàn toàn đồng thuận, nên chàng đã sợ bị 

nguy hiểm đến tính mạng và bỏ trốn sang miền Ma-đi-an, 

làm nghề canh giữ chiên cho một thầy Tư tế quyền lực tại 

đó và được ông này vô cùng yêu thương, đến nỗi đã gả con 

gái của ông cho chàng (x. Xh 2,11-22). 

 

Thế rồi, tưởng chừng như định mệnh đã an bài, ngày qua 

ngày, Mô-sê vẫn an vui với thú điền viên bên đoàn vật của 

ông bố vợ và chàng đã quên đi kiếp đọa đày mà đồng bào 

ruột thịt của chàng ngày đêm đang phải cắn răng chịu 

đựng tại Ai-cập. Nhưng không, tiếng kêu than ai oán của 

con cái Ít-ra-en, của dân tộc chàng đã vang thấu tới trời 

cao, và Thiên Chúa đã quyết định ra tay giải thoát Dân 

Người khỏi cảnh nô lệ Ai-cập qua trung gian của người tôi 

trung mà Người sẽ kén chọn là Mô-sê. 

 

Thật vậy, một ngày kia, khi đang trông coi đàn chiên gặm 

cỏ trên một sườn núi thuộc sa mạc Si-nai, Mô-sê bỗng 

nhìn thấy ở đàng xa một hiện tượng lạ lùng: một bụi cây 

bốc lửa cháy rừng rực nhưng bụi cây lại không bị lửa thiêu 

rụi. Quá tò mò, Mô-sê bèn rón rén tiến lại gần để quan sát. 

Khi đến gần bụi cây đang cháy, bỗng có tiếng từ bụi cây 

phán ra: “Mô-sê, Mô-sê, ngươi chớ đến gần. Hãy cởi dép ở 

chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Ta là Thiên 

Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-sa-ác và Thiên 

Chúa của Gia-cóp. Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta 

bên Ai-cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than, vì bọn cai 

hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta 

xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai-cập. Giờ đây, 

tiếng rên siết của con cái Ít-ra-en đã thấu tới Ta; Ta cũng 

đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai-cập. Bây 

giờ, ngươi hãy đi! Ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô để đưa 

dân Ta là con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập” (Xh 3, 1-12). 

 

 (Còn tiếp)  

Lm. Nguyễn Hữu Thy  
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