• Etimologia: Nombres és el títol de la
versió grega (Ἀριθμοί, Arithmoi, d’aquí
“aritmètica”). El motiu és que a l’inici del
llibre Déu demana comptar la població
de les 12 tribus d’Israel.

Composició
• Data: Com a part de la Torà jueva (Pentateuc), es va
formant al llarg de segles des del s.IX aC. fins que acaba
compilant-se entorn del s.V aC.

• Lloc: Variats, des de Mesopotàmia fins a Canaan
• Idioma original: Hebreu
• Autor(s): Variats, d’almenys 3 tradicions diferents

Nm

Estructura
•

Nm 1-10a: MUNTANYA DEL SINAÍ

o
o

•

•

•
•

Gèneres literaris dominants

1-4: Tribus comptades i col·locades entorn del Tabernacle
5-10: Normes sobre la puresa ritual

Nm 10b-12: VIATGE

o
o
o

10b: Posada en marxa

o
o

22-25: El rei de Moab vol maleir Israel, Balaam el beneeix.

Idees principals

11: El poble es queixa i s’oposa a continuar

• Es vol transmetre una contraposició constant entre
la rebel·lió d’Israel (queixes, desconfiança de la
Nm 13-19: DESERT DE PARAN
o 13-14: 12 espies exploren la terra promesa. Rebel·lió i càstig promesa, desig de tornar...) i la fidelitat de Déu.
• Rebel·lar-se
contra
Déu
sempre
té
o 15: Normes sobre la puresa ritual
conseqüències en dinàmiques destructives: morts,
o 16-17: Rebel·lió de Corè
picades de serps, no entrar a la terra promesa...
o 18-19: Normes sobre la puresa ritual
• Durant 40 anys YHWH entrena Israel en el desert:
a través de la misericòrdia i del càstig li ensenya
Nm 20-21: VIATGE
a confiar en Ell des de la intempèrie (aigua, mannà,
o 20: Rebel·lió de Meribà: aigua de la roca i càstig.
guatlles, esperança) i a mantenir-se pur (repetides
o 21: La serp d’aram
normes de puresa).
Nm 22-36: PLANES DE MOAB
12: Germans de Moisès (Míriam i Aaron) també s’hi oposen

26-36: La següent generació entra a la terra promesa.

Destinataris

El poble d’Israel, que davant la destrucció de Jerusalem i l’exili
a Babilònia (587 aC) necessita comprendre des del seu passat
la lògica de les conseqüències que té rebel·lar-se contra Déu.

• Tu i Aaron feu el cens de tota la comunitat d’Israel per clans i llinatges, registrant un per un el nom de tots els homes
(Nm 1,2)
• Que el Senyor et beneeixi i et guardi. Que et faci veure la llum de la seva mirada i s’apiadi de tu. Que fixi damunt teu
la seva mirada i et doni la pau. (Nm 6,24-26)
• —Jo sóc el teu servent: per què em maltractes? Per què no em concedeixes el teu favor i em carregues amb el pes de
tot aquest poble? Que potser sóc jo qui l’he concebut o l’he infantat, perquè em diguis: “Porta’l al pit, com una
dida la criatura, cap al país que vaig prometre als seus pares”? (Nm 11,11-13)
• Déu no és cap home, que pugui mentir; que pugui desdir-se com es desdiu un humà. El que ell ha dit, ¿podria
deixar de fer-ho? ¿Podria deixar de complir el que ell ha promès? (Nm 23,19)

