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BÀI TÓM LƯỢC SÁCH XUẤT HÀNH 

 

Sách Xuất hành là cuốn thứ hai trong bộ Ngũ thư, gồm 40 chương. Toàn 
bộ nội dung của sách ñề cập ñến sự kiện: “Thiên Chúa ra tay hành ñộng ñể 
cứu dân Ít-ra-en thoát ra khỏi sự áp bức, bóc lột và làm nô lệ bên Ai-cập.” 

Sách Xuất hành ñược chia làm ba phần chính: 

1) Công cuộc giải thoát khỏi Ai-cập (1,1-15-20) 
 
 

2) Hành trình trong sa mạc (15,22-18-27) 
 
 

3) Giao Ước Xi-nai(19,1-40,38) 
 
 

I. CÔNG CUỘC GIẢI THOÁT KHỎI AI-CẬP (1,1-15,20) 
1) Dân Ít-ra-en bên Ai-cập (1,1-22) 

Câu chuyện này nói về số phận của một dân tộc, ñó là dân Ít-ra-en. 
Tuy bị áp bức và phải làm những công việc nặng nhọc như là:Phải 
trộn hồ làm gạch, làm những công việc ñồng áng dưới sự kiểm soát 
của các viên ñốc công tàn nhẫn, nhưng dân tộc này ngày càng trở nên 
ñông ñúc và mạnh mẽ ñến nỗi làm cho vua Ai-cập Pha-ra-ôphải e 
ngại; vì cứ theo ñà này, thì ñám dân này sẽ phát triển hơn nữa và sẽ 
trở thành một dân mạnh mẽ hơn dân của ông. ðứng trước tình hình 
ñó không còn cách nào khác là việc hạn chế sinh sản của ñám dân 
này, lúc ñó mới có thể ngăn cản ñược sự phát triển dân số của họ. 
ðộc ác hơn, Pha-ra ô còn ra lệnh cho các bà ñỡ giết tất cả các bé trai 
ñược sinh ra từ các sản phụ Hip-ri. Thế nhưng kế hoạch của ông cũng 
bị thất bại, vì Thiên Chúa tỏ lòng nhân từ qua các bà ñỡ, và vì các bà 
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có lòng kính sợ Thiên Chúa, nên không làm như vua Pha-ra-ô truyền, 
mà họ cứ ñể cho con trai ñược sống. Lúc ấy vua bèn gọi các bà ñỡ 
ñến và hỏi: “Tại sao các ngươi làm như thế?” các bà thưa: “ðàn bà 
Hip-ri không như ñàn bà Ai-cập, họ khỏe lắm, bà ñỡ chưa kịp ñến thì 
họ ñã sinh rồi.” Nghe qua ñó vua lại ra lệnh cho toàn dân của mình: 
“Mọi con trai Hip-ri sinh ra, hãy ném xuống sông Nin, còn con gái thì 
ñể cho sống.”  
 

2) Thời niên thiếu và ơn gọi của ông Mô-sê (2,1-7,7) 

Trong lúc dân phải chịu cực khổ, Thiên Chúa ñã can thiệp và chuẩn 
bị một người sẽ cứu họ: ñó là Mô-sê, vị cứu tinh của Ít-ra-en và ông 
cũng là một sứ giả của Thiên Chúa. 

Mô-sê là người gốc It-ra-en, thuở mới sinh bị bỏ trôi sông vì người 
mẹ không thể giấu Mô-sê thêm ñược nữa, và cũng không ñang tâm 
giết con mình, nên bà bỏ vào môt cái thúng cho trôi sông mặc cho số 
phận ñưa ñẩy, nhưng may thay công chúa của Pha-ra-ô trong một lần 
ñi tắm ở sông Nin, ñã thấy cái thúng giữa ñám sậy, thì sai người hầu 
ñi lấy. Khi mở thúng ra thì thấy một bé trai ñang khóc, nàng ñộng 
lòng thương và mang về nuôi. Ông sinh trưởng và lớn lên dưới sự 
giáo dục trong triều ñình của Ai-cập và chính nhờ sự giáo dục ñầy ñủ 
nơi quyền quý cao sang thế lực như thế, nên sau này ông có ñủ khả 
năng làm một nhà lãnh ñạo cho dân Ít-ra-en. 
Một ngày kia vì bênh vực cho một người cùng dòng máu, nên ông ñã 
giết một người Ai-cập, chínhvì sự cố này mà ông phải trốn vào sa 
mạc xứ Ma-ñi-an. Cuộc trốn chạy của Mô-sê vào trong sa mạc này 
cũng là một phần nằm trong sứ mệnh ñược Thiên Chúa quan phòng. 
Vị tư tế Ma-ñi-an ñã gả con gái Xip-pô-ra cho ông. Nàng sinh cho 
ông một người con trai, và ông ñặt tên là Ghéc-sôm ñể tỏ lòng biết ơn 
ñối với ñất khách quê người ñã tiếp nhận ông như là một trú dân. 
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Một ngày kia ông ñang chăn chiên cho bố vợ là Git-rô. Ông dẫn ñàn 
chiên qua bên kia sa mạc, ñến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp, tại 
ñây ông ñã gặp gỡ Thiên Chúa, và Thiên Chúa ñã cho ông biết tên 
của Ngài và trao cho ông một sứ mệnh là “giải cứu dân mình.” 
Mô- sê thấy trước nhiệm vụ của ông không phải dễ, có khi còn nguy 
hiểm ñến tính mạng, nên ông tìm cách thoái thác, và tìm ñủ mọi lý do 
ñể chối từ: nào là ông phải lấy gì ñể cho người ta tin lời ông, nào là 
ông không có tài ăn nói…Nhưng Thiên Chúa Ngài giải quyết các khó 
khăn ông nêu ra cách nhanh chóng, bằng cách Ngài cho ông vài tài lạ 
ñể cho người ta tin và sẽ cho ông biết cách ăn nói thích hợp  
(xh 4,13). Hơn thế nữa, Thiên Chúa còn ban cho ông một người trợ tá 
ñắc lực là A-ha-ron(anh của ông và là người Lê-vi). Có người thân 
bên cạnh, Mô-sê bớt lo sợ và không muốn làm Thiên Chúa giận thêm 
nữa, nên ông chấp nhận sứ mệnh Chúa giao. Ông giã từ bố vợ, từ bỏ 
miền ñất Ma-ñi-an, rồi ñưa vợ con trở về Ai-cập theo lệnh Chúa 
truyền (xh 14,19-20) 
 

3) Các tai ương ở Ai-cập. Lễ Vượt Qua (7,8-13,16)  
Sau ñây là các tai ương mà Thiên chúa lần lượt giáng xuống cho vua 
và cả triều ñình Ai-cập: 

1. Nước biến thành máu 
2. ếch nhái 
3. muỗi 
4. ruồi nhặng 
5. ôn dịch 
6. ung nhọt 
7. mưa ñá 
8. châu chấu 
9. cảnh tối tăm 
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Sau mỗi lần tai ương giáng xuống, Mô-sê lại thỉnh ý của Thiên 
Chúa ñể xin Người dậy dỗ. Thế nhưng tình hình xem ra không khả 
thi chút nào, vì sau 9 tai ương lần lượt ñược giáng xuống trên Ai-
cập, thái ñộcủa vua vẫn không thay ñổi, cõi lòng của vua ñã trở nên 
chai cứng ñến nỗi không thể nhận ra các lỗi lầm của mình ñể ăn 
năn thống hối. Lần nào cũng vậy vua hứa rồi lại nuốt lời, và không 
ñể cho dân Ít-ra-en ra ñi. 
Sau cùng, Thiên Chúa ñã không ñủ kiên nhẫn nên Ngài ñã giáng 
xuống tai ương cuối cùng (tai ương thứ 10) “Vào nửa ñêm, Thiên 
Chúa sát hại mọi con ñầu lòng trong ñất Ai-cập, từ con ñầu lòng 
của vị Pha-ra-ô ñang ngồi trên ngai báu, ñến con ñầu lòng của 
người tù ñang ở trong ngục và mọi con ñầu lòng của loài vật.” ðêm 
ấy, Pha-ra-ô thức dậy, cùng với tất cả bề tôi và mọi người Ai-cập, 
và tại Ai-cập vang lên tiếng kêu la, vì không có nhà nào mà không 
có người chết.(xh 12-29,30) 
ðứng trước cảnh tượng ñau ñớn này, nhà vua mới ý thức, mới tỉnh 
ngộ và ñã thay ñổi. Nếu trước ñây, con người này tỏ ra thật bướng 
bỉnh cứng cỏi bao nhiêu, thì lúc này lại trở thành con người ngoan 
ngoãn bấy nhiêu. 
ðang ñêm nhà vua triệu ông Mô-sê và ông A-ha-ron ñến và bảo: 
“Cả các ngươi lẫn con cái Ít-ra-en, ñứng lên, ñi ra, không ñược ở 
giữa dân ta nữa! ði mà thờ phượng ðức Chúa như các ngươi ñã 
nói! Cả chiên cừu, bò bê của các ngươi, cũng hãy ñem ñinhư các 
ngươi ñã nói. ði ñi và cầu phúc cho cả ta nữa.” (xh 12-31-33)   
Qua tai ương cuối cùng này cho thấy rằng quyền năng của Thiên 
Chúa mạnh hơn nhà vua, ñồng thời ñề cao ý ñịnh của Thiên Chúa 
muốn cứu thoát dân của Người khỏi ách thống trị của vua Ai-cập. 
Như ñã nói, ñây là tai ương cuối cùng và quan trọng, nên ñã có sự 
chuẩn bị trước qua việc Thiên Chúa chỉ thị về lễ Vượt Qua và ñồng 
thời Thiên Chúa cũng nói ý nghĩa về ñiều ñó. 
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Khi Thiên Chúa ra tay giải thoát dân Ít-ra-en, Ngài truyền cho họ 
giết con chiên và lấy máu nó bôi lên cửa ñể thoát chết. ðêm ấy họ 
ăn tiệc lên ñường thật vội vàng. ðó chính là nguồn gốc của Lễ 
Vượt Qua, mà sau này họ mừng trọng thể hằng năm, nhằm giúp 
mỗi người sống lại kinh nghiệm của cha ông họ ñược giải phóng 
khỏi ách nô lệ Ai-cập xưa. ðây cũng là ngày khai sinh của dân tộc 
Ít-ra-en. 
 

4) Ra khỏi Ai-cập.( 13,17-15-21) 
Với tai ương cuối cùng, vua Ai-cập phải nhượng bộ cho dân Ít-ra-
en ra khỏi Ai-cập và tiến về miền ñất hứa. “Vậy Thiên Chúa ñưa 
dân ñi vòng qua ngả ñường sa mạc Biển Sậy…” (xh 13,18) 
Thiên Chúa ñi ñằng trước họ: ban ngày thì ở trong cột mâyñể dẫn 
ñường, ban ñêm thì ở trong cột lửa ñể soi sáng, nên họ có thể ñi cả 
ban ngày lẫn ban ñêm. 
Sau bao nhiêu những thử thách, những ñau khổ tưởng chừng như 
ñã kết thúc, nào ngờ! Cũng chính lúc này vua Pha-ra-ô “hoàn hồn” 
nên lại thay ñổi quyết ñịnh của mình và sai quân ñuổi theo con cái 
Ít -ra-en ñể bắt họ trở về Ai-cập. 
Trước tình hình khó khăn, một bên là quân ñội Ai-cập ñang ñuổi 
theo, một bên là Biển Sậy mà dân Ít-ra-en phải vượt qua! Lúc này 
họ cầu khẩn Chúa, nhưng lại kêu trách ông Mô-sê.  
Phần ông Mô-sê, ông luôn tin rằng Thiên Chúa sẽ mãi mãi ở với 
dân, nên ông ñã trấn an dân: “ðừng sợ! cứ ñứng vững, rồi anh em 
sẽ thấy việc Thiên Chúa làm hôm nay ñể cứu thoát anh em…” 
Sau khi trấn an dân, ông Mô-sê lại cầu xin Thiên chúa một lần nữa. 
Và Thiên Chúa ñã hướng dẫn cách thức ñể dẫn dắt dân Ít -ra-en 
khỏi tay quân Ai-cập ñi giữa lòng biển khô cạn. Còn tất cả chiến 
mã củaPha-ra-ô cùng với chiến xa và kỵ binh ñã bị vùi lấp trong 
lòng biển không còn một tên nào sống sót. 
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II. CUỘC HÀNH TRÌNH TRONG SA MẠC (15,22-18-27) 
Trong suốt hành trình 40 năm trong sa mạc. Mô-sê rất nhiệt thành 
ñối với dân, ông luôn ñồng lao cộng khổ với dân,trong mọi nơi 
mọi lúc.Và cũng trong suốt hành trình này Thiên Chúa ñã ở cùng 
ôngvà cùng dân. Ngài ñã cho dân thấy tình yêu của Ngài ñối với 
họ: Che chở họ ban ngày bằng cột mây, ban ñêm bằng cột lửa, 
nuôi họ bằng man-na và chim cút. 
 

III. GIAO ƯỚC XI-NAI (19,1-40,38) 
Tại núi Xi-nai, Thiên chúa ñã thiết lập giao ước giữa ngài với dân 
Ít-ra-en. ðây là một biến cố rất quan trọng. 
 
1) Giao ước và 10 ñiều răn (19,1-20,21) 

Những công việc chuẩn bị trước cho ngày thiết lập giao ước 
chứng tỏ rõ ràng rằng giao ước này rất quan trọng. Dân sẽ phải 
chuẩn bị sẵn sàng trong 3 ngày, họ không ñược lên núi và chạm 
ñến chân núi, bất kỳ ai chạm ñến núi thì sẽ bị giết. 
Và rồi ñến ngày thứ ba, một ñám mây dày ñặc bao trùm ñỉnh 
núi và sấm chớp vang rền. Trong khi dân Ít-ra-en sững sờ kinh 
ngạc khi ñứng trước ngọn núi, thì họ nghe tiếng Thiên Chúa tự 
mặc khải với họ về chính Ngài: “Ta là ðức Chúa, Thiên Chúa 
của ngươi, ñã ñưa ngươi ra khỏi ñất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.” 
(20,2) 
Tiếp theo là những ñiều luật chính yếu mà Thiên Chúa ñã ñề ra 
cho ñân Ít-ra-en nhằm thiết lập và duy trì mối tương quan giao 
ước với họ.Ba ñiều răn ñầu liên quan ñến những ñiều phải có 
ñối với Thiên Chúa. Bảy giới răn còn lại liên quan tới những 
quyền lợi của tha nhân. 
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2) Bộ luật giao ước (20,22-23-33) 
Bao gồm: 
-Luật về ñền thờ 
- Luật về người nô lệ 
- Giết người 
- ðánh ñập và gây thương tích 
- Lấy trộm thú vật 
- Những tội phải bồi thường 
- Xâm phạm tiết hạnh gái trinh 
- Luật ñạo ñức và luật tôn giáo 
-Của ñầu mùa và con ñầu lòng 
- Công lý, bổn phận ñối với kẻ thù 
- Năm sa-bát và ngày sa-bát 
- Các ngày lễ của Ít-ra-en 
- Lời hứa và chỉ thị liên quan ñến biến cố vào xứ Ca-na-an 
Qua các ñiều khoản trên, ta có thể sắp xếp các chỉ thị trong bộ 
luật này, theo nội dung, vào ba loại: dân luật và hình luật, các 
quy tắc về phụng tự, và luân lý xã hội. 
 

3) Lập giao ước (24,1-18) 
Sau khi xuống núi, ông Mô-sê thuật lại cho dân mọi lời của 
Thiên Chúa và mọi ñiều luật. Một lần nữa, họ bày tỏ sư sẵn 
sàng vâng theo mọi lời Thiên Chúa phán dạy. Tiếp ñến ông lấy 
cuốn sách giao ước ñọc cho dân nghe, tức là cuốn sách mà ông 
ñã chép lại mọi lời của Thiên Chúa. 
Sau khi dân ñồng thanh xác nhận sự sẵn sàng thi hành và tuân 
theo những lời Chúa dạy bảo, ông Mô-sê thi hành việc ký kết 
giao ước với Thiên Chúa. Ông lấy máu của những con bò, rảy 
phân nửa lên bàn thờ ñại diện cho Thiên Chúa, và rảy phân nửa 
còn lại lên dân Ít-ra-en và nói rằng: “ðây là máu giao ước Thiên 
Chúa ñã lập với anh em, dựa trên những lời này.” 
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4) Chỉ thị về việc dựng nơi Thánh và về các tư tế (25,1-31,18) 

- ðóng góp ñể dựng nơi thánh. Nhà Tạm và Hòm Bia. Bàn và 
trụ ñèn (25,1-40) 
-Những chỉ dẫn về việc làm nơi thánh trong sa mạc (Nhà Tạm, 
khung lều, bức trướng) (25,1-27) 
-Bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, khuôn viên nơi thánh, dầu thắp ñèn 
(27,1-21) 
-Phẩm phục của các tư tế (túi ñeo, áo khoác, dấu thánh hiến, y 
phục) (28,1-43) 
-Nghi thức thánh hiến(thanh tẩy, mặc phẩm phục, xức dầu) – 
Các lễ vật trong việc thánh hiến tư tế. Lễ toàn thiêu thường nhật 
(29,1-46) 
- Những chỉ thị khác (hương án, thuế thân, vạc ñồng, dầu tấn 
phong, hương thơm) (30,1-38) 
- Tuyển chọn các nghệ nhân, và ý nghĩa ngày sa-bát (31,1-18) 
 

5) Con bê bằng vàng.Tái lập giao ước (32,1-34,35) 
ðang khi Mô-sê ở trên núi Xi-nai ñể nhận giáo huấn và luật 
pháp của Thiên Chúa, dân chúng ñến gặp ông A-ha-ron và yêu 
cầu ông dựng cho họ một thần linh khác, vì họ hoang mang 
không thấy Mô-sê và không biết chuyện gì ñã xảy ra cho ông. 
A-ha-ron quyên góp các khuyên vàng ñeo tai của dân và ñúc 
nên một con bò bằng vàng rồi nói với dân rằng: “Mai có lễ kính 
ðức Chúa.” Sáng hôm sau, dân chúng dâng tế lễ, sau ñó ăn 
uống và bày trò vui chơi. 
Ông Mô-sê xuống núi, và khi chứng kiến dân chúng nhảy múa 
xung quanh bò vàng thì giận dữ ném vỡ hai tấm bia Chứng 
Ước. Ông nghiền nát tượng bò vàng và quở trách A-ha-ron, vì 
ông ñã chiều theo ñám ñông và làm theo ước muốn của họ. 
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Sau khi van xin ðức Chúa ñừng giáng phạt dân và ðức Chúa ñã 
nhận lời ông cầu xin. 
Ở lần thiết lập giao ước, chính Thiên Chúa ñã ban cho ông hai 
tấm bia Chứng ước, và do chính tay Ngài viết (31,18). Nhưng 
trong lần tái lập giao ước này, thì Thiên Chúa lại ra lệnh cho 
Mô-sê ñẽo hai bia ñá và Ngài sẽ ghi lại những lời ñã ghi trong 
hai bia trước. Tuy nhiên, việc tái lập giao ước lần này không 
phải như lần trước nhưng lần này kèm theo các ñiều kiện như 
các việc lạ lùng, các dấu chỉ cùng với một số những chỉ thị buộc 
Mô-sê phải thực hiện như: “Hãy ý tứ, ñừng lập giao ước với dân 
cư trong xứ nơi ngươi sắp vào, kẻo chúngtrở thành một cạm bẫy 
ở giữa ngươi. Trái lại, bàn thờ của chúng, phải phá hủy, trụ ñá 
của chúng,phải ñập tan, cột thờ của chúng, phải chặt ñi.” 
(xh 34,12-13) 
 

6) Dựng nơi Thánh (35,1-40,38) 
Ông Mô-sê làm mọi sự ñúng như Thiên Chúa ñã truyền cho 
ông. Ngày mồng một tháng giêng năm thứ hai, Nhà Tạm ñược 
dựng lên với ñầy ñủ các ñiều như Thiên Chúa ñã truyền cho 
ông. 
Sách xuất hành ñược kết thúc với một ñoạn văn ngắn nói về Lều 
Hội Ngộ, có mây che phủ và tràn ngập vinh quang Thiên Chúa, 
như là những dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa 
dân Người. ðây cũng chính là nơi Thiên Chúa gặp gỡ ông Mô-
sê và dân Người. 
 
Kết luận: 
ðọc qua sách Xuất hành cho ta thấy, ñây là một mắt xích không 
thể thiếu trong bộ ngũ thư, bởi vì nó ñược coi như nền tảng của 
dân tộc Ít-ra-en. Nhờ biến cố vượt qua dân Ít-ra-en mới thấy uy 
quyền của Thiên Chúa thông qua người lãnh ñạo dân là Mô-sê, 
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và từ ñó luật pháp Chúa ñược hình thành, và người ta có thể 
khám phá con người và ñất nước Ít-ra-en thông qua các chương 
trong sách Xuất hành. 
Nhân vật chính trong sách Xuất hành là Mô-sê. Một người ñã 
ñược Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ lúc mới sinh. Một con 
người chăn cừu tầm thường và ñầy những khuyết ñiểm, nhưng 
ñã trở thành một công cụ ñắc lực cho Thiên Chúa, sẵn sàng thi 
hành mọi ñường lối Chúa truyền dạy, cho dù ñó là công việc 
hiểm nguy hay, vượt quá khả năng của mình. Ông còn là người 
trung gian ký giao ước giữa Thiên Chúa với dân người. Bên 
cạnh ñó ông còn ñể lại cho dân một bộ luật, gồm luật tế tự và 
luật xã hội con người. 
Sách Xuất hành, tác giả ñã ñể lại cho dân tộc Ít-ra-en cũng như 
chúng ta nhiều bài học. Một Thiên Chúa duy nhất mà chúng ta 
tôn thờ, không phải là một Thiên Chúa trừu tượng, Ngài có uy 
quyền hơn mọi loài hữu hình và vô hình. Một Thiên Chúa luôn 
ở với chúng ta trong những biến cố của cuộc ñời, yêu thương và 
dìu dắt ta ñi trên ñường lối Ngài. Tuy nhiên, nhiều lần chúng ta 
ñã chẳng nhận ra Ngài hiện diện trong chúng ta, không ít lần 
chúng ta ñã hoài nghi niềm tin của mình, ñi sai ñường lối Ngài, 
rồi kêu trách Ngài như dân Ít-ra-en ngày xưa. Ta chỉ có thể nhận 
ra Ngài khi ta bình tâm và thinh lặng, lúc ñó ta mới có thể cảm 
nghiệm về Ngài. Cảm nghiệm của người Ít-ra-en về biến cố 
Xuất hành cũng là cảm nghiệm của mỗi người chúng ta. Vì thế 
cuộc ñời mỗi người cũng phải là những cuộc Xuất hành, sẵn 
sàng ra ñi ñể giải thoát khỏi con người cũ, mặc lấy con người 
mới, biết sống phục vụ Thiên chúa và tha nhân trong chân lý và 
hòa bình. A-men. 

  
 
 Maria Nguyễn Thị Thùy Trang (nhóm 5) 


