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Gia phả Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 
 

Lm.GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. 
 
 
1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 
2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông 
này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-
ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn 
lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít. 
 
7 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-
vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh 
Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia 
sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và 
các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon. 
 
12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-
rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; 
Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than 
sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng 
Ki-tô. 
 
17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít 
đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng 
là mười bốn đời. (Mt 1, 1-17) 
  
 

§ Vài hàng dẫn nhập 
 
Cuốn “Chúa Giê-su thành Na-gia-rét, Các Trình Thuật Tuổi Thơ” là tác phẩm thứ ba nói 
về Chúa Giê-su của thần học gia Ratzinger, Đức Bênêđíctô XVI. Chương thứ nhất, với tựa 
đề là câu hỏi của Phongxiô Philatô: “Ông từ đâu tới?” (Ga 19, 9).  
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Khi tra hỏi Chúa Giê-su, Philatô đã vô tình đặt với người bị tố cáo câu hỏi sau đây: “Ông từ 
đâu tới?”. Những kẻ tố cáo Chúa Giêsu đòi Người phải chịu tử hình, vì họ tuyên bố rằng 
người mang tên Giê-su này dám xưng mình là Con Thiên Chúa, một tội mà theo luật lệ 
đáng bị tử hình. Viên quan tòa “thông sáng” của Rôma này, người trước đó vốn tỏ ra hoài 
nghi đối với vấn đề chân lý (x.Ga 18,38), tất nhiên coi cái điều tự xưng của bị cáo như chuyện 
trò đùa. Ấy thế nhưng ông ta vẫn sợ. Bị cáo này từng cho thấy mình là vua, nhưng vương 
quốc của ông ta lại “không thuộc đời này” (Ga 18,36). Rồi ông ta còn ám chỉ tới một nguồn 
gốc và một mục tiêu kỳ bí nữa khi cho hay: “Chính vì điều này mà tôi đã sinh ra và chính vì điều 
này mà tôi đã tới trần gian, là để làm chứng cho chân lý” (Ga 18,37).  
 
Đối với viên quan tòa Rôma này, tất cả những điều ấy xem ra điên điên khùng nhùng thế 
nào ấy. Ấy thế nhưng ông vẫn không rũ bỏ được cái ấn tượng kỳ bí mà người đàn ông này 
đã in ấn nơi ông, một người đàn ông không giống chút nào với những người chống lại sự 
đô hộ của Rôma và chiến đấu để tái lập vương quốc Israel mà ông từng gặp. Viên quan tòa 
Rôma vì thế hỏi xem Chúa Giê-su từ đâu tới để có thể hiểu được Người thực sự là ai và 
Người muốn gì. 
 
Ta cũng gặp câu hỏi về nguồn gốc Chúa Giê-su, tức việc tìm hiểu gốc gác sâu xa của Người 
và do đó chính con người chân thực của Người, ở các đoạn chủ yếu khác trong Tin Mừng 
Gioan, và câu hỏi này cũng đóng một vai trò quan trọng không kém trong các Tin Mừng 
Nhất Lãm. Đối với Thánh Gioan, cũng như đối với các soạn giả Nhất Lãm, nó phát sinh ra 
một nghịch lý độc đáo. Một đàng, ngược với Chúa Giê-su và với lời tự nhận của Người về 
sứ mạng thần linh là sự kiện: người ta biết chính xác Người xuất thân từ đâu: Người không 
xuất thân từ trời, từ “Chúa Cha”, từ “trên cao” như Người tự xưng (x.Ga 8,23). Không: “Há 
đây không phải là Giêsu, mà cả cha lẫn mẹ của ông chúng ta đều biết hay sao? Làm sao giờ này ông 
ta lại bảo: ‘tôi từ trời xuống’?” (Ga 6,42).  
 
Các Tin Mừng Nhất Lãm cũng kể lại một câu truyện tương tự xẩy ra tại hội đường Nadarét, 
quê hương Chúa Giêsu. Ở đây, Người giảng giải lời lẽ Sách Thánh không theo lối thông 
thường mà liên hệ các lời lẽ ấy vào chính Người và vào chính sứ mệnh của Người bằng một 
thế giá vượt quá cả thế giá của mọi khoa chú giải (x.Lc 4,21). Tất nhiên, các thính giả hết sức 
ngỡ ngàng trước cái lối giải thích Sách Thánh như vậy, trước việc Người tự nhận là điểm 
qui chiếu nội bản và là chìa khóa chú giải bản văn thánh. Ngỡ ngàng dẫn tới bác bỏ: “Há 
người này không phải là thợ mộc, con trai Maria và anh em của Giacôbê, Gioxê, Giuđa và Simon 
sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” (Mc 6,3) 
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Cả ở đây, câu hỏi “Ông ta từ đâu tới” cũng đã được đặt ra, chỉ để bị bác bỏ ngay lập tức khi 
nhắc tới thân nhân của Người.  
 
Gốc gác của Chúa Giê-su là điều vừa được biết vừa không được biết, bề ngoài xem ra dễ 
xác định, mà thực ra khó dò thấu. Tại Xêdarê Philíphê, Chúa Giê-su hỏi các môn đệ của 
Người: “Người ta bảo Thầy là ai?… Các con bảo Thầy là ai?” (Mc 8,27 tt). Chúa Giê-su là ai? 
Người từ đâu tới? Hai câu hỏi này liên kết chặt chẽ với nhau, không thể nào tách biệt được. 
Cả bốn tin mừng đều cố gắng trả lời các câu hỏi này. Bốn tin mừng ấy được viết ra nhằm 
cung cấp một câu trả lời. 
 
Thánh Mát-thêu bắt đầu Tin Mừng của ngài bằng gia phả của Chúa Giê-su, vì ngài muốn 
đặt câu hỏi về gốc gác của Chúa Giê-su dưới ánh sáng chính xác ngay từ đầu: gia phả 
được dùng làm một thứ tựa đề cho toàn bộ Tin Mừng. Trái lại, thánh Luca đặt gia phả của 
Chúa Giêsu ở đầu thừa tác vụ của Người, như một thứ giới thiệu Chúa Giê-su với công 
chúng, nhằm trả lời cùng một câu hỏi nhưng với một nhấn mạnh khác, dự ứng trước mọi 
điều sẽ xẩy ra trong các phần còn lại của Tin Mừng. Trong bài này, xin tìm hiểu về gia phả 
của Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh sử Mát-thêu, và phần cuối là một vài hàng sơ lược về 
gia phả trong Tin Mừng của Luca. 
 
 

• Vài hàng sơ lược về bài Tin Mừng. 
  
- Đoạn thánh kinh trên có một cấu trúc văn học với câu đầu tiên như là tựa đề (câu 1), 
nhắc tới một số nhân vật rất quan trọng: Đức Giê-su Ki-tô, Đa-vít, và Áp-ra-ham. Tiếp đến 
là đoạn thứ hai kể lại toàn bộ gia phả của Đức Ki-tô (câu 2-17). 
  
- Câu 1 trong bản văn Hy-lạp là: „Biblos geneseos jesou kristou uion David uion Apraam“. 
Đó là tựa đề của cuốn sách – Biblos của gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con Đa-vít, con cháu tổ 
phụ Áp-ra-ham. Theo Ulrich Luz, những tác phẩm cổ đại không nhất thiết phải có tựa đề. 
Bình thường, thì tựa đề được thêm vào sau đó. Tựa đề của phúc âm Mác-cô „Khởi đầu Tin 
Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa“ (Mc 1,1), có thể là nguồn cảm hứng cho Mát-thêu 
viết một tựa đề, nhưng khác đi. Trong tựa đề, loại sách sẽ được công bố, cụ thể trong thể 
chủ cách – nominativ, và sau đó thì nội dung được công bố trong thể thuộc cách – genitiv. 
Ngoài ra, câu 1 ở đây liên hệ với sách Sáng Thế 5,1, trong tiếng Hy-lạp là: „Aute e biblos 
geneseos - Đây là cuốn sách gia phả...“ Sự khác biệt là: trong sách Sáng Thế nói về gia phả con 
cháu A-dam ; trong trình thuật Tin Mừng Mát-thêu là gia phả của Đức Giê-su 
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- Một điều khác trong câu 1 cần được bàn tới là, phải chăng tựa đề liên hệ đến toàn bộ 
phúc âm của Mát-thêu, hay chỉ liên hệ đến đoạn ngắn nói về gia phả, hay chỉ liên hệ đoạn 
dẫn nhập thôi? Theo Luz, trước hết từ ngữ „biblos „ trong tiếng Hy-lạp thường được giải 
thích là „cuốn sách“. Và nếu „biblos „ là từ ngữ đầu tiên được dùng trong cuốn sách, thì 
có nghĩa là, tất cả những tựa đề sau đó liên hệ đến toàn bộ cuốn sách. Ngược lại điều này 
là từ thứ hai „genesis„. Từ này chỉ được nhắc đến ở đây và trong 1,18. Phạm vi ý nghĩa 
của từ này khá rộng, đi từ ý nghĩa „nguồn gốc, sự sinh ra, xuất hiện, cách thức sinh ra, trở 
nên“ cho đến „hiện diện, đã trở nên, sáng tạo“ và còn đi tiếp đến „chủng loại, gia đình.“ 
Trong câu 1, 18 thì  từ „genesis“ đã rõ ràng nói về gốc tích của Chúa Giê-su và lịch sử Ngài 
xuất hiện: „Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô.“ 
 
Như vậy, nếu dựa vào từ ngữ „biblos„ thì nghĩ đến toàn bộ cuốn sách, và nếu dựa trên 
„geneseos„ thì chỉ nghĩ đến gia phả hay lịch sử sinh ra.  Tuy nhiên, để dễ hiểu, chúng ta có 
thể hiểu „biblos geneseos„ trong ý nghĩa liên hệ đến gia phả của Đức Ki-tô. Đó cũng là 
chiều hướng của một số nhà chú giải, vd. như Gnilka. 
  
- Gia phả của Đức Ki-tô từ câu 2-17, có thể được chia làm ba phần chính yếu, dựa trên câu 
17 như là chìa khóa để „mở“ cuốn sách gia phả:  

o Phần 1 từ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít (câu 2-6a).  
o Phần thứ hai từ Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon (6b-11) và  
o Phần cuối cùng từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô (từ câu 11-16). 

Trong câu 17 cũng nhắc rõ ràng, là mỗi phần gồm có 14 đời cả thảy. Và trong tiếng Híp-ri 
thì các từ vựng của số 14 cũng là những từ vững của tên Đa-vít. 
  
- Kiểu nói đơn điệu „Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp...“, cũng được tìm thấy 
trong các gia phả khác trong Thánh Kinh (ss. Xh 5, 3-32 và 11,10-28; 1 Sk 1-9), và ở đây có 
thể trích dẫn một câu trong sách Rút: „Xan-môn sinh Bô-át; Bô-át sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-
sê; Gie-sê sinh Đa-vít.“ (Rut 4, 18-22). 
 
Trở về với Mát-thêu, chúng ta thấy, trong kiểu nói đơn điệu, ông đã đưa vào một số điểm 
làm cho người đọc phải chú ý:  

o Một số phụ nữ được nhắc đến (Ta-ma –câu 3, Ra-kháp và Rút – câu 5a, vợ ông U-ri-gia 
(chỉ bà Bat-sê-ba) – câu 6b, và Ma-ri-a – câu 16).  

o Hai lần cụm từ „các anh em“được nhắc đến.  
o Đa-vít như là Vua (6a) và  
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o Hai lần nhắc tới „thời lưu đày ở Ba-by-lon“ trong câu 11 và 12, sau đó câu 17 cũng 
nhắc đến 2x lữa.  

o Ngoài ra, ở câu 16 nhắc đến Đức Giêsu Kitô, như trong câu 1. Vì thế, đây chính là 
cao điểm của gia phả. 

 
- Gia phả của Đức Kitô được viết theo kiểu gia phả nằm ngang, nghĩa là không chia ra 
nhiều họ, nhiều nhánh. Và trong kiểu gia phả này, thì chức năng hay chức vụ cũng được 
nêu lên. Ở đây, Chúa Giêsu bắt nguồn từ tổ phụ Áp-ra-ham, và Ngài không chỉ là người 
Do-thái đích thực, mà Ngài còn thuộc về dòng dõi vua Đa-vít.  
 
Trước khi đi vào phần suy niệm, chúng ta coi lại bảng gia phả của Chúa Giê-su: 
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• Suy niệm 
  

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 
  
Trước hết chúng ta thử tìm hiểu từ ngữ gia phả trong xã hội Do-thái thời đó có ý nghĩa gì. 
Theo Céline Hoyeau, các danh sách gia phả - tiếng Do Thái cổ là Toledot – là một loại văn 
chương thông dụng trong Kinh Thánh.  Một cách nào, đó là thẻ căn cước ở Đông phương 
cổ. Quan trọng là vai trò của chúng trong trình thuật mà chúng được chèn vào, hơn là sự 
chính xác của các danh tính làm nên các danh sách nầy. 

Mục sư Élian Cuvillier, giáo sư khoa chú giải Kinh Thánh của Khoa thần học Tin Lành 
ở Montpellier, nhấn mạnh : Đặc biệt chúng được dùng để ghi cá nhân vào trong mạng lưới 
các quan hệ, họ hàng và đặt cá nhân ấy vào trong một thời kỳ được cơ cấu của lịch sử. Gia 
phả do vậy, chỉ ra rằng bắt đầu một thời kỳ quan trọng. Sau khi trở về từ lưu đày, danh sách 
được các tác giả Kinh Thánh dùng nhiều hơn để nói rõ tính hợp lệ của một nhân vật sẽ giữ 
một vai trò chính xác. 

Ngoài ra, cha Nguyễn Văn Lộc chia sẻ: Một bản gia phả luôn luôn là khô khan, xa lạ và đều 
đặn (theo nghĩa là người này sinh ra người kia). Nhưng nếu chúng ta chịu khó dừng lại để 
“ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng”, chúng ta sẽ khám phá cả một lịch sử sống động ở 
bên dưới hàng chuỗi những tên gọi, thậm chí cưu mang những tên gọi. Khi đó, chúng thấy 
mình thật gần gũi và có thể cảm nếm được ; bởi vì, Đức Ki-tô cũng phát xuất từ một lịch sử 
đầy thăng trầm như chúng ta và còn hơn thế nữa cùng “nguồn gốc” với chúng ta : Đức Ki-
tô là con A-dam, và “A-dam là con Thiên Chúa” (x. Lc 3, 23-38). 

Đọc tiếp câu tin Mừng, chúng ta thấy Mát-thêu nhắc đến hai từ „Giê-su Ki-tô„. Hai từ này 
cũng được nêu trong Mt 1,18, Mc 1,1 và cũng thường được sử dụng trong cộng đoàn Kitô 
giáo Hy-lạp. Vậy tên Giê-su Ki-tô có nghĩa là gì? 
 
Cha Vũ Phan Long giải thích về tên Giê-su như sau: Giêsu Trong Kinh Thánh, tên người 
còn chỉ chức năng Thiên Chúa quy định cho một người trong Lịch sử cứu độ. Iêsous là 
dạng Hy Lạp của tên Híp-ri Yehôshua (x. Xh 24,13) hoặc Yeshua (Nkm 7,7), có nghĩa là 
“YHWH là sự cứu độ”, “YHWH ban ơn cứu độ”, “YHWH cứu độ”, “Ơn cứu độ 
của YHWH”.    
 
Còn tên Ki-tô hay Mê-sia có nghĩa là “Đấng được xức dầu” (do từ ngữ Do-thái masha – xức 
dầu và được dịch qua tiếng Hy-lạp là Khristos và sang tiếng Việt là Ki-tô). Trong Tân Ước, 
từ ngữ Mê-sia được quy cho Đức Giê-su và chỉ cho một mình Người. Như thế, Đấng được 
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xức dầu được tấn phong để hướng dẫn Dân theo thánh ý của Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, 
việc xức dầu này được dành cho tư tế (x.Xh 28,41), Vua (Tv 2,2) và tiên tri (1V 19,16). Vì thế 
Đấng Mê-sia theo lời Thiên Chúa hứa sẽ mang ba chức vụ trên.  
 
Còn kiểu nói „con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham“ thì tương hợp với Mt 1,2-17 
và 28-25. Con vua Đa-vít có ý chỉ về Đấng Mê-sia của Ít-ra-en bắt nguồn từ dòng dõi của 
Vua. Còn tổ phụ Áp-ra-ham có ý nghĩa rõ ràng hơn, vì mỗi người Do-thái đều là con cháu 
của Áp-ra-ham. 
 
Tuy nhiên, theo Gnilka, Áp-ra-ham là tổ phụ được chọn của Ít-ra-en và Đa-vít là vị Vua 
được chọn (ss. Tv 78, 70; 89,21). Cả hai đều đón nhận lời hứa về ơn cứu độ. Qua Áp-ra-
ham thì tất cả mọi giống nòi trên trái đất đều nhận được sự chúc phúc (ss. Xh 12,3; 18,18 
và 22,18). Còn mầm non của Đa-vít sẽ đón nhận Vương mệnh của triều đại và vương quốc 
vĩnh cửu. (ss. 2 Sm 7, 12-16; 1 Sk 17,11). 

Ngoài ra, Céline Hoyeau đã giải thích về hai tên căn bản ÁP-RA-HAM và ĐA-VÍT: Người 
đầu tiên là “người của lời hứa” qua người đó “một sự chúc phúc cho hết thảy mọi dân” phải đến. 
Người thứ hai là vị vua được Thiên Chúa hứa rằng triều đại Ngài sẽ “được củng cố mãi mãi” 
(2 Sm 7,16). Chính từ dòng dõi Ngài, trong lịch sử Do Thái, mà Đấng Thiên Sai phải đến.  
 
Như thế, cả hai lời hứa đều trở thành hiện thực trong Đức Ki-tô, con cháu tổ phụ Áp-ra-
ham và vua Đa-vít. Lời hứa dành cho Đa-vít được thấy rõ nơi Đức Kitô, còn lời hứa dành 
cho Áp-ra-ham thì có thể tìm thấy trong Mt 3, 9: „Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: ‚Chúng 
ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham’. Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá 
này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham“; hoặc „Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương 
tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước 
Trời.“ (Mt 8, 11); và „Người phán: Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác và 
Thiên Chúa của Gia-cóp. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống." (Mt 
22, 32).  
 
Áp-ra-ham dù là tổ phụ của Ít-ra-en, nhưng trong cái nhìn phê bình luôn có khoảng cách 
với Ít-ra-en. Vì thế mà có thể làm một cầu nối giữa Mt 1,1 với Mt 28,19-20: „Vậy anh em hãy 
đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng 
anh em mọi ngày cho đến tận thế." Như vậy, ơn cứu rỗi của Thiên Chúa qua Đức Kitô không 
bị giới hạn trong Ít-ra-en mà mang tính cách toàn cầu. Udo Schnelle trong tác phẩm Thần 
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Học Tân Ước (Theoglogie des Neuen Testaments) đã viết: „Nếu Chúa Giê-su Ki-tô xuất 
hiện như là người con của Áp-ra-ham trong Mt 1,1, và bản gia phả trong câu Mt 1,2 bắt 
đầu với Áp-ra-ham, thì hai yếu tố này ngay từ đầu đã đưa ra một viễn tượng toàn cầu, vì 
Thiên Chúa có thể  làm cho những hòn đá trở thành con cháu của ông Áp-ra-ham ’Đừng 
tưởng có thể bảo mình rằng: Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham. Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên 
Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham’ (Mt 3,9). Các phụ nữ 
được nhắc đến trong gia phả (Mt 1,3-6) là các bà Ta-ma, Ra-kháp, Rut và vợ của ông U-ri-
gia. Họ không phải là người Do-thái. Như thế, trong trình thuật gia phả này có ẩn chứa 
viễn tượng toàn cầu”. 
 
Ngoài ra, Thomas Söding suy tư về Chúa Giê-su trong trình thuật này như sau: „Chúa 
Giê-su đã hiện thực hoá thánh ý cứu rỗi mang tính cách toàn cầu của Thiên Chúa qua việc, 
Ngài là người Do-thái và thực hiện sứ mạng phục vụ cho các con chiên lạc của nhà Ít-ra-en 
(x.Mt 15,24). Sự phục vụ này triệt để đến nỗi, Ngài đã không dừng lại ở biên giới của Ít-ra-
en, mà Ngài đã vượt qua biên giới đó. 
Điểm căng thẳng của Tin Mừng Mát-thêu là sự trung thành của Thiên Chúa với Dân Ngài 
và ơn cứu rỗi dành cho mọi dân tộc. Điểm này đã được đưa vào trong câu đầu tiên của 
Tin Mừng và cũng đã được hoá giải: Vì đối với các thánh sử Chúa Giê-su thành Na-gia-rét 
là Đấng thực hiện lịch sử ơn cứu độ theo thánh ý của Thiên Chúa và Ngài đã mở ra 
Vương Quốc của Thiên Chúa“. 
 
Như thế, chúng ta thấy trong Đức Giê-su Ki-tô hai lời hứa trên (lời hứa với Áp-ra-ham và 
với Vua Đa-vít) đã trở thành hiện thực một cách trọn vẹn. Vì thế, Gnilka đã có một lời đề 
nghị thú vị, hãy đọc ngược gia phả của Đức Giê-su Ki-tô, nghĩa là bắt đầu từ chính Đức 
Ki-tô.  
 
Hơn nữa, về câu nói „gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-
ham”, chúng ta thấy Mát-thêu đã đưa nêu lên hai nhân vật trong Cựu Ước liên hệ chặt chẽ 
với Chúa Giê-su. Ở đây, Thomas Söding giải thích: „Ba sự liên hệ này thuộc về nhau cách 
chặc chẽ. Giê-su là Đấng Ki-tô con của Vua Đa-vít, vì Ngài hoàn thiện lời hứa dành cho Ít-
ra-en. Ngài cũng là con của Áp-ra-ham, vì Ngài sẽ đưa Phúc Lành đến tất cả mọi dân tộc“.  
 
Ngoài ra, chúng ta cũng nên trở về với trình thuật Thiên Chúa đã đặt tên cho tổ phủ Áp-
ra-ham: „1 Khi ông Áp-ram được chín mươi chín tuổi, ĐỨC CHÚA hiện ra với ông và phán: ‘Ta 
là Thiên Chúa Toàn Năng. Ngươi hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo.2 Ta sẽ đặt giao 
ước của Ta giữa Ta với ngươi, và Ta sẽ cho ngươi trở nên đông, thật đông’.3 Ông Áp-ram cúi rạp 
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xuống. 
Thiên Chúa phán với ông rằng: 
4 ‘Phần Ta, đây là giao ước của Ta với ngươi: ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc.5 Người ta sẽ 
không còn gọi tên ngươi là Áp-ram nữa, nhưng là Áp-ra-ham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số 
dân tộc.6Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều: Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và 
vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi.7 Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và với dòng dõi 
ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu, do đó Ta sẽ là Thiên 
Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này” (St 17,1-7). 
 
Như thế từ tên Áp-ram (có nghĩa là cha cao quý hoặc cha được tôn kính), ông đã đổi thành 
Áp-ra-ham có nghĩa là cha của các dân tộc. Điều đó cũng mở cho chúng ta một viễn tượng 
toàn cầu trong tên mới của ông, tên mà Thiên Chúa đã đặt cho ông, Đấng còn nói với ông:  
„Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế 
hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu, do đó Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi 
sau này”.  
 
Ngoài ra, khi suy niệm về gia phả của Đức Giê-su Ki-tô, thần học gia Ratzinger (Đức 
Benedicto XVI) đã có những tâm tình rất hay: „Cây gia phả mà Mát-thêu nêu lên trong 
phần đầu của Phúc Âm đã diễn tả Chúa Giê-su như là một con người, được ‚đưa vào’ giữa 
dòng chảy của lịch sử nhân loại, với những lúc thăng trầm lên xuống. Và vì thế, Chúa Giê-
su được coi như là hoa quả của một chặng đường dài. Đích đến của con đường nằm ở 
máng cỏ đơn sơ nghèo nàn, nơi Đức Ki-tô sinh ra. Và trong cái nhìn Chúa Giê-su thuộc về 
gia phả của Áp-ra-ham, chúng ta nhận ra được bài học về lòng trung thành của Thiên 
Chúa: Lời hứa của Ngài đã vượt qua rất nhiều ngõ ngách, nhiều đường cong, nhiều 
đường vòng“. Tâm tình này làm tôi nhớ tới một câu rất hay đã có lần nghe được: „Thiên 
Chúa có thể làm cho tất cả các đường cong trở thành đường thẳng.“ 
Dù phải trải qua bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa không bao giờ quên đi lời hứa của 
mình. Con đường Ngài muốn xây dựng cho con người không bao giờ bị tàn phá. Ngài 
trung tín và ở lại với con người trên mọi chặng đường đời, và đưa con người đến với miền 
đất Ngài đã hứa ban.  
 
Trong cái nhìn Chúa Giê-su thuộc về dòng dõi vua Đa-vít, chúng ta thấy trong tiếng Híp-
ri cổ các từ vựng người ta dùng để viết số 14 cũng là những từ vựng của tên Đa-vít. 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. Vâng, Chúa Giê-su xuất hiện như vị vua sẽ 
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tồn tại mãi mãi. Với Ratzinger, gia phả nầy là “một Phúc Âm thật sự của Chúa Ki-tô Vua : tất 
cả lịch sử nhìn về Người, mà ngôi báu sẽ tồn tại muôn đời”. 
 
Về sự liên hệ của các từ vựng của tên Đa-vít và con số 14, chúng ta có thể coi hình dưới: 

 

 
 
 

 
 

2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh 
em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; 
Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; 
Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; 
Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít. 

  
Trong đoạn đầu tiên của gia phả, có một vài điểm cần chú ý: 
- Theo Gnilka, chỉ có con cháu của I-xa-ác mới được nhắc đến như là con cháu của Áp-ra-
ham, còn con cháu của Is-ma-el thì không thấy nhắc tới gì cả (ss. St 21, 12), và cũng giống 
như vậy, dòng dõi của Gia-cóp, chứ không phải dòng dõi của Ê-sau được nhắc đến: „Có 
hai dân tộc trong lòng ngươi, hai dân từ dạ ngươi sinh ra và sẽ chia rẽ nhau. Dân này sẽ mạnh hơn 
dân kia, đứa lớn sẽ làm tôi đứa bé." (St 25, 23). Và điều làm chú ý hơn, là tác giả nhắc tới Giu-
đa và các anh em ông. Việc Giu-đa là đứa con thứ 4 của Gia-cóp, sau Ruben, Simeon và 
Lê-vi, lại được nhắc đến tên liên hệ đến lời chúc lành của Gia-cóp dành cho các con mình 
(x. St 49, 1-28), nhưng đối với Giu-đa, thì Gia-cóp lại ban cho lời chúc lành mang tính cách 
Mê-sia:  
„8 Giu-đa, con sẽ được anh em con ca tụng, 
tay con sẽ đặt trên ót các địch thù, 
anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con. 
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9 Giu-đa là sư tử con. Con ơi, săn mồi xong con lại trở về. 
Nó quỳ xuống, nằm phục như sư tử 
và như sư tử cái: ai sẽ làm cho nó đứng dậy? 
 

10 Vương trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa, 
gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó, 
cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, 
người mà muôn dân phải vâng phục“ (St 49, 8-10). 
  
Gia-vê Thiên Chúa luôn tự do trong việc tuyển chọn. Chúng ta không thể hiểu tại sao 
Ngài chọn người này, dân tộc này, mà không chọn người khác, dân tộc khác. Để có thể 
hiểu được phần nào tính cách tự do của Thiên Chúa, được bộc lộ qua các câu chuyện của 
các tổ phụ, chúng ta có thể đọc một vài đoạn của thánh Phao-lô:  
„21 Hãy nói cho tôi hay: anh em là những người muốn sống dưới Lề Luật, anh em không nghe Lề 
Luật nói gì sao?22 Thật vậy, có lời chép rằng: ông Áp-ra-ham có hai người con, mẹ của một người là 
nô lệ, mẹ của người kia là tự do.23 Nhưng con của người mẹ nô lệ thì sinh ra theo luật tự nhiên; còn 
con của người mẹ tự do thì sinh ra nhờ lời hứa.24 Truyện đó ngụ ý thế này: hai người đàn bà là hai 
giao ước. Giao ước thứ nhất tại núi Xi-nai, thì sinh ra nô lệ: đó là Ha-ga.25 Ha-ga chỉ núi Xi-nai 
trong miền Ả-rập, và tương đương với Giê-ru-sa-lem ngày nay, vì thành này cùng với các con đều 
là nô lệ.26 Còn Giê-ru-sa-lem thượng giới thì tự do: đó là mẹ chúng ta.27 Thật vậy, có lời chép: 
Reo mừng lên, 
hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh con; 
hãy bật tiếng reo hò mừng vui, 
hỡi ai chưa một lần chuyển dạ, 
vì con của phụ nữ bị bỏ rơi 
thì đông hơn con của phụ nữ có chồng! 
 
28 Thưa anh em, như I-xa-ác, anh em là những người con sinh ra do lời Thiên Chúa hứa.29 Nhưng 
cũng như thuở ấy đứa con sinh ra theo luật tự nhiên đã ngược đãi đứa con sinh ra theo thần khí, 
thì bây giờ cũng vậy.30 Thế nhưng Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói: Tống cổ người nô lệ và con 
của nó đi, vì con của nô lệ không đời nào được thừa kế gia tài cùng với con của người tự do.31 Ấy 
vậy, thưa anh em, chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự 
do” (Gl 4, 21-31). 
 
Và trong thư gởi giáo đoàn Rô-ma, Phao-lô viết như sau:  
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„6 Nói thế không có nghĩa là lời Thiên Chúa đã hoá ra vô hiệu. Vì không phải tất cả con cháu ông 
Áp-ra-ham đều là dân Ít-ra-en;7 cũng như không phải vì họ thuộc dòng dõi ông Áp-ra-ham mà họ 
đều là con cái ông. Nhưng chính dòng dõi I-xa-ác mới được mang tên ngươi,8 nghĩa là không phải 
hễ là con đẻ của ông Áp-ra-ham, thì là con cái Thiên Chúa; nhưng con cái sinh ra do lời Thiên 
Chúa hứa mới được kể là chính tông.9 Thật vậy, lời hứa là thế này: Sang năm, cũng vào thời kỳ 
này, Ta sẽ trở lại và Xa-ra sẽ có một con trai.10 Không phải chỉ có thế: bà Rê-bê-ca đã có thai với một 
người duy nhất là ông I-xa-ác, tổ tiên chúng ta.11 Nhưng khi các con bà chưa sinh ra, và do đó chưa 
làm gì tốt hay xấu, thì Thiên Chúa đã nói với bà: Thằng anh sẽ làm tôi thằng em. Như vậy là để giữ 
vững kế hoạch Thiên Chúa đã tự do chọn lựa,12 mà chọn không dựa vào việc người ta làm, nhưng 
dựa vào ý muốn của Thiên Chúa là Đấng kêu gọi.13 Như có lời chép: Ta yêu Gia-cóp mà ghét Ê-
xau” (Rm 9, 6-13). 
  
- Cũng liên hệ đến sự tự do của Thiên Chúa, chúng ta để ý đến tên các phụ nữ được nhắc 
đến. Đó là 4 phụ nữ trong lịch sử của Do-thái và Mẹ Maria. Vậy 4 phụ nữ trong lịch sử 
Do-thái nổi bật được nhắc đến trong giả phả là ai? Có phải là các bà tổ phụ Sa-ra, vợ của 
Áp-ra-ham, Re-béc-ca, vợ I-sa-ác, Lê-a và Ra-khen, hai người vợ của Gia-cóp? 
Không, Mát-thêu không nhắc đến các „bà lớn“ này, mà là 4 bà khác với những nét làm cho 
người ta cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến họ. Và nếu nhìn sơ qua, thì họ còn làm cho gia phả 
của Áp-ra-ham bị ô uế thêm, và là vết nhơ trong lịch sử của Ít-ra-en. Vì thế, cần phải dấu 
tên của họ, và không nên nhắc đến trong cuốn sách lịch sử. Nhưng Mát-thêu lại nhắc đến, 
điều này chính là điểm khởi đầu quan trọng để dẫn vào Phúc Âm của Mát-thêu với tinh 
thần: Cuối sẽ thành đầu. Thước đo của con người đã bị đảo ngược nơi Thiên Chúa. Cái gì 
yếu đuối thì Thiên Chúa lại tuyển chọn. 
Qua việc nhắc đến 4 phụ nữ tội lỗi, mà cây gia phả trong Mát-thêu trở thành cây gia phả 
của hồng ân. Hồng ân Thiên Chúa đón nhận tội lỗi và chính Ngài xây dựng cây gia phả 
trên nền tảng của lòng nhân hậu thứ tha, chứ không xây dựng trên những con người vĩ 
đại, trên bao nhiêu công lao và thành quả họ đã làm được. 
  
- Bốn phụ nữ tội lỗi. Có thực là họ tội lỗi không? Ratzinger đã giải thích như sau: „Nếu 
nhìn gần và kỹ các tội lỗi trong những cuộc chơi, thì sẽ nhận ra rằng: đó là những tội lỗi 
của mấy ông, chứ không phải tội lỗi của mấy bà. Ngoài ra, điều đặc biệt của các phụ nữ 
này nằm ở chỗ: họ không phải là người Do-thái. Và chính khi họ, những phụ nữ ngoại 
giáo, đã tham dự vào trong những biến cố quan trọng của lịch sử Do-thái, thì họ được 
phép được coi là những ‚bà tổ’ của vương quốc Ít-ra-en. Chúng ta thử tìm hiểu 4 phụ nữ 
này. 
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(1) Bà Ta-ma, người A-ra-mê (Aramäerin). Sau khi hai người chồng của cô, là con của 
Giuđa đã chết và cô không có con, thì Giuđa hứa với cô, 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 Giuđa. 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. Trước sự khôn ngoan của Ta-ma, Giuđa nhận ra và nói: "Nó công chính hơn tôi. Quả 
thực tôi đã không cho nó làm vợ Sê-la, con trai tôi." (St 38,26). Như vậy, tội lỗi là do chính Giu-
đa gây ra, chứ không phải Ta-ma. Ở Ta-ma chúng ta nhận ra lòng trung tín tuyệt vời, 
giống như Rút vậy. Và nhờ lòng trung tín của Ta-ma mà lời chúc phúc của Gia-cóp dành 
cho Giu-đa trở thành hiện thực: „Vương trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa, gậy chỉ huy sẽ không 
lìa đầu gối nó, cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng 
phục.“ (St 49,10) 
 
(2) Ra-kháp, (câu 5a). 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 cô đã tin vào Thiên Chúa của những con người lạ lẫm. Vì vậy, mà 
trong Tân Ước, cô được coi là mẹ của niềm tin và là mẹ của những việc tốt lành: “Nhờ đức 
tin, cô kỹ nữ Ra-kháp đã không phải chết cùng với quân phản nghịch, vì cô đã hoà nhã tiếp đón 
những người do thám” (Dt 11,31), và “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) 
Trong giáo hội tiên khởi, Ra-kháp được coi như kiểu mẫu của dân ngoại. Cô đã hình 
thành Giáo Hội được gom góp từ những sự bẩn thỉu của thế giới ngoại giáo. Chính Ra-
kháp với lòng khao khát về ơn cứu độ, đã mở cánh cửa đón tiếp những vị tông đồ không 
tìm được nơi phục vụ trong Ít-ra-en, và nhờ đó mà thế giới trở thành đất thánh, đất của 
niềm tin. Vâng, một chỗ trọ dơ bẩn trở thành nhà thánh cho cộng đoàn của Đức Giê-su Ki-
tô. Ngoài ra, theo Paul Billerbeck, văn học của Do-thái sau này khen vẻ đẹp của Ra-kháp, 
và kể rằng, từ dòng dõi cô phát xuất các tiên tri và tư tế.  
  
(3) Bà Rút (câu 5a), được ca ngợi như là bà tổ của vua Đa-vít : “13 Vậy ông Bô-át lấy cô Rút, 
và nàng trở thành vợ ông. Ông đến với nàng. Nhờ ơn ĐỨC CHÚA, nàng đã thụ thai và sinh một 
con trai.14 Các phụ nữ nói với bà Na-o-mi: "Chúc tụng ĐỨC CHÚA, Đấng hôm nay đã không để 
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cho bà phải thiếu người bảo tồn dòng dõi: tên tuổi con trẻ sẽ được tung hô tại Ít-ra-en!15 Nó sẽ giúp 
bà lấy lại sức sống, và sẽ là người nâng đỡ bà trong tuổi già, vì người con dâu biết yêu quý bà đã 
sinh ra nó, nàng quý giá hơn bảy đứa con trai."16 Bà Na-o-mi bế đứa trẻ lên và ôm vào lòng. Chính 
bà nuôi nấng đứa trẻ đó. 
17 Các bà hàng xóm láng giềng đặt tên cho đứa trẻ và nói: "Bà Na-o-mi đã sinh được một cháu 
trai." Họ đặt tên cho nó là Ô-vết. Đó là cha của ông Gie-sê, là ông nội vua Đa-vít” (R 4, 13-17)   
 
Bà Rút là một người phụ nữ ngoại giáo, người Mô-áp. Bà đã thành hôn với một người Do-
thái – ông Bô-át, và sau cái chết của chồng, bà 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 bà 
Rút đã không đồng ý rời bỏ mẹ, vì lời “xin vâng” của bà đối với chồng và với Thiên Chúa 
của chồng đã trở thành lời mang giá trị ngàn đời :  
“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). 
Bà Rút – một phụ nữ ngoại giáo, đã đồng ý tuân phục và thờ lạy Thiên Chúa của Ít-ra-en, 
và bà đã trở thành bà cố của Đa-vít (ss. R 4, 18-19), trở thành một trong những “bà tổ” của 
dòng dõi vua Đa-vít. 
 
(4) Bát-sê-ba, vợ của U-ri-gia (câu 6b), 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 Vua Đa-vít, 
chúng ta nhận ra rất rõ ràng, bà không phải là người phạm tội, mà chính là Đa-vít. Ở đây, 
có thể liên hệ đến thánh vịnh 51. Đó là thánh vịnh nói về tỗi lội và lòng ăn năn thống hối 
của Đa-vít. Trong câu 2 của thánh vịnh nói về điều này rất rõ ràng: “Ngôn sứ Na-than đến 
gặp vua vì vua đã đến với bà Bát Se-va.“(Tv 51, 2) Tuy nhiên, trong ý nghĩa thần học, có thể 
nói rằng khi Bà Bát-sê-ba đã nói lời “xin vâng” với Vua Đa-vít, thì chính là lúc bà đồng ý 
đón nhận Thiên Chúa của Đa-vít. Và qua đó bà đã trở thành mẹ của Sa-lô-mon. Và Mát-
thêu trong phúc âm của mình hay nhắc đến Sa-lô-mon như là mẫu gương của Đức Giê-su 
Ki-tô. 
  
Tóm lại, dù lúc đầu khi đọc gia phả trong Mát-thêu, thì tưởng là cây giả phả của Áp-ra-
ham và Đa-vít thôi, nhưng qua bốn người phụ ngoại giáo này, cây gia phả của Đức Giê-su 
Ki-tô đã trở thành cây gia phả phát xuất từ dân Do-thái và dân ngoại, cây gia phả của tất 
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cả mọi dân tộc trên thế giới này. Theo Ratzinger, người ta có thể nói rằng : Bốn phụ nữ 
này đã gấp lại trang lịch sử rất quan trọng của các bậc nam nhi vĩ đại, để rồi bốn bà thực 
sự đã trở thành người lèo lái dòng dõi và là hoa quả chính yếu của cây gia phả. Nhờ vậy, 
mà cây gia phả với hoa trái của các bậc nam nhi chí tôn đã trở thành cây gia phả mang trái 
hồng phúc, trái niềm tin. Vâng, trên chính niềm tin của Ta-ma, Ra-kháp, Rút và Bát-sê-ba 
mà điều nền tảng của lịch sử được dựa vào, và lời hứa được trở thành hiện thực. 
 
 

Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-
kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-
phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh 
A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; 
A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó 
là thời lưu đày ở Ba-by-lon. 

  
Đoạn này kể thời của các vị Vua, mà hai sách các Vua và sách Sử Ký cũng đã kể lại. Như 
vậy, triều đại các vị Vua được kể từ  

- vua Sa-lô-mon (ss. 2 Sk, 1-9)  
- vua Rơ-kháp-am (ss. 2 Sk, 10-12),  
- vua A-gi-gia (2 Sk 13),  
- vua A-xa (2 Sk 14-16),  
- vua Giơ-hô-sa-phát (2 Sk 17-20),  
- vua Giô-ram (2 V 8,16),  
- vua Út-di-gia (2 Sk 26),  
- vua Gio-tham (2 Sk 27),  
- vua A-khát (2 Sk 28),  
- vua Khít-ki-gia (2 Sk 29-32),  
- vua Mơ-sa-se (2 Sk 33),  
- vua A-môn (2 V 21, 19-26),  
- vua Giô-si-gia (2 Sk 34-35) và sau cùng là  
- vua Giơ-khon-gia (2 V 24,6), và kết thúc bằng thời lưu đày ở Ba-by-lon. 

 
Theo Gnilka còn có một số vị Vua không được Mát-thêu nhắc đến, như vua A-khát-gia-hu 
(ss. 2 Sk 22,1-9), vua Giô-át (2 Sk 24) và A-mát-gia-hu (2 Sk 25). Tại sao lại như vậy ? Chắc 
chắn Mát-thêu chỉ giới hạn vào con số 14 mà ông muốn, nhưng nguyên nhân khác có thể 
nằm ở chỗ, là những vị Vua đã bị “gạt ra khỏi sổ”, trong lịch sử đã có một cuộc sống xấu 
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xa, đôi khi chống lại Thiên Chúa, nên đã chết mà chẳng có vinh quang chi cả. Nếu nói như 
thế, thì phải nghĩ tới Vua Mơ-na-se. Ông cũng có một cuộc sống xấu xa. Đúng, nhưng ông 
quay trở lại và ăn năn thống hối, thì ông đã được Thiên Chúa nhân hậu thứ tha : “Vua đã 
cầu nguyện với Người và Người đã nhậm lời vua. Người đã nghe lời vua van xin mà cho vua trở 
về Giê-ru-sa-lem để cai trị vương quốc. Nhờ vậy, vua Mơ-na-se nhận biết rằng chính ĐỨC CHÚA 
mới thực là Thiên Chúa” (2 Sk 33, 13). 
 
  

12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-
ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh 
A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh 
E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng 
của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô. 

 
Đoạn từ câu 12-16 này kể về thời sau cuộc lưu đày ở Ba-by-lon cho tới Chúa Giê-su Ki-tô. 
Giơ-khon-gia được nhắc lại như là nhịp cầu để bắc vào đoạn này. Sau thời lưu đày ở Ba-
by-lon, San-ti-ên và con trai của ông là  ông Dơ-rúp-ba-ven, thủ lãnh của người Do-thái 
hồi hương từ Ba-by-lon, được nhắc đến (x.Er 2,2 ; 3,2 ; 5,2). Theo Nkm 12,1 thì Dơ-rúp-ba-
ven còn là một tư tế. Cũng như Xa-đốc,  A-vi-hút cũng là các tư tế: “Đây là những tư tế và 
những thầy Lê-vi đã hồi hương cùng với Dơ-rúp-ba-ven, con của San-ti-ên, và cùng với Giê-su-a: 
Xơ-ra-gia, Giếc-mơ-gia, Ét-ra”.  
 
Ở đây, Gnilka chú ý một giả thiết thú vị. Đó là tên của các tư tế được lần lượt nhắc đến 
trong thời sau lưu đày đã xác nhận tính “nhân tạo” của cấu trúc trong đoạn này. Vì thế, có 
thể nghĩ rằng, tên Gia-cóp được coi là cha của Giu-se như muốn nhắc nhớ đến tổ phụ Gia-
cóp và Giu-se là con của tổ phụ. Phải chăng Mát-thêu muốn chỉ ra rằng, tất cả những sự 
chờ đợi trong 12 chi tộc của dân đã được hiện thực hóa trong Đức Giê-su Ki-tô, kể cả 
những sự chờ đợi mang tính cách tư tế.  
 
- Cuối đoạn gia phả thì cấu trúc đơn điệu “A sinh B” bị phá vỡ. Giờ đây là “Gia-cóp sinh 
Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô” (câu 16). Trước đó 
mỗi tên được nhắc tới đều được nối kết bằng từ ngữ  “sinh”. Cuối cùng, thì chữ “sinh” 
không còn “đất sống”, mà thay vào đó nhắc rất rõ ràng đến Maria, và “bà là mẹ Đức Giê-su, 
cũng gọi là Đức Ki-tô”. Như vậy, Giu-se không sinh ra Chúa Giê-su. Giu-se chỉ là chồng của 
Maria. Chúa Giê-su thuộc về gia phả theo tính cách pháp lý, nhưng không qua “cái cầu” 
sinh vật. Ở đây, Ratzinger cắt nghĩa rất hay: “Chúa Giê-su Ki-tô không thuộc về gia phả, 
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mà gia phả thuộc về Chúa Giê-su Ki-tô. Như vậy, Cựu Ước hoàn toàn thuộc về Đức Giê-
su Ki-tô. Chúa Giê-su chính là người sở hữu mang tính cách pháp lý đàng hoàng. Và đối 
với Ít-ra-en, thì nguồn gốc mang tính cách pháp lý là quan trọng và quyết định, chứ không 
mang tính cách sinh vật”.  
 
Đây chính là cao điểm của cây gia phả. Ở cao điểm này mà không nhắc tới người phụ nữ 
cuối cùng trong gia phả, thì thật là thiếu xót lớn.  
  
Ngay lập tức xuất hiện một sự khởi đầu mới, sự khởi đầu đích thực, mà tất cả đều phải 
quay về đó. Sự khởi đầu này xảy ra qua niềm tin của một người phụ nữ, qua chính lời 
“xin vâng” của người trinh nữ. Tên trinh nữ là Maria. Sự khởi đầu đích thực này đã được 
hình thành trước, như trong sự khởi đầu của Ít-ra-en cũng xảy ra qua niềm tin của các 
người mẹ, niềm tin của những người phụ nữ lạ lẫm. Theo Ratzinger, với điều này Mát-
thêu muốn mở ra cho chúng ta một điều toàn vẹn. Đó là:  Sự khởi đầu này có thể luôn 
luôn hiện diện. Qua sự khởi đầu này, thì gia phả của Đức Ki-tô tiếp tục “dài thêm”, nghĩa 
là ai ai cũng có thể trở nên người họ hàng với Đức Ki-tô, và ai ai cũng có thể hợp nhất với 
Ngài.  
  
Lời Fiat – xin vâng của Mẹ Maria là không gian, mà bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể 
bước vào. Vâng, Phúc Âm này đang mời gọi chúng ta bước vào : Ở đó sự khởi đầu đang 
xảy ra; ở đó chúng ta có thể “đụng” được “mầu nhiệm làm người của Thiên Chúa”, mầu 
nhiệm mà Phúc Âm nói với chúng ta; ở đó, chúng ta có thể đạt được mức độ hiện thực hóa 
thật trọn vẹn cho lời cầu xin, mà Giáo Hội vẫn thường kêu cầu trong những ngày Giáng 
Sinh. Đó là lời cầu xin cho chúng ta được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, qua việc 
thông phần với Đức Ki-tô và trong Đức Ki-tô : “Nguyện xin Con của Chúa, Đấng đã đón nhận 
thân phận làm người của chúng con, ban tặng cho chúng con hồng ân được tham dự vào đời sống 
của Thiên Chúa”. 
 
Ngoài ra, Ratzinger còn suy tư sâu hơn, bằng cách dựa vào lời của thánh sử Gioan 1,12-13:  
“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”. 
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Với đoạn Tin Mừng của Gioan, ai tin vào Chúa Giê-su, thì bước vào cây gia phả bằng đức 
tin; với nguồn mới mẻ ở nơi Chúa Giêsu. Đức tin trao tặng cho họ một sự sinh ra mới: họ đi 
vào trong nguồn gốc của Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng từ nay trở thành chính nguồn gốc của họ. 
Từ Chúa Ki-tô, nhờ đức tin nơi Người, họ hiện được sinh ra bởi Thiên Chúa. 
 
Như vậy trong tinh thần này, thì với Đức Ki-tô, Cựu Ước hoàn toàn “thuộc về” chúng ta. 
Và chúng ta đứng ở trên “cầu nối thánh” giữa Thiên Chúa và con người, giữa con người 
với nhau. Vâng, chúng ta đứng ở trong cộng đồng của các thánh.  
Phúc Âm đang kêu gọi chúng ta đến với cánh cửa của lời Fiat. Đó là lời mời gọi của Tin 
Mừng, là cánh tay dẫn đưa của hồng ân, cánh tay mà Thiên Chúa đang đối diện với chúng 
ta cũng đang nắm vào, trong giây phút thánh này.  
 

17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; 
từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở 
Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời. 

  
Với câu 17 này, Mát-thêu kết thúc gia phả của Đức Kitô. Câu 17 này, như đã nói ở trên 
cũng là chìa khóa để “mở” cuốn sách gia phả. 
 
Và chúng ta, mỗi người qua đức tin của mình vào Thiên Chúa đều được đón nhận một 
món quà tuyệt vời là được phép “bước vào” gia phả của Chúa Giê-su, Đấng là An-pha và 
Ô-mê-ga, là khởi nguyên và cùng đích. Nơi Ngài chúng ta sống và hoạt động. Nơi Ngài 
chúng ta tìm thấy cuộc sống và cuộc sống mỗi ngày dồi dào hơn. 
 
Trên là gia phả của Chúa Giê-su theo thánh sử Mát-thêu. Thiết nghĩ, cũng nên tìm hiểu sơ 
lược về gia phả của Chúa Giê-su theo thánh sử Luca. Về phần này, xin trích dẫn giải thích 
của thần học gia Ratzinger. 
 

§ Sơ lược về gia phả của Chúa Giê-su theo thánh sử Luca. 
 
Trước hết chúng ta đọc lại đoạn gia phả này:  

“23 Khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con ông 
Giu-se. Giu-se là con Ê-li,24 Ê-li con Mát-tát, Mát-tát con Lê-vi, Lê-vi con Man-ki, Man-ki con 
Gian-nai, Gian-nai con Giô-xếp.25 Giô-xếp con Mát-tít-gia, Mát-tít-gia con A-mốt, A-mốt con Na-
khum, Na-khum con Khét-li, Khét-li con Nác-gai.26 Nác-gai con Ma-khát, Ma-khát con Mát-tít-gia, 
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Mát-tít-gia con Sim-y, Sim-y con Giô-xếch, Giô-xếch con Giô-đa.27 Giô-đa con Giô-kha-nan, Giô-
kha-nan con Rê-sa, Rê-sa con Dơ-rúp-ba-ven, Dơ-rúp-ba-ven con San-ti-ên. 
 
28 Nê-ri con Man-ki, Man-ki con Át-đi, Át-đi con Cô-xam, Cô-xam con En-mơ-đam, En-mơ-đam 
con E.29 E con Giê-su, Giê-su con Ê-li-e-de, Ê-li-e-de con Giô-rim, Giô-rim con Mát-tát, Mát-tát 
con Lê-vi.30Lê-vi con Si-mê-ôn, Si-mê-ôn con Giu-đa, Giu-đa con Giô-xếp, Giô-xếp con Giô-nam, 
Giô-nam con En-gia-kim,31 En-gia-kim con Ma-li-a, Ma-li-a con Mi-na, Mi-na con Mát-tát-ta, 
Mát-tát-ta con Na-than, Na-than con Đa-vít. 
 
32 Đa-vít con Gie-sê. Gie-sê con Ô-vết, Ô-vết con Bô-át, Bô-át con Xan-môn, Xan-môn con Nác-
sôn.33 Nác-sôn con Am-mi-na-đáp, Am-mi-na-đáp con Át-min, Át-min con Ác-ni, Ác-ni con Khét-
rôn, Khét-rôn con Pe-rét, Pe-rét con Giu-đa.34 Giu-đa con Gia-cóp, Gia-cóp con I-xa-ác, I-xa-ác con 
Áp-ra-ham. 
 
35 Na-kho con Xơ-rúc, Xơ-rúc con Rơ-u, Rơ-u con Pe-léc, Pe-léc con Ê-ve. Ê-ve con Se-lác.36 Se-lác 
con Kê-nan, Kê-nan con Ác-pắc-sát, Ác-pắc-sát con Sêm, Sêm con Nô-ê, Nô-ê con La-méc.37 La-méc 
con Mơ-thu-se-lác. Mơ-thu-se-lác con Kha-nốc, Kha-nốc con Gie-rét, Gie-rét con Ma-ha-lan-ên, 
Ma-ha-lan-ên con Kên-nan.38 Kên-nan con E-nốt, E-nốt con Sết, Sết con A-đam và A-đam là con 
Thiên Chúa” (Lc 3,23-38). 

Để giúp có một cái nhìn tổng quát, chúng ta coi biểu đổ về gia phả của Chúa Giê-su trong 
Tin Mừng Luca: 
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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 Giê-su 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.  
 
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. 
 
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.  
 
Dưới đây, chúng ta để thần học gia Ratzinger giải thích thêm về gia phả của Chúa Giê-su 
theo Tin Mừng Luca: 
 
“Ta gặp nhiều khác biệt so với danh sách tổ tiên do thánh Mátthêu cung cấp. Ta đã chứng 
tỏ rằng gia phả của Thánh Luca giới thiệu thừa tác vụ công khai của Chúa Giêsu; có thể nói: 
nó hợp pháp hóa Chúa Giêsu trong sứ mệnh công khai của Người, trong khi thánh Mátthêu 
trình bày gia phả làm khởi đầu cho Tin Mừng của mình, rồi từ đó mới nói tới việc Chúa 
Giêsu được tượng thai và sinh ra, và do đó, đã trình bày vấn đề gốc gác của Người theo ý 
nghĩa kép của nó.  
 
Một khác biệt đáng lưu ý nữa là thánh Mátthêu và thánh Luca chỉ đồng ý với nhau về rất ít 
tên tuổi; ngay tên thân phụ của thánh Giuse cũng không chung với nhau.  
 
Làm thế nào có chuyện này? Trừ các yếu tố lấy từ Cựu Ước, cả hai soạn giả đều đã dựa vào 
các truyền thống mà ta không thể tái lập được nguồn gốc. Đối với tôi, điều hoàn toàn vô ích 
là đưa ra các giả thuyết về vấn đề này. Không tin mừng gia nào quan tâm nhiều tới các tên 
cá nhân cho bằng tới cấu trúc có tính biểu tượng trong đó vị trí của Chúa Giêsu trong lịch 
sử được trình bày với ta: sự phức tạp trong đó Người được đan kết vào các sợi chỉ lịch sử 
của lời hứa cũng như sự bắt đầu mới vốn nghịch lý xác định nguồn gốc của Người song 
song với tính liên tục của hành động Thiên Chúa trong lịch sử.  
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Một điểm dị biệt nữa nằm ở sự kiện này: trong khi Thánh Mátthêu leo từ buổi đầu, tức từ 
rễ, lên tới hiện tại, lên tới “ngọn cây”, thì trái lại, Thánh Luca bước từ Chúa Giêsu, “đỉnh 
cây”, xuống tới rễ, để chứng tỏ rằng cuối cùng ra, chiếc rễ tối hậu không nằm ở chỗ sâu mà 
nằm ở chỗ cao: Thiên Chúa ở đấy, ở ngay buổi đầu của hiện hữu nhân bản: “Ông Enốt, con 
ông Sết, ông Sết con ông Ađam và ông Ađam là con Thiên Chúa” (Lc 3,38).  
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. Ấy thế nhưng nguồn gốc đích thực của Chúa Giêsu đã 
được trình bày rõ ở hai chương đầu Tin Mừng Luca.  
 
“Thánh Luca cho thấy: gia phả của Chúa, vì nối dài tới tận Ađam, ngài đã nối cuối với đầu 
để chứng minh rằng chính Người (Chúa Ki-tô) đã thâu tóm trong Người mọi dân tộc vốn 
từ Ađam phân tán khắp nơi, và mọi ngôn ngữ cùng toàn thể loài người, trong đó có cả 
Ađam. Bởi thế, cả Thánh Phaolô nữa cũng coi Ađam như một loại hình của Đấng sẽ phải 
đến” (Adv. Haer. III, 22,3).  
 
Chúa Giêsu mang vào thân Người toàn bộ nhân loại, toàn bộ lịch sử con người, và Người 
đem lại cho nó một tái định hướng dứt khoát nhắm tới phong thái mới của hiện hữu nhân 
bản.  
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