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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. 

ĐƯỢC MỜI GỌI ĐỂ NÊN THÁNH 
“Giacóp sinh ông Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu.” (Mt 1,16) 

 

Suy niệm: Giống như bên Á Đông, người Do Thái cũng có quan niệm “trọng nam, 

khinh nữ”. Vì thế, trong gia phả của họ, chỉ có tên người nam, người nữ không được 

nhắc đến. Vậy mà trong bản gia phả của Đức Giê-su, thánh Mát-thêu nhắc đến năm 

người nữ: bốn người của Cựu Ước và một của Tân Ước. Điều đáng nói là bốn người 

nữ kia đều có vấn đề: Tama loạn luân, Rakháp là gái điếm, Rút là người ngoại giáo, 

còn vợ ông Urigia, ngoại tình. Phải chăng tác giả có ý cho thấy Đức Giêsu đã nhập 

sâu vào gia đình nhân loại, một nhân loại với những điều tốt đẹp, nhưng cũng lắm 

chuyện ô trọc? Bốn người nữ bất toàn ấy càng làm nổi bật người thứ năm: Đức 

Maria, người nữ vẹn toàn, vì ngài là mẹ Đấng Cứu Thế. Đấng Cứu Thế làm người để 

đem lại ơn cứu độ cho cả nhân loại, không còn phân biệt nam nữ, giàu nghèo, tốt 

xấu… vì ai ai cũng được mời gọi để nên thánh trong ơn cứu độ. 

Mời Bạn: Làm quen với một quan điểm của C. Morrison: “Hội Thánh là một hội 

gồm các tội nhân. Đó là hội duy nhất trên thế giới mà tiêu chuẩn hội viên chỉ dựa vào 

một phẩm chất là ứng viên không xứng đáng với tiêu chuẩn hội viên này”. Biết như 

vậy, không phải để bạn ỷ lại, hay nản lòng, nhưng là nỗ lực hơn, để sống xứng đáng 

tư cách thành viên Hội Thánh. 

Sống Lời Chúa: Ý thức thân phận bất xứng của mình, để có thái độ tri ân với Chúa, 

khiêm tốn với mình, và bao dung hơn với tha nhân. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã chọn gọi chúng con là môn đệ Chúa, 

là thành phần của Hội Thánh. Xin giúp chúng con cố gắng mỗi ngày để xứng đáng 

hơn với tư cách cao cả ấy. 

  


