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El Sínode convida tots els membres de l’Església a entrar en 
dinàmica sinodal (= «caminar junts») abans que els bisbes es 
trobin en les sessions de treball. 

Aquesta fitxa és una eina per entrar en aquesta dinàmica. 

Ens centrarem en el passatge bíblic del llibre dels Nombres (c. 11) 
perquè s’hi detecten elements sinodals que podem fer nostres. 

Trobareu: 

-una INTRODUCCIÓ al llibre dels Nombres 

-el TEXT BÍBLIC en tres parts i un breu COMENTARI per 
situar-nos 

-una PROPOSTA ARTÍSTICA sobre el text 

-unes PREGUNTES per aprofundir 

-un espai per fer PROPOSTES 

Si ens feu arribar els vostres conclusions, les inclourem en 
l’aportació diocesana pel Sínode. 
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 INTRODUCCIÓ AL LLIBRE DELS NOMBRES 

El llibre dels Nombres és el quart volum del Pentateuc. La 

pràctica hebrea acostuma a posar com a títol dels llibres les 

seves primeres paraules. Així, Nm 1,1 diu:  

El Senyor va parlar a Moisès en el desert del Sinaí, a la tenda 

del trobament, el dia primer del mes segon, el segon any 

després d'haver sortit els israelites del país d'Egipte. Li 

digué ... 

El llibre, doncs, en hebreu es titula «en el desert» 

(bemidbar). En canvi, Els Setanta, és a dir, els traductors del 

Primer Testament al grec en el s. III aC, veient que en el 

llibre es consignen diversos censos del poble d’Israel, el van 

titular «llibre dels nombres [de censats]».   

 

NARRATIVAMENT parlant el llibre del Nombres explica 

la tradició del llarg camí pel desert fet pel poble d’Israel 

després de sortir d’Egipte i d’encaminar-se cap a la «Terra 

Promesa». 

Així, en 10,11-12 tenim aquesta notícia: 

El dia vint del mes segon de l’any segon de la sortida d’Egipte, 

el núvol es va enlairar de sobre el tabernacle de l’aliança. 

Llavors els israelites van partir del desert del Sinaí, seguint 

l’ordre de marxa establert. El núvol s’aturà al desert de Paran. 

D’aquesta manera la narració recupera el fil d’Ex 19,1 on 

s’afirma que el dia primer del tercer mes després de la sortida 

d’Egipte, els israelites van acampanar al Sinaí. Per tant, Israel 

va romandre en el Sinaí gairebé dos anys sencers.  

TEOLÒGICAMENT parlant, la idea de l’itinerari, de caminar 

totes les tribus juntes, marca aquest llibre. Fàcilment ens 

adonem que el camí, a part de ser geogràfic, és vivencial–

espiritual. Es tracta d’anar sortint de l’esclavitud d’Egipte per 

arribar a una terra on es pugui viure la llibertat. 

Aquest camí està presentat de manera crítica. Tot el camí és 

una temptació constant de tornar enrere. Passa a cada etapa 

geogràfica. El punt culminant es troba en els cc. 13-14: el 

poble d’Israel pràcticament ha arribat al sud de la terra de 

Canaan. Moisès envia uns exploradors per examinar la terra 

on Déu els fa anar. Els exploradors tornen amb informes molt 

desfavorables i recomanen a tothom de no anar-hi! A partir 

d’aquest moment el poble es veurà abocat a vagar, quasi 

sense rumb, pel desert durant tota una generació (quaranta 

anys). Al final arribaran novament a les portes de la terra 

promesa per una altra banda, per l’est del Jordà. 

El poble discuteix molt, durant el camí, l’autoritat de Moisès. 

Potser és que no veuen que qui el guia en realitat és el 

Senyor. Malgrat el camí desorientat, el Senyor segueix 

present enmig del seu poble, guiant-lo, gairebé empenyent-lo 

endavant. La lliçó és: Israel s’identifica com a poble del 

Senyor mentre camina, no només quan arribarà al seu destí.  

Els últims capítols del llibre (cc. 22-36) són una mirada de 

futur, ja anticipat, de com es pot viure la vida a la qual el 

Senyor encamina el seu poble. 
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Nm 11,10-15 

    10 Moisès va sentir que el poble es planyia, família per 

família, cadascú a l’entrada de la seva tenda. El Senyor es 

va indignar molt, però Moisès es disgustà 11 i digué al 

Senyor: 

—Jo soc 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? 12 Que potser soc 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”? 13 D’on trauré carn per a repartir-la a tot aquest 

poble que em ve planyent-se i exigint-me que li’n doni per 

menjar? 14 Jo no puc portar tot sol la càrrega de tot aquest 

poble: és superior a les meves forces. 15 Si m’has de tractar 

d’aquesta manera, més val que em facis morir. Concedeix-

me aquest favor i no hauré de veure més la meva dissort. 

COMENTARI a Nm 11,10-15 

Es viu una situació difícil. El poble es queixa; el Senyor 

s’indigna; Moisès s’enfada... A tothom li costa d’assumir i 

acollir, les dificultats del camí d’una manera constructiva.  

Moisès pren el protagonisme en aquest passatge. Ell exposa 

com se sent desbordat per una situació que sembla un camí 

barrat. Aquest «sentir-se desbordat» el porta a la humilitat. En 

el fons, la sinodalitat és un exercici d’humilitat. Per això, el 

primer que fa Moisès és reconèixer-se com a «servent». Viu 

la seva responsabilitat de guiar el poble com una càrrega 

pesada i això no és un bon símptoma per dur-la a terme amb 

garanties. La frase que ho il·lumina tot és: «Jo no put portar 

TOT SOL la càrrega d’aquest poble: és superior a les meves 

forces».  

Amb aquesta actitud, les paraules de Moisès, que eren una 

queixa de disgust, es transformen en un do favorable per 

assumir la missió envers el poble de manera compartida. El 

Senyor serà el primer en assumir la seva part. 

 EL TEXT DE Nm 11 (i) 

PREGÀRIA 

Som aquí, Esperit Sant, reunits en el vostre nom. Vós que 

sou el nostre veritable conseller: veniu a nosaltres, doneu-

nos suport, entreu als nostres cors. Ensenyeu-nos el camí, 

mostreu-nos com assolir la meta. 
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COMENTARI a Nm 11,16-23 

Déu no és aliè a les nombroses dificultats del poble, i del propi 

Moisès. El projecte d’alliberament, no només suposa la 

custòdia de la sortida, sinó l’acompanyament del canvi 

d’estatus. Els israelites assentats com a esclaus a Egipte, ara 

són un poble en camí, un camí marcat pel desert que requereix 

de posar la confiança plena en Déu. 

Aquest passatge dona resposta a les dificultats plantejades, 

tenint-ne cura. La cura s’expressa d’una doble manera, la del 

govern i la de l’aliment.  

L’aliment, el mannà que ja tenen, serà acompanyat de carn 

com un afegit a la dieta. Però les paraules de Déu i la resposta 

de Moisès són reflex de la falta de confiança que experimenta 

a voltes el poble d’Israel. La paraula de Déu sempre 

s’acompleix, i el focus del text està en una crida a la confiança 

en Aquell que sempre és present. 

L’esperit infós en Moisès i que el situa com a guia del poble, 

passa a ser compartit per setanta dels ancians per decisió 

divina. Així, aquest esperit de profecia marca la manera de 

governar, contraposant a la interpretació heroica i de força 

habitual, la de la justícia i la pau, connectant amb la imatge 

del príncep de pau de la que parlaran els profetes per fer 

referència a la reialesa (Is 11; Za 4,6). La força rau doncs en 

l’esperit, en la presència de Déu que acompanya i guia; un 

esperit que s’escampa allà on el designi diví l’envia. 

Nm 11,16-23 

    16 El Senyor respongué a Moisès: 

—Reuneix-me setanta homes dels ancians d’Israel que 

tinguis realment com a ancians i capdavanters del poble; 

porta’ls a la tenda del trobament i que es quedin allí amb 

tu. 17 Jo baixaré i parlaré amb tu, i els infondré una part de 

l’esperit que tu tens.  Ells podran ajudar-te a portar la 

càrrega del poble i no l’hauràs de portar tu tot sol.  18 I al 

poble, digues-li: “Purifiqueu-vos per a demà,  i així demà 

podreu menjar carn. El Senyor ha sentit que us planyíeu 

dient: ‘Qui ens pogués donar carn! Estàvem millor a 

Egipte!’ Doncs bé, ell us donarà carn i en menjareu. 19 No 

un dia, ni dos, ni cinc, ni deu, ni vint, 20 sinó tot un mes, fins 

que us surti pel nas i l’arribeu a avorrir, de fàstic que us 

farà. Això us passarà perquè heu menyspreat el Senyor, 

que és enmig vostre, i us heu planyut davant d’ell dient: 

‘Per què vam sortir d’Egipte?’ ” 

    21 Moisès va replicar: 

—Jo em trobo enmig d’un poble que pot posar sis-cents mil 

homes en peu de guerra, ¿i tu dius que els donaràs carn 

perquè en mengin tot un mes? 22 Ni degollant ramats 

sencers de vaques i d’ovelles no en tindrien prou; ni 
pescant tots el peixos del mar no els bastaria. 
    23 El Senyor contestà a Moisès: 
—¿Tu creus que la mà del Senyor és incapaç de fer-ho? 
Aviat veuràs si es compleix o no la meva paraula. 

 

    10 Moisès va sentir que el poble es planyia, 

família per família, cadascú a l’entrada de la seva 

tenda. El Senyor es va indignar molt, però Moisès 

es disgustà 11 i digué al Senyor: 

 EL TEXT DE Nm 11 (ii) 
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COMENTARI a Nm 11,24-30 

Aquest episodi cal llegir-lo i entendre’l en el món dels 

profetes, ja que alguns d’ells van intuir que l’acció de l’esperit 

recauria damunt tothom (Is 32,15-16; 44,3; 59,21); però el text 

més característic és el de Joel: «Abocaré el meu esperit sobre 

tothom: els vostres fills i les vostres filles profetitzaran, els 

vostres vells tindran somnis i els vostres joves, visions. 

Aquells dies, abocaré el meu esperit fins i tot sobre els 

servents i les serventes (Jl 3,1-2). 

Moisès no busca l’exclusivitat en la possessió o transmissió de 

l’esperit, sinó que s’alegra de la manifestació de l’esperit en 

altres persones, fins i tot ho demana per a tots els israelites. 

En 24-30 tenim el compliment de la paraula de Déu a Moisès. 

El Senyor respon a Moisés repartint una part del seu esperit en 

setanta ancians. A Moisés l’hagués agradat que tot el poble 

posseeixi el do de l’esperit (11,29). Eldad i Medad no estaven 

com la resta al tabernacle, però van rebre igualment l’esperit i 

van exercí el seu do de pregària, predicació i lloança a Déu. 

L’Esperit de Déu no està limitat al tabernacle, sinó que com el 

vent, bufa allà on vol. Josué va a comunicar-ho a Moisès, 

perquè els faci callar, però Moisès no temia cap por als efectes 

d’aquest Esperit que Déu havia posat en ells.  

Aquest mateix desig és el que volen tenir tants creients que els 

agradaria veure l’Esperit actuant en la comunitat, animant, 

creant un clima de fervor i renovació. 

 

Nm 11,24-30 

 24Moisès sortí a comunicar al poble el que el Senyor li 

havia dit. Després va reunir setanta homes d’entre els 

ancians del poble entorn de la tenda. 25El Senyor va 

baixar enmig d’un núvol, parlà amb Moisès i infongué 

als setanta ancians una part de l’esperit que Moisès tenia. 

Tan bon punt l’esperit va reposar damunt d’ells, es 

posaren a parlar com els profetes; però això no es va 

repetir més. 
26Entre els ancians inscrits, n’hi hagué dos que no van 

anar a la tenda, sinó que es quedaren al campament. 

L’un es deia Eldad i l’altre Medad. Però l’esperit també 

va reposar damunt d’ells, i dins el campament mateix es 

posaren a parlar com els profetes. 27Un jove corregué a 

comunicar-ho a Moisès: 

—Eldad i Medad parlen en el campament com els 

profetes. 
28Josuè, fill de Nun, ajudant de Moisès des de la seva 

joventut, va exclamar: 

—Senyor meu, Moisès, no ho permetis! 
29Moisès li respongué: 

—Estàs gelós per mi? Tant de bo que tot el poble del 

Senyor tingués el do de profecia i el Senyor donés a tots 

el seu esperit! 
30Després Moisès i els ancians d’Israel es van retirar al 

campament. 

    

 EL TEXT DE Nm 11 (iii) 
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*La revista RESEÑA BÍBLICA (Ed. Verbo Divino) dedica el seu 

número 105 (del 2020) a la figura de MOISÈS. Les pàgines 54-64 

contenen un dossier sobre «Moisès en el cinema» (firmat per José Mª 

Sesé). 

En aquesta adreça podeu llegir la revista  

https://issuu.com/diego-verbodivino/docs/rese_a_b_blica_105 

 

 

 
 
 

 
 
La pel·lícula DE DIOSES Y HOMBRES es pot mirar en 

perspectiva sinodal. 

 

 

 

 PROPOSTA ARTÍSTICA DE Nm 11  

Per seguir aprofundint el text 

https://issuu.com/diego-verbodivino/docs/rese_a_b_blica_105
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L’artista neerlandès, Jacob de Wit (1695-1754), va pintar al llarg de 

la seva vida nombroses escenes religioses, entre les que trobem 

aquest quadre de 1739 “Moisès escull els setanta ancians”. En 

l’escena destaca especialment la Llum, signe de la presència divina, 

de l’esperit que és infós, tal i com les seves paraules havien anunciat. 

 

Quadre. https://www.artbible.info/art/large/904.html  

 

 

Altres possibles imatges: 

Sense autor 

https://stevesbiblemeditations.files.wordpress.com/2010/05/spirt-

poured-out.png 

https://stevesbiblemeditations.com/2018/02/05/empowered-to-

witness-numbers-1116-30/  

 

 

Jo baixaré i 

parlaré amb 

tu, i els 

infondré una 

part de 

l’esperit que 

tu tens. (Nm 

11,17) 

 

 

Sense autor 

https://cccolumbia.org/connect/pastors-blog/zechariah-4-6-7  

 

 

 

 

 

"No valen ni força ni armes; 

només compta el meu 

esperit. Ho dic jo, el Senyor 

de l'univers. (Za 4,6) 

 

 

https://www.artbible.info/art/large/904.html
https://stevesbiblemeditations.files.wordpress.com/2010/05/spirt-poured-out.png
https://stevesbiblemeditations.files.wordpress.com/2010/05/spirt-poured-out.png
https://stevesbiblemeditations.com/2018/02/05/empowered-to-witness-numbers-1116-30/
https://stevesbiblemeditations.com/2018/02/05/empowered-to-witness-numbers-1116-30/
https://cccolumbia.org/connect/pastors-blog/zechariah-4-6-7
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La il·lustradora israeliana Michal Meron (instal·lada a Venècia) ha 

creat una obra titulada «The illustrated Torah Scroll». 

Aquí podeu veure diferents exemples: 

 

https://thestudioinvenice.com/blog-2/ 

 

És a dir, Michal a «dibuixat» alguns passatges de la Torà, i entre 

ells hi ha el text que hem llegit en la fitxa. Nm 11 forma part, en la 

lectura sinagogal, del bloc Nm 8,1-12,16. El context és el següent: 

alguns del poble no han pogut celebrar la Pasqua perquè no estaven 

en condicions. Aleshores es mana de celebrar una segona Pasqua, 

havent purificat tot el campament israelita i tota la gent. En aquest 

context pren molt relleu la petició de menjar per part del poble i les 

queixes de Moisès i contra el lideratge de Moisès. L’Esperit, repartit 

de manera sorprenent, també és aliment. 

 

https://thestudioinvenice.com/blog-2/
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Nm 11,10-15 

*Ara mateix, en el nostre grup, comunitat, 
parròquia, qui porta el pes de la vida 
comunitària?  

 

*Fem una mirada també al nostre entorn: comunitat 
de veïns, barri, poble, ciutat... qui porta el pes de 
la vida comunitària? 

 

*A què es deu que això sigui així? Avantatges i 
inconvenients. L’Esperit ens demana algun canvi? 

 

 

 

Nm 11,16-23 

 

*Davant les dificultats, quina actitud tinc/prenc? 

 

*Em deixo guiar per l’esperit? Segueixo el camí de 
vida dibuixat per Déu? 

 

*Comparteixo els meus dons i les meves capacitats 
amb la comunitat, la família, els amics...? De quina 
manera ho faig? 

 

 

Nm 11,24-30 

 
*Rebutgem als que pertanyen a Crist o els aturarem 

de fer allò que és bo, perquè no són dels nostres? 

 

*Podem tenir de model a Moisès quan exercim 
qualsevol tipus de poder? 

 

 PREGUNTEM-NOS PER  

NOSALTRES MATEIXOS  

(en clau sinodal) 
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Si hi haguessin propostes aportades per 

vosaltres ... 

 

les podem incloure en la reflexió 

diocesana sobre el Sínode!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TENIU EN MENT, DESPRÉS DE LA 

REFLEXIÓ, D’ALGUNA PROPOSTA? 

PREGÀRIA 

Conduïu-nos a la unitat en Vós, perquè no ens desviem del 

camí de la veritat i la justícia, sinó que en el nostre 

pelegrinatge terrenal ens esforcem per assolir la vida eterna. 

Us ho demanem a Vós, que obreu en tot temps i lloc, en 

comunió amb el Pare i el Fill pels segles dels segles. Amén. 


