
Ngũ Thư 
 
Năm cuốn ñầu tiên của Cựu Ước (Sáng thế, Xuất hành, Lê-vi, Dân số và Ðệ 
nhị luật) vẫn ñược xếp vào một bộ với nhau nên gọi là Ngũ Thư. Người Do-
thái gọi là Luật (Tô-ra), vì ñây là nền tảng cho ñời sống của Dân Chúa trong 
Cựu Ước. Ngũ Thư cho Dân Chúa hiểu biết nguồn gốc, căn tính và vị trí của họ 
trong kế hoạch của Thiên Chúa cùng với các luật lệ ñể giúp họ sống làm dân 
của Thiên Chúa. Truyền thống Do-thái vẫn coi tác giả của Ngũ Thư là ông Mô-
sê. Thực ra bộ Ngũ Thư chúng ta có hiện nay bằng tiếng Híp-ri ñã ñược hoàn 
thành vào khoảng năm 400 trước CN, nhưng không thể loại trừ vai trò của ông 
Mô-sê ở phía ñầu nguồn của truyền thống ñã ñược ñúc kết trong năm cuốn sách 
này. 
 
Quả vậy, lịch sử Dân Chúa trong Cựu Ước không thể lý giải nếu loại trừ vai trò 
của ông Mô-sê. Ông là vị ngôn sứ lớn nhất Thiên Chúa ñã sai ñến ñể ñưa một 
ñám dân hỗn tạp ra khỏi ách nô lệ ở Ai-cập và công bố Giao Ước của Chúa, 
quy tụ thành Dân của Thiên Chúa và dạy họ sống làm Dân của Thiên Chúa, thờ 
phượng Chúa và tôn trọng nhau như anh em. 
 
Dòng truyền thống bắt nguồn từ hoạt ñộng của Mô-sê ñã ñược các bộ lạc duy 
trì và phát triển, phối hợp với các kinh nghiệm tôn giáo và truyền thống riêng 
của từng bộ lạc, từng khu vực. Ta có thể nhận ra khu vực phía nam, khu vực 
Khép-rôn, khu vực miền trung (Si-khem), khu vực phía bắc và khu vực bên kia 
sông Gio-ñan. Sự thống nhất thực sự của các khu vực này chỉ ñược thực hiện 
vào thời vua Ða-vít và kéo dài ñến hết ñời vua Sa-lô-môn (chừng tám mươi 
năm). Vào thời kỳ thống nhất này, cũng là hoàng kim thời ñại của lịch sử Dân 
Chúa trong Cựu Ước, Ða-vít ñã nỗ lực xây dựng sự thống nhất chính trị trên cơ 
sở sự thống nhất tôn giáo (một ñền thờ, một hàng tư tế). Do ñó chắc chắn ñã có 
một nỗ lực sưu tập và thống nhất các truyền thống của các bộ lạc và các khu 
vực. 
 
Sau thời Sa-lô-môn, các bộ lạc phía bắc ly khai với Giê-ru-sa-lem. Phía bắc 
cũng lại mưu toan củng cố ñộc lập bằng cách ly khai tôn giáo. Ðương nhiên 
trong tình trạng này, các truyền thống lại phát triển trong cuộc sống của dân ở 
hai vương quốc. Nhưng ở phía bắc, vì triều ñình xa rời Thiên Chúa của Giao 
Ước, nên có một trào lưu tôn giáo tách khỏi chính trị, do các ngôn sứ khởi 
xướng. Trào lưu này trở về với Giao Ước Xi-nai, kêu gọi người ta trung thành 
với Thiên Chúa của Giao Ước. 
 
Sản phẩm của trào lưu này là một sách Luật Giao Ước ñược ñem xuống phía 



nam (hay biên soạn tại phía nam?), sau khi vương quốc phía bắc bị tiêu diệt 
năm 722 trước CN. Một thế kỷ sau, khi vua Giô-si-a trùng tu Ðền Thờ, người 
ta phát hiện ra cuốn sách này ở trong ñền thờ (năm 622) và vua dùng làm cơ sở 
cho việc phục hưng tôn giáo. Hiện nay cuốn này là một phần trong sách Ðệ nhị 
luật (các chương 5-26 và 28).Gọi là Ðệ nhị luật vì trong bộ Ngũ Thư các Luật 
của Giao Ước ñã ñược ghi ở ba cuốn trước (Xuất hành, Lê-vi, Dân số). 
Trong thời kỳ lưu ñày ở Ba-by-lon, Dân Chúa không còn gì ñể nương tựa ngoài 
Lời Chúa ñã phán dạy qua ông Mô-sê và các ngôn sứ, nên họ mới tìm lại các 
truyền thống xưa. Ðây là lúc các môn ñệ của các ngôn sứ và các tư tế ra công 
sưu tập và biên soạn. Hoạt ñộng này tiếp tục cả sau khi ñã hồi hương. 
Người ta nhận ra bàn tay của các tư tế trong việc biên soạn bốn cuốn ñầu, bàn 
tay của trào lưu ñệ nhị luật hoàn chỉnh cuốn Ðệ nhị luật. 
  
a. Sách Sáng thế 
Sách Sáng thế gồm hai phần rõ rệt. Phần từ chương 12 ñến hết, trình bày các 
truyền thống về thuỷ tổ của dân Ít-ra-en và giải thích sự có mặt của họ trên ñất 
Ai-cập. 
Còn 11 chương ñầu là một nỗ lực suy tư khởi ñi từ kinh nghiệm tôn giáo của Ít-
ra-en nhằm lý giải nguồn gốc vũ trụ và con người, nguồn gốc sự ác và ơn cứu 
ñộ. Ðây là một suy tư hoàn toàn tôn giáo, vận dụng các truyền thống tôn giáo 
của Ít-ra-en và của các dân tộc vùng Lưỡng Hà Ðịa nhằm diễn tả niềm tin rằng: 
Thiên Chúa mà Ít-ra-en thờ là Ðấng ñã làm cho vũ trụ và con người xuất hiện; 
trong mọi loài thọ tạo, Thiên Chúa yêu thương và săn sóc con người hơn cả, 
dành cho con người một cuộc sống vượt trên tất cả. 
Sự ác ñã có mặt trong cuộc sống là do con người gây ra bởi sự từ chối vâng 
phục Ðấng Tạo Hoá và từ chối nhau. Nhưng Thiên Chúa ñã hứa giải thoát con 
người. Thế là lịch sử cứu ñộ ñã bắt ñầu với lịch sử loài người. Kinh nghiệm của 
Ít-ra-en về tội lỗi và cứu ñộ ñã ñược mở ra bao trùm cả nhân loại. Ðiều này 
phản ánh ý thức của Dân Chúa về lịch sử và sứ mạng của mình là làm chứng về 
Thiên Chúa và ơn cứu ñộ của Người trước mặt muôn dân, ñể muôn dân ñược 
biết Thiên Chúa và ñược cứu ñộ. 
Ðiểm này là bước tiến quan trọng của mặc khải mà Dân Chúa ñã nhận ñược 
chính vào thời lưu ñày. 
  
b. Sách Xuất hành, sách Lê-vi và sách Dân số 
Ba cuốn sách này xoay quanh biến cố thành lập Dân Chúa và Cựu Ước. 
Sách Xuất hành kể lại cuộc ra khỏi Ai-cập như một kinh nghiệm về quyền năng 
giải phóng của Thiên Chúa và Giao Ước Xi-nai như một kinh nghiệm cộng 
ñồng về sự gặp gỡ Thiên Chúa. Ðây là hai thì của một biến cố: sự thành lập 
cộng ñồng Dân Thiên Chúa bằng Giao Ước do Thiên Chúa thiết lập qua trung 



gian ông Mô-sê. Với Giao Ước này, Thiên Chúa nhận ñám dân hỗn tạp từ Ai-
cập thoát ra làm Dân của Người và Người tự nhận là Thiên Chúa của họ. 
Người sẽ bênh vực họ và dẫn họ vào chiếm lãnh miền ñất Người ñã hứa với tổ 
tiên họ. Phần họ, họ phải tuân giữ các luật lệ Người ban qua ông Mô-sê. Cùng 
với "Mười Lời" của Chúa (Mười Ðiều Răn), sách Xuất hành còn ghi một số 
luật về phụng tự. Nhưng ngay sau ñó dân ñã vi phạm Giao Ước, ñúc bò vàng 
mà thờ theo kiểu dân Ca-na-an. Nhờ ông Mô-sê cầu khẩn, Chúa ñã tha thứ và 
ban lại Luật Giao Ước cho ông Mô-sê. 
Sách Lê-vi là công trình sưu tập các luật về phụng tự ñược xếp vào sau sách 
Xuất hành, coi như luật lệ do Chúa ñã ban qua ông Mô-sê. Thực sự các luật lệ 
này ñã phát triển qua nhiều thế hệ. Thiên Chúa dùng chính nền văn hoá của Ít-
ra-en ñể từng bước giáo dục họ. 
Sách Dân số tiếp tục kể về cuộc hành trình trong hoang ñịa. Mười chương ñầu 
vẫn tiếp tục kể việc kiểm tra, tổ chức dân chúng và nghi lễ thánh hiến hàng tư 
tế ở Xi-nai. Ở chương 11, dân chúng nhổ trại tiến bước như một ñám rước kiệu 
Hòm Bia Giao Ước. Cuộc hành trình qua hoang ñịa tiếp tục với những thăng 
trầm phức tạp, nhưng Thiên Chúa luôn dẫn dắt họ. Mối cản trở chính không 
phải là những khó khăn ngang ñường, nhưng là sự không trung thành với Giao 
Ước của Thiên Chúa. Sách này kết thúc với việc dân tới ñược ñồng bằng Mô-
áp bên kia sông Gio-ñan. 
  
c. Sách Ðệ nhị luật 
Sách Ðệ nhị luật ñược ráp nối vào sau sách Dân số bằng khung cảnh giả tưởng 
ñây là những lời ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en ở bên kia sông Gio-ñan, trước 
khi ông qua ñời ở núi Nơ-vô trên ñỉnh Pít-ga ñối diện với Giê-ri-khô, thành phố 
mà Ít-ra-en sẽ chiếm ñược trước tiên sau khi vượt qua sông Gio-ñan. 
Ông Mô-sê ôn lại hành trình bốn mươi năm dưới sự che chở và dìu dắt của 
Thiên Chúa, rồi tuyên lại Giao Ước và kết thúc bằng một bài ca với lời chúc 
phúc cho từng bộ lạc và cho toàn dân. Sách kết thúc với việc ông Mô-sê qua 
ñời trên ñỉnh Pít-ga. 
Thực chất ñây là một cuộc suy niệm về Giao Ước và tình yêu của Thiên Chúa 
và một lời mời gọi, thuyết phục dân ñáp lại tình yêu của Thiên Chúa, sau 
những kinh nghiêm bi ñát của vương quốc phía bắc, rồi vương quốc phía nam. 
Họ ñã khước từ tình yêu Thiên Chúa nên tự chuốc lấy những tai họa khủng 
khiếp ñó (x. Ðnl 28). Sách Ðệ nhị luật nhắn nhủ dân lưu ñày hãy quay về với 
Thiên Chúa và trung thành với Giao Ước. 
 


