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Mt 1,1-17 
1:1 Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 
1:2 Ông Ápraham sinh ông Ixaác; ông Ixaác sinh ông Giacóp; ông Giacóp sinh ông Giuđa và các anh em 

ông này; 
1:3 ông Giuđa ăn ở với bà Tama sinh ông Perét và ông Derác; ông Perét sinh ông Khétxơron; ông 

Khétxơron sinh ông Aram; 
1:4 ông Aram sinh ông Amminađáp; ông Amminađáp sinh ông Nácson; ông Nácson sinh ông Xammon; 
1:5 ông Xammon lấy bà Rakháp sinh ông Bôát; ông Bôát lấy bà Rút sinh ông Ôvết; ông Ôvết sinh ông 

Gisai; 
1:6 ông Gisai sinh vua Đa-vít. Vua Đavít lấy vợ ông Urigia sinh vua Salômôn; 
1:7 vua Salômôn sinh vua Rơkhópam; vua Rơkhópam sinh vua Avigia; vua Avigia sinh vua Axa; 
1:8 vua Axa sinh vua Giơhosaphát; vua Giơhosaphát sinh vua Gioram; vua Gioram sinh vua Útdigia; 
1:9 vua Útdigia sinh vua Giotham; vua Giotham sinh vua Akhát; vua Akhát sinh vua Khidơkigia; 
1:10 vua Khigiơkigia sinh vua Mơnase; vua Mơnase sinh vua Amon; vua Amon sinh vua Giôsigia; 
1:11 vua Giôsigia sinh vua Giơkhongia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Babylon. 
1:12 Sau thời lưu đày ở Babylon, vua Giơkhongia sinh ông Santiên; ông Santiên sinh ông Dơrúpbaven; 
1:13 ông Dơrúpbaven sinh ông Avihút; ông Avihút sinh ông Êngiakim; ông Êngiakim sinh ông Átdua; 
1:14 ông Átdua sinh ông Xađốc; ông Xađốc sinh ông Giakhin; ông Giakhin sinh ông Elihút; 
1:15 ông Elihút sinh ông Ênada; ông Ênada sinh ông Máttan; ông Máttan sinh ông Giacóp; 
1:16 ông Giacóp sinh ông Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Ki-tô. 
1:17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Ápraham đến vua Đavít, là mười bốn đời; từ vua Đavít đến thời 

lưu đày ở Babylon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô, cũng là mười bốn đời. 

 

CON THIÊN CHÚA TRONG GIA  PHẢ CỦA CON NGƯỜI 

Gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham. (Mt 1,1) 

 

Suy niệm: Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Hoa Kỳ hồi năm 2008, các ứng viên được dư luận 

săm soi kỹ lưỡng về tông chi họ hàng. Đặc biệt ông Obama, vị tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, gốc 

gác tổ tiên của ông ở Kenya thế nào đều được công khai trên các phương tiện truyền thông. Chúa Giê-su 

cũng được đưa ra “trình làng” như một người con trong đại gia đình nhân loại bằng một bản gia phả. Gia 

phả ấy không chỉ gồm ba, bốn thế hệ mà ngược lên đến tận tổ phụ Áp-ra-ham, cho thấy Chúa Giê-su là 

người kế tục và hoàn tất giao ước Thiên Chúa ký kết với con người qua Áp-ra-ham. Gia phả ấy kể lại 

Ngài thuộc dòng dõi hoàng gia, nhưng cũng không che dấu những vết nhơ. Điều đó có nghĩa là Ngài tự 

nhận mình là bà con thân thuộc với cả những tội nhân, để đền bù muôn tội lỗi và phục hồi quyền thừa kế 

chức vị tư tế hoàng vương cho toàn thể nhân loại là anh em của Ngài. 

 

Mời Bạn đọc lại chậm rãi bản gia phả Chúa Giê-su. Giữa những cái tên lạ lẫm, bạn có cảm nghiệm niềm 

sung sướng bồi hồi khi bắt gặp những tên gọi thật quen thuộc như “Giu-se, chồng bà Ma-ri-a, mẹ Đức 

Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô” không? Những tên gọi đó có gắn liền với kỷ niệm nào liên quan đến câu 

chuyện bạn nhận được ơn cứu độ không? Bạn có nhận ra tình liên đới ấm áp với những người chung 

quanh vì cùng có chung bản gia phả cứu độ này không? 

 

Sống Lời Chúa: Ghi tiếp bản gia phả trên như sau: “X. (tên một người mà bạn không ưa), con cái Chúa, 

được cứu độ trong Đức Ki-tô, là anh em của tôi.” 

 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha. 
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