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TÓM TẮT SÁCH DÂN SỐ 

  

Sách Dân Số là cuốn thứ tư trong Ngũ Thư, gồm sách Sáng Thế, sách Xuất 
Hành, sách Lêvi, sách Dân Số và sách Đệ Nhị Luật. 
 
 

Sách Dân Số ghi lại những lần kiểm tra dân số Israel từ khi được cứu thoát 
khỏi ách nô lệ Ai Cập đến miền Đất Hứa. Sách còn mô tả hành trình và ghi 
lại những giáo huấn làm gạch nối giữa các trình thuật của sách Xuất Hành, 
Lêvi với sách Đệ Nhị luật, giữa hành trình từ núi Sinai đến biên giới Đất 
Hứa trong khoảng 40 năm. Sách gồm ba phần chính như sau: 
 
 

I. CHUẨN BỊ XUẤT QUÂN THÁNH CHIẾN (Ds 1, 1 – 10, 10) 
 

1/ Kiểm tra dân số để nhập ngũ. Thứ tự đóng trại. Vai trò đặc biệt của các 
thầy Lê vi.( Ch. 1- 4) 
 

2/ Các thứ luật lệ: Luật thanh tẩy sau cuộc chiến. Lời khấn Nadia. (Ch 5- 6) 
 
3/ Tế phẩm của những người đứng đầu các chi tộc và nghi thức tấn 
phong các thầy Lê vi. Hy lễ, tế phẩm để rời trại. Cá thầy Lê vi được xức 
dầu để phục vụ. (Ch. 7- 8) 

 
4/ Lễ Vượt Qua và cuộc lên đường: Cử hành lễ Vượt Qua, nhổ trại. Kèn 
thổi lệnh khởi hành. (Ch. 9- 10) 

 

Cuộc kiểm tra dân số thứ nhất diễn ra trong lúc dân Israel còn ở dưới chân 
Núi Sinai. Tổng số người nam 20 tuổi trở lên, trừ người Lê-vi, là 603.550 
người. Cuộc kiểm tra này hiển nhiên được thực hiện nhằm mục tiêu quân 
sự. Toàn thể trại, kể cả phụ nữ, trẻ em và người Lê-vi, có thể lên đến hơn 
ba triệu người. 

Theo sau cuộc kiểm tra dân số, dân Israel nhận được chỉ thị về thứ tự của 
sự đóng trại, chi tiết về nhiệm vụ của người Lê-vi và công việc Nhà Tạm, 
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mệnh lệnh về thời gian kiểm dịch, và luật về sự ghen tương, và lời hứa 
nguyện Nadia. Chương 7 ghi lại chi tiết về lễ vật của các chi phái trưởng 
liên quan đến sự khánh thành bàn thờ, và chương 9 nói về việc giữ Lễ Vượt 
Qua. Dân chúng cũng được ban chỉ thị về việc dựng và hạ trại. 

  

II. HÀNH TRÌNH QUA SA MẠC. (Ds 10, 11– 20, 13) 

Thử thách quyền lãnh đạo của ông Môisê. Thứ tự chiến đấu: Hòm Bia đi 
đầu. (Ch. 10 ) 

 
5/ Những chặng đường trong sa mạc (Ch. 11- 14) 

Hai cuộc nổi loạn. Bà Miriam và ông Aharon chống ông Môisê. Do thám 
Đất Hứa. Dân chúng phản kháng chiếm Đất Hứa. 

 
6/ Luật lệ về hiến tế. (Ch. 15- 20) 
 
 

Quyền hành các thầy tư tế và các thầy Lê vi. Luật lệ sở hữu đất đai. Cuộc 
nổi loạn của một số Lê vi chống lại ông Aharon. Củng cố quyền hành của 
ông Aharon. Phần dành riêng cho các thầy Lê vi và tư tế. Xá tội ô uế. Than 
vãn về nước. 
 

 
Cuối cùng khi trụ mây trên Lều Tạm cất lên thì dân Israel bắt đầu một 
hành trình kéo dài 38 năm và một hay hai tháng sau để đưa họ đến đồng 
bằng Mô-áp. 

 

Trên đường đến Ca-đê, trong đồng vắng Pa-ran, có ít nhất ba vụ lầm bầm. 
Vụ đầu tiên bị dập tắt khi Đức Chúa giáng lửa thiêu hủy một số người. Sau 
đó dân Israel khóc lóc đòi được ăn thịt, và Đức Chúa cung cấp chim cút. 
Việc Mi-ri-am và Aharon lằm bằm chống lại Môi-se khiến cho Mi-ri-am bị 
bệnh phung một thời gian. 

Trong lúc đóng trại ở Ca-đê, Môi-sê sai 12 người đến do thám Đất Hứa. 
Bốn mươi ngày sau, họ trở về. Tin vào lời báo cáo tiêu cực của mười người 
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do thám, dân chúng muốn ném đá Môi-sê, Aharon, và hai người do thám 
trung thành là Giô-suê và Ca-lếp. Đức Chúa tỏ ý muốn hành phạt dân sự 
bằng dịch lệ, nhưng Môi-se cầu xin cho dân chúng, và Đức Chúa tuyên bố 
họ sẽ phải lang thang trong đồng vắng 40 năm, cho đến khi những người 
đã được đếm trong cuộc kiểm tra lần đầu không ai còn sống. 

Đức Chúa ban thêm những luật lệ. Cô-rê và những người khác phản loạn 
chống lại Môi-se và Aharon, nhưng những kẻ phản loạn này bị thiêu hủy 
và bị đất nuốt chửng. Ngày hôm sau toàn thể dân chúng lằm bằm nghịch 
lại Môi-se và Aharon. Hậu quả là 14.700 người chết trong tai vạ bởi Đức 
Chúa. Để cho thấy rõ người nào Ngài chọn vào chức tế lễ, Đức Chúa làm 
cho gậy của Aharon trổ hoa. Sau đó Đức Chúa ban thêm luật lệ về nhiệm 
vụ của người Lê-vi và sự tẩy uế của dân chúng. Việc dùng tro bò cái tơ là 
hình bóng cho sự tẩy uế qua sự hy sinh của Chúa Giêsu (Dt 9, 13-14) 

  

Con cái Israel trở về Ca-đê, nơi Mi-ri-am qua đời. Dân chúng lại lằm bằm 
nghịch cùng Môi-se và Aharon. Vì lý do gì? Vì thiếu nước. Bởi không tôn 
thánh danh Đức Chúa khi cung cấp nước bằng phép lạ, Môi-se và Aharon 
mất đặc ân được vào Đất Hứa. Dân Israel rời Ca-đê, và Aharon qua đời ở 
núi Ho. Trong lúc đi vòng qua xứ Ê-đôm, dân Israel mỏi mệt nên oán trách 
Đức Chúa và Môi-se. Đức Chúa cho rắn độc đến hành phạt họ. Một lần 
nữa Môi-se cầu xin cho dân, và Đức Chúa bảo ông làm một con rắn bằng 
đồng rồi treo trên một cây sào hầu cho ai bị cắn nhìn nó thì được chữa 
lành. Con rắn là hình bóng cho việc Chúa Giê-su bị đóng đinh vì cứu độ 
chúng ta được sống. (Ga 3, 14, 15) Dân Israel đánh bại hai Vua A-mô-rít là 
Si-hôn và Óc rồi chiếm hữu xứ của họ. 

  

III. NHỮNG CHỈ DẪN SAU CÙNG & CHUẨN BỊ VÀO ĐẤT HỨA  
      (Ds 20, 14 – 36, 13) 
 

7/ Từ Ca đê tới Mô áp. ( Ch. 20 – 25) 
 

Qua xứ Ê đôm, ông Aharon chết. Càng thắng càng kêu ca. Bilơam thử chặn 
đường Isreal. Dân bỏ Thiên Chúa ở Ba an Pơo. 
 

8/ Quy định mới. (Ch. 26-30) 



4 

 

Kiểm tra dân số. Các luật về thừa kế, khấn và thờ phượng. 
 

9/ Phân chia chiến lợi phẩm và đất đai. (Ch. 31- 36) 
 
Quân Ma đi an bại trận.Chinh phục phía đông sông Gio đan của hai chi tộc 
rưỡi. Những chặng đường biên giới. Các thành và luật đặc biệt dành cho 
Lê vi. Luật thừa kế. Kết luận. 
 

Khi con cái Israel đóng trại trong đồng bằng Mô-áp, dân Mô-áp lấy làm 
kinh hãi phải đối đầu với họ. Vì thế Vua Ba-lác của Mô-áp mướn Bilơam để 
rủa sả dân Israel. Nhưng Đức Chúa buộc Bilơam phải chúc phước cho họ. 
Thế rồi phụ nữ Mô-áp và Ma-đi-an được dùng để dụ dỗ đàn ông Israel 
phạm tội tà dâm và thờ hình tượng. Hậu quả là Đức Chúa hủy diệt 24.000 
kẻ phạm tội. Tai vạ này cuối cùng chấm dứt khi Pinkhát cho thấy rõ ông 
không dung túng sự kình địch đối với Đức Chúa. 

Cuộc kiểm tra dân số thứ hai cho thấy rằng không ai trong số những người 
đã được đếm trong cuộc kiểm tra đầu còn sống, trừ Giô-suê và Ca-lếp. Giô-
suê được chính thức bổ nhiệm làm người kế vị Môi-se. Dân Israel nhận 
được chỉ thị về việc dâng các của lễ và về sự hứa nguyện. Dân Israel cũng 
báo thù dân Ma-đi-an. Chi phái Ru-bên, Gát, và nửa chi phái Ma-na-se 
nhận sản nghiệp ở phía đông Sông Giô-đanh. Dân Israel được ban cho chỉ 
thị về việc băng qua Sông Giô-đanh và chiếm hữu xứ đó. Chi tiết về các 
biên giới của xứ được định rõ. Sản nghiệp được quyết định bằng cách bắt 
thăm. Người Lê-vi được nhường cho 48 thành, và 6 trong số đó được dùng 
làm thành ẩn náu. 

  

Therese Huỳnh Thị Thúy Hằng 

  

 

 


