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Föllépésekor Jézus mintegy harmincéves volt. Azt tartották róla, hogy Józsefnek a

fia, aki Éli fia volt, 24ez Mattaté, ez Lévié, ez Melchié, ez Jannaié, ez Józsefé, 25ez
Mattatáé, ez Ámoszé, ez Náchumé, ez Heszlié, ez Naggájé, 26ez Maaté, ez Hattatiáé,
ez Szemeiné, ez Józsefé, ez Jodáé, 27az Jochanané, ez Rezáé, ez Zerubbábelé, ez
Sealtielé, ez Nerié, 28ez Melkié, ez Addié, ez Kozámé, ez Elmadamé, ez Eré, 29ez
Jézusé, ez Eliezeré, ez Jorimé, ez Mattaté, ez Lévié, 30ez Simeoné, ez Júdáé, ez
Józsefé, ez Jonámé, ez Eljakimé, 31ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattatáé, ez Nátámé, ez
Dávidé, 32ez Izaié, ez Obedé, ez Boászé, ez Szalmozé, ez Nachsoné, 33ez Aminadabé,
ez Adminé, ez Arnié, ez Heszromé, ez Perecé, ez Júdáé, 34ez Jákobé, ez Izsáké, ez
Ábrahámé, ez Táréé, ez Náchoré, 35ez Szeruché, ez Regué, ez Pelegé, ez Héberé, ez
Selaké, 36ez Kenáné, ez Arpachsádé, ez Szemé, ez Noéé, ez Lámeché, 37ez
Metuselaché, ez Hénoché, ez Járedé, ez Mahalalelé, ez Kenané, 38ez Enosé, ez Szeté,
ez Ádámé, ez az Istené.

Fontosabb kifejezések:
„Azt tartották róla, hogy Józsefnek a fia”: A gyermekségevangélium alapján nem lehet kétséges, hogy Lukács
teljesen meg volt győződve a szűzi fogantatásról, s ennek következtében arról, hogy József nem természetes apja
Jézusnak. Ennek ellenére Jézus őseit Józsefen keresztül vezeti vissza Ádámig. Ennek az az oka, hogy József a
törvényes apa szerepét töltötte be. A zsidó felfogás szerint pedig a gyermek leszármazását a törvény szerinti apa
határozza meg. Az örökbefogadás által a fiú az örökbe fogadó apa nemzetségének a tagja lett.
„aki Éli fia volt” – Erre a problémára, amely József apjának eltérő megnevezéséből (Mt: Jákob) származik a
következő a hipotézis: „a régi egyházi írók Julius Africanus (+240kr.) óta a sógorsági házasság lehetőségével
számoltak.” Az ószövetségi törvény előírása (MTörv 25,5 - 10) szerint a gyermek nélkül elhunyt férfi számára a
testvérnek kell utódról gondoskodnia, úgy, hogy feleségül veszi az özvegyet. Ezen új házasságból született
fiúgyermeket a törvény szerint az elhunyt fivér/testvér fia. Tehát József természetes, vér szerinti apja Jákob, a
törvény szerinti apa viszont a korán elhunyt Éli.
Mattaté- „Isten adománya”
Lévié-  ''לןJézus két őse Lk 3,24 és Lk 3,29
Melchié- μελχι’- Jézus két ősatya Lk 3, 24 és Lk 3,29
Jannaié- Ιανναι- Jézus egyik ősatyja
Józsefé-΄Ιωσηχ- Jézus egyik őse
Ámoszé- „Jahve által hordozott” – 1. Próféta a júdai Tekoából, ahol mezőgazdasággal foglalkozott (Ám 1,1 7,14) amíg, Kr.e. 750 körül, a gazdasági felvirágzás idején, Jahve parancsára az északi országrészben, Izraelban
fel nem lépett. Itt hatalmas kritikát mért az akkori vezetőkre a szociális érzékenység miatt. Emiatt elvesztette
földtulajdonát. Ámosz megjövendölte a társadalomellenes viselkedés miatt az egész nép bukását. 2. Jézus egyik
ősatyja.
Náchumé- „Jahve megvigasztal”
Heszlié- Εσλι’
Naggájé-Ναγγαι
A két nemzetségtábla nevekben jelentősen eltér egymástól. Ábrahámtól Dávidig a két lista néhány kivételtől
eltekintve teljesen megegyező neveket tartalmaz. Az azonosság oka, a közös forrásként szolgáló Ószövetség
lehet. Feltűnő viszont, hogy Dávidtól Seáltelig tartó időszakra teljesen különböző neveket találunk. Máté az
Ószövetségre vonatkoztatva Salamonon keresztül a királyi vonalat követi és így érkezik el Jechonja fiáig:
Sealtielig. Lukács ezzel szemben nem Salamon leszármazottait hozza, hanem Dávidnak egy másik fián: Nátánon
keresztül vezeti tovább a listát.
Teológiai megfontolások által tudatosan összeállított listáról van szó: 77 nevet tartalmaz a következő
felosztásban: „József – Seáltiel (3X7). Néri – Dávid(3X7): Izáj – Ábrahám (2X7): és Tádé – Isten (3X7).”
Tehát a 11X7 konstrukció a zsidó apokaliptikában ismert világperiódus szisztémát jelenítí meg. Egyes
apokaliptikus iratok a történelmet 12 periódusra osztják fel. A tizenkettedik korszakot követi a végitélet és a
történelem lezárása. Ez alapján lehetséges, hogy a lukácsi nemzetségtábla tizenegyes sorozata, a világtörténelem
tizenegy korszakát jelenti. A 12. záró periódus a végítelet, melynek első tagja Jézus – vele kezdődik tehát a
végidő.
Ószövetségi listák lelőhelyei: 1Krón 1-2
Rut 4,18 -22
Ter 5,3 – 32
Ter 11,20 – 27
Újszövetség: Róm 5,12 -21
1Kor 15,20 -22
1Kor 15, 45 – 49
ApCsel: 17, 22 -31 Isten az, aki Ádámot megteremtette, és az emberi nem történelmét elindította. Ennek a
történelemnek a csúcsa és beteljesedése pedig Jézussal érkezett el. Jézus, mint „Új Ádám, az a személy, akiben
az emberi nem a Teremtő által elgondolt hitelességét és teljességét eléri.

