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CHÚA GIÊ-SU
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Mt đã phân phối các đời thành
3 nhóm, mỗi nhóm 14 đời
(3x14)
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Trong cái nhìn Giêsu thuộc về dòng dõi vua Đa-
vít, Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong tiếng
Híp-ri thì các từ vựng người ta dùng để viết số
14 cũng là những từ vững của tên Đa-vít.
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Như vậy, gia phả trong
Mát-thêu là gia phả của
Đức Kitô, của một vị Vua
– một vị vua ẩn mình,
một vị Vua chịu đóng
đinh trên thập tự.

Thực Ngài chính là Vua.
Chiều dài lịch sử của con
người hướng hoàn toàn
về vị Vua này.
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Ngay trong biểu tượng số, con 

đường từ Ápraham tới Chúa

Giêsu cũng đã mang dấu ấn rõ

rệt của Đavít, của tên ông và

của lời hứa với ông. 

Trên căn bản này, ta có thể nói: 

với ba bộ mười bốn đời này, 

gia phả quả là Tin Mừng của

Chúa Kitô Vua: 

trọn bộ lịch sử đều hướng về

Đấng mà ngai vàng sẽ kéo dài

muôn thuở.
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TAMA

người A-ra-mê (Aramäerin). Sau khi hai người chồng, là con của Giuđa
đã chết và cô không có con, thì Giuđa hứa với nàng, sẽ gả đứa con trai
thứ ba là Sê-la, nếu Sê-la lớn lên. Trong thời gian chờ đợi, cô đã về nhà
cha mẹ mình. Nhưng sau đó Giuđa đã không giữ lời hứa, không gả Sê-
la cho Tama.
Câu chuyện được kết thúc bằng một điều thật bất bình thường, là
Giuđa khi đi qua vùng mà Ta-ma sống, thấy Ta-ma nhưng tưởng là cô
gái điếm, và sau đó đã ăn ngủ với cô, và cuối cùng Ta-ma đã mang thai.
Tin này lan tới Giuđa: "Ta-ma, con dâu ông, đã đi làm điếm; nó còn có
thai vì làm điếm nữa! " Nghe vậy, „Ông Giu-đa nói: "Lôi nó ra mà thiêu
sống! " (ss. St 38,24).
Nhưng với sự khôn ngoan của mình, Ta-ma đã làm cho Giuđa nhận ra
rằng, cô có thai với chính ông. Cô đã chứng minh điều này qua những
vật mà Giuđa đã đưa cho cô, khi ông đến với Ta-ma. Cuối cùng Giuđa
nói: "Nó công chính hơn tôi. Quả thực tôi đã không cho nó làm vợ Sê-
la, con trai tôi." (St 38,26).
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Ra-kháp

Cô là gái điếm người Ca-na-an (ss. Gs 2,1tt) đã giúp mở
một con đường cho Í-ra-en tiến đến Giê-ri-khô, và qua đó
cánh cửa vào đất hứa được mở ra. Ra-kháp đã làm điều
đó, vì bà đã tin vào Thiên Chúa của những con người lạ
lẫm.
Vì vậy, mà trong Tân Ước, bà được coi là mẹ của niềm tin
và là mẹ của những việc tốt lành : « Ra-kháp, cô gái điếm
cũng vậy: há chẳng phải nhờ hành động mà đã được nên
công chính, vì đã đón tiếp các sứ giả và đưa họ đi lối khác
sao? » (Gc 2,25)
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Rút

Rút là một người phụ nữ ngoại giáo, người Mô-áp.
Qua đám cưới của cô với một người Do-thái – ông
Bô-át, và sau cái chết của chồng, cô được tự do, và
có thể trở về quê quán của mình.

Nhưng ngay chính lúc nạn đói xảy ra trong Ít-ra-en,
và mẹ chồng gặp nạn, thì Rút đã không đồng ý rời
bỏ mẹ, vì lời « xin vâng » của cô đối với chồng và
với Thiên Chúa của chồng đã trở thành lời mang giá
trị ngàn đời .
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«Xin mẹ đừng ép con 
bỏ mẹ mà trở về, 

không theo mẹ nữa, vì

mẹ đi đâu, con đi đó,

mẹ ở đâu, con ở đó,

dân của mẹ là dân của
con,

Thiên Chúa của mẹ là 
Thiên Chúa của con. » 

(R 1, 16)
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Bát-sê-ba, vợ của U-ri-a

là một phụ nữ ngoại giáo, người Khết : «Vua Đa-
vít sai người đi điều tra về người đàn bà, và
người ta nói: "Đó chính là bà Bát Se-va, con gái
ông Ê-li-am, vợ ông U-ri-gia người Khết." (2 Sm
11,3) Đọc lại câu chuyện của Bà với Đa-vít, 
chúng ta nhận ra rất rõ ràng, Bà không phải là 
người phạm tội, mà chính là Đa-vít. 
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MẸ MARIA
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Genealogy of Jesus according to Luke
1.God
2.Adam
3.Seth
4.Enosh
5.Kenan
6.Mahalalel
7.Jared
8.Enoch
9.Methusela
h
10.Lamech
11.Noah
12.Shem
13.Arphaxad

14.Shelah
15.Eber
16.Peleg
17.Reu
18.Serug
19.Nahor
20.Terah
21.Abraham
22.Isaac
23.Jacob
24.Judah
25.Perez

27.Hezron
28.Ram
29.Ammina
dab
30.Nahshon
31.Salmon
32.Boaz
33.Obed
34.Jesse
35.David
36.Nathan
37.Mattatha
38.Menna
39.Melea

40.Eliakim
41.Jonam
42.Joseph
43.Judah
44.Simeon
45.Levi
46.Matthat
47.Jorim
48.Eliezer
49.Joshua
50.Er
51.Elmadam
52.Cosam

53.Addi
54.Melchi
55.Neri
56.Shealtiel
57.Zerubba
bel
58.Rhesa
59.Joanan
60.Joda
61.Josech
62.Semein
63.Mattathi
as
64.Mahath
65.Naggai

66.Hesli
67.Nahum
68.Amos
69.Mattathi
as
70.Joseph
71.Jannai
72.Melchi
73.Levi
74.Matthat
75.Heli
76.*Mary &
Joseph
77.Jesus

Luca 3,23-38 đã ghi lại 77 đời trong gia phả của Chúa Giê-su
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Yếu tố chung cho cả Thánh Mátthêu lẫn Thánh Luca là: gia phả

ngắt quãng và dừng lại nơi Thánh Giuse.

“Khi Đức Giêsu khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên

hạ vẫn coi Người là con ông Giuse” (Lc 3:23).

Về phương diện pháp luật, Người được coi là con Thánh Giuse,

như Thánh Luca cho thấy.
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Điểm khác biệt chính là:

- Lc không nói đến các phụ nữ.

- Lc phác con đường đi từ Đức Giêsu lên tới ông Ađam,

còn Mt phác ra con đường đi từ tổ phụ Abraham xuống tới

Đức Giêsu;

- Lc đặt bảng gia phả sau bài tường thuật phép rửa, trong

khi Mt đặt ở ngay đầu Tin Mừng.
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Ngoài ra, khi so sánh bảng gia phả của
Mt với bảng gia phả của Lc, chúng ta
ghi nhận rằng tác giả

- Mt đã phân phối các đời thành 3
nhóm, mỗi nhóm 14 đời (3x14).

- Lc đã ghi lại 77 đời.
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Tin mừng Gioan, người không ngừng nêu câu hỏi về gốc

gác của Chúa Giêsu, tuy không trình bày gia phả nào ở

đầu tin mừng của mình, nhưng trong tiền đề, ngài đã long 

trọng đưa ra câu trả lời cho câu hỏi ấy.

“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về

Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa… và Ngôi Lời đã trở

nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:1-14).
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Nguồn gốc của Chúa Giêsu, gốc gác của Người, 

mới thực sự là “khởi đầu” đúng nghĩa, suối

nguồn sơ nguyên của vạn vật, “ánh sáng” biến

thế giới thành vũ trụ. 

Người đến từ Thiên Chúa. Người là Thiên

Chúa. “Khởi đầu” đã đến với ta này mở ra cho

ta, như một bắt đầu, một cách thế mới để con 

người hiện hữu. 
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“Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào

danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con 

Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí

huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, 

hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do 

bởi Thiên Chúa”

(Ga 1:12-13)
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Những ai tin vào
Chúa Giêsu cũng nhờ
đức tin mà bước vào
được nguồn gốc mới
độc đáo của Chúa
Giêsu, và tiếp nhận
nguồn gốc ấy làm
của riêng mình. 
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Các gia phả đã gián đoạn ở đoạn cuối vì Chúa Giêsu

không do Thánh Giuse sinh ra, mà thực sự do Chúa

Thánh Thần và Đức Maria sinh ra thế nào, thì chúng ta 

cũng có thể nói về mình rằng

“gia phả” đích thực của ta chính là đức tin vào Chúa

Giêsu, Đấng đã ban cho ta nguồn gốc mới, Đấng đã

đem ta tới chỗ được sinh ra “bởi Thiên Chúa”.
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