
1 

 

Sách DÂN SỐ -  
Một vài quan sát và cảm nhận của Nhóm 3 KBH 
1. 

Chỉ một chi tộc (Lê Vi) được Chúa chọn riêng để làm tư tế. Còn những người khác 
thì không cho. 

2. 

Con số 7 có ý nghĩa gì đặc biệt mà được nhắc tới nhiều lần: 7 bàn thờ, 7 con bò, 7 
người ... 

3. 

Ông Moi Sen là người nhân ái. Ông hay xin Chúa tha tội cho cả những người 
nguyền rủa, trách móc ông. 

4. 

Chúa nghiêm khắc nhưng cũng tỏ lòng thương xót và nghe lời ông Moi Sen tha tội 
cho dân. 

5. 

Vai trò của phụ nữ không được tôn trọng vào thời đó? Kiểm tra chỉ đàn ông ... 

Nhưng khi một số phụ nữ than phiền, Thiên Chúa đã đồng ý cho phụ nữ cũng được 
hưởng gia nghiệp (DS 27). 

6. 

Một điểu răn của chúng ta được nêu lên trong Sách này: Ngày thứ 7 trong tuần là 
ngày thờ phượng Chúa và không được làm việc nặng nhọc (DS28). 

7. 

Cách thức làm lễ toàn thiêu và lễ tạ tội được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. 

8. 

Chúa cho ông Moi Sen quyền năng làm cho nước chảy để dân uống, nhưng Chúa 
trách ông thiếu lòng tin và ’không cho vào Đất Hứa’. Chúa có nghiêm khắc quá 
không? DS 20 

9. 
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Chỉ có Giô Suê và Ca Lếp được Chúa hứa cho vào Đất Hứa vì hai ông tin vào quyền 
năng và lời hứa của Chúa.  

10. 

Mặc dù Giô Suê là người được chọn, nhưng cũng đã tỏ lòng ganh tương khi có 
người khác được Chúa ban ơn và biết phát ngôn. 

11. 

DS 14 ’Nhưng tôi trung của ta là Ca Lếp, vì được một thần khí khác thúc đẩy, và đã 
một lòng theo ta, thì ta sẽ đưa nó vào Đất nó đã đi tới, và dòng dõi nó sẽ chiếm hữu 
đất ấy’.  

Thần khí này là ám chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần? 

 

TÓM LẠI:  

Đường đời dù gian nan và khốn khó, chúng ta phải luôn vững lòng tin vào tình 
thương yêu của Thiên Chúa và trung thành với Ngài; và trên đường lưu đày phải 
cố gắng giữ lòng nhân ái như Moi Sen, và không ganh tị với những người khác 
cũng được Chúa ban ơn đức. 
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