TÌM HIỂU SÁCH XUẤT HÀNH
Sách xuất hành tiếp theo sách Sáng Thế cũng giống như Tân Ước nối tiếp Cựu Ước. Sáng thế Ký
nói về sự sa ngã của con người dưới mọi điều kiện và với mọi thử thách. Sách Xuất hành là một
thiên anh hùng ca ly kỳ về việc Chúa gấp rút cứu con người. Nó kể về công việc cứu chuộc của một
Thiên Chúa quyền năng.
Sách Xuất Hành là cuốn sách đặc sắc của ơn cứu chuộc trong Cựu Ước. Nó bắt đầu trong bóng tối
và ảm đạm, nhưng kết thúc trong vinh quang; nó bắt đầu bằng việc kể về cách nào TC xuống trong
ân sủng để giải thoát dân nô lệ, và kết thúc bằng công bố cách nào TC xuống trong vinh quang để cư
ngụ ở giưã dân được cứu chuộc.
Không có sáng Thế Ký thì Xuất hành không có ý nghiã. Câu chuyện xuất hành chỉ tiếp tục câu
chuyện của sáng thế Ký. Giống như các sách khác trong phần Cựu Ước đều bắt đầu bằng chữ “Và”.
Chúng như nêu ra một điểm chung là các tác giả không chỉ kể lại câu chuyện riêng mà là kể một
phần của một vỡ kịch vĩ đại bắt đầu trong qúa khứ và sẽ còn đang tiếp diễn . Ngũ kinh của Mô-sê –
Sáng Thế, Xuất hành, Lê-vi, Dân số, Nhị luật. mỗi cuốn sách kể về một việc và năm việc nối kết thật
sống động với nhau.
Sách Xuất hành cho chúng ta câu chuyện của Mô-sê, người hùng vĩ đại. (Dt 11:23-29)
Ông D.L.Moody nói rằng Môsê đã trải qua
Bốn mươi năm nghĩ mình là người danh tiếng; (40 yrs thinking he was somebody).
Bốn mươi năm để học biết rằng mình chẳng là gì cả; (40 yrs learning he was nobody).
Bốn mươi năm khám phá việc TC có thể làm gì với một người không là gì cả. (40 yrs discovering
what God can do with a nobody)
Lề Luật
Nửa cuối của cuốn sách (chương 19-40) dạy chúng ta rằng người được cứu chuộc phải làm theo ý
của Đấng Cứu Chuộc họ, thánh hiến mình để phục vụ Ngài, và đặt mình dưới quyền điều khiển của
Ngài. Vì thế, luật luân lý đã được trao ban, và tiếp nối bằng luật nghi lễ là dự luật dành cho những
người vi phạm luật luân lý.
Nhà Tạm
TC ban cho Nhà tạm như là bức hình chi tiết của Đấng cứu chuộc sẽ đến, trong nhiều chức vụ của
Ngài, và như là một chỗ cho vinh quang của Ngài trên trái đất. Hình mẫu tuyệt vời của nó rất phong
phú trong chân lý Kitô giáo.

