
Đ - HIỆU QUẢ TUYỆT VỜI CỦA HIẾN TẾ 

CHÚA GIÊSU LÀ CHO NHÂN LOẠI THEO 

VÀO THIÊN  ĐÀNG. 

Để hiểu đoạn này, ta phải duyệt lại từ đầu : 

a)  Cung cực thánh của Nhà Tạm cũng nhƣ của đền 

thờ Cựu Ƣớc không cho ai khác đƣợc vào 
9 …. 6 Mọi sự xếp đặt như thế rồi, các tư tế thường 

xuyên vào lều thứ nhất để cử hành việc phụng tự.7 Còn lều 
thứ hai, thì chỉ một mình vị thượng tế (Cựu Ước) mới 

được vào mỗi năm một lần, đem theo máu để dâng làm 

của lễ đền tội cho chính mình và cho dân. 
8 Như thế, Thánh Thần tỏ cho biết là lối vào Nơi 

Cực Thánh (tượng trưng cho Thiên đàng) chưa được mở, 

bao lâu lều thứ nhất (tức là tế tự Cựu Ước) vẫn còn đó (Dt 

9.6-8)… chờ đến thời Thiên Chúa chấn chỉnh mọi sự 

(Chúa Giêsu sẽ đến khai lối cho dân chúng được vào). 

b)  Khi Thƣợng tế Giêsu đến, Ngƣời bƣng máu của 
hiến tế chính mình vào Cung thánh trên trời... 
11 Nhưng Đức Ki-tô đã đến làm Thượng Tế đem lại 

phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, 
Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn... 

12 

Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, 

con bò, nhưng với chính máu của mình,[…..]  

24 Người đã chẳng vào một cung thánh do tay người 

phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung 
thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời (tức là 

Thiên Đàng), để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa 

chuyển cầu cho chúng ta. 

c) Vào Thiên Đàng trƣớc tiên, Ngƣời mở đƣờng cho 

tín hữu cũng đƣợc theo vào  
“…Nơi Đức Giê-su đã vào như người tiền phong mở 



đường cho chúng ta…[…]  
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Vậy, thưa anh em, nhờ máu Đức Giêsu đã đổ 
ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào Cung thánh. 

20 

Người đã mở ra cho chúng ta một con đường mới và sống 
động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. ... Vì 
thế chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng 

chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã 

được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm... (Dt 6.20; 

9.11,24 ; 10.19-22) 

Duyệt xong rồi, chúng ta tự hỏi : 
Chúng ta sẽ được hưởng gì trong tất cả những 

chuyện ấy ? 

Chiêm ngắm, ca tụng hiến tế cao cả, trƣờng cửu của 

Chúa Giêsu nhƣ chúng ta đã làm từ đầu đến đây, sẽ chẳng 

ích gì cho ta nếu chính loài ngƣời chúng ta chẳng đƣợc 

hƣởng gì trong chuyện ấy.  

Thiên Chúa không đối xử với ta bạc bẽo nhƣ vậy 
đâu. Tất cả mọi việc Ngƣời làm, đều là vì chúng ta, vì 

thiện ích của chúng ta, vì cứu rỗi và vinh quang chúng ta.  

Đúng vậy, vì phần rỗi của chúng ta mà Thiên Chúa 

đã làm một việc kinh thiên động địa, vô tiền khoáng hậu, 

đến nỗi các Thiên thần đã nổi loạn vì không chấp nhận nổi 

(xem Kh 12.1-9), là truyền cho Con Một của Ngài phải bỏ 

trời, lột bỏ tất cả vinh quang của địa vị thần linh, xuống 

thế mặc xác thân nô lệ làm ngƣời, sinh bởi một ngƣời đàn 

bà (Gl 4.4) và sau một cuộc đời sống nghèo khó, vất vả 

giảng dạy lại đã bị các nhà lãnh đạo và chính dân mình từ 

rẫy (Ga 1.11), cuối cùng hy sinh chịu chết thập giá để  làm 
giá chuộc tội nhân loại, cứu rỗi họ khỏi chết muôn đời, 

đem họ vào vinh quang trên trời. Đây ta hãy nghe lại đoạn 

Thƣ Do Thái diễn tả : 



"Chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh 

quang (= cứu độ), Thiên Chúa … đã làm một việc thích 

đáng, là để ((hay bắt Đức Giêsu) Đấng khơi nguồn ơn cứu 

độ cho họ, trải qua gian khổ (và cả cái chết nữa) mà trở 

nên thập toàn." (Dt 2.10).  

Mà để đƣợc trở nên thập toàn thì : 

"Dầu là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã phải trải 

qua nhiều đau khổ (và cả cái chết nữa) mới học biết vâng 

phục; và khi (bởi hoàn toàn vâng phục mà chịu chết trên 
thập giá) bản thân Người đã đạt mức thập toàn, Người trở 

nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng 

phục Người." (Dt 5.8-9) 

Nghĩ đến việc ấy, thánh Phaolô đã bồi hồi xúc động 

mà thốt lên rằng :  

"Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng 

tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta…" (Rm 

8.32)     

Ai chẳng bồi hồi xúc động khi thấy tình thƣơng đó 

của Chúa Cha đối với nhân loại, có vẻ nhƣ thƣơng họ hơn 

Con mình ; và khi thấy Đức Giêsu vâng lệnh truyền của 

Chúa Cha, xuống thế làm ngƣời, nhất là vâng phục đến 

mức bằng lòng chịu cái chết đau đớn khủng khiếp trên 

thập giá !  
Song lại chính nhờ vâng phục đó Ngƣời đạt sự thành 

toàn, nghĩa là đạt tới độ giống Chúa Cha trọn vẹn mọi 

đàng, do đó đẹp lòng Chúa Cha hoàn toàn, bởi thế đƣợc 

Cha ban cho đƣợc : 
"Có trong Người, ngay trong thể xác, tất cả sự viên 

mãn của Thần tính" (Cl 2.9)  
để trở nên nguồn Ơn Cứu Độ muôn đời cho chúng ta.  



Mà cứu độ - theo cách nhìn của thƣ Do thái - không 
nhƣ ngƣời ta thƣờng hiểu, là Chúa Giêsu ban phát một thứ 
ơn huệ gì đó cho ta, do bởi công nghiệp Chúa lập đƣợc 

trong cuộc Tử nạn của Ngƣời,  
nhƣng là cho ta nhập vào trong Chúa và dẫn ta 

vào tận Thiên Đàng, trƣớc thánh Nhan Thiên Chúa Cha, 

(đó chẳng phải là điều Thánh thƣ đã nói : “đưa muôn vàn 

con cái đến vinh quang” hay sao ? Dt 2.10).  
Nhƣng xin đừng hiểu việc Chúa Giêsu dẫn ta vào 

Thiên Đàng đơn giản nhƣ kiểu cha mẹ nắm tay con cái dắt 

vào nhà thờ, vào rạp hát, vào tham quan Thảo cầm viên 
v.v… nhƣng phải hiểu là ta phải nhập vào trong Thân 

mình Người, và nhờ đó Người sẽ đem ta cùng với Người 

vào Thiên Đàng. 

Làm cách nào Nhập vào Thân mình Người ?  

Mời xem giải đáp dƣới đây :  

Ta hãy biểu tượng Thân mình Chúa Giêsu,  
qua ba giai đoạn cuộc đời Người, bằng ba Vòng 

tròn :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Vòng tròn 1   -   Vòng tròn 3   -   Vòng tròn 2 

 

 

VÒNG TRÒN 1  
biểu tượng Thân thể Chúa Giêsu trong giai đoạn  
trần thế trước Tử nạn và Phục sinh.  

Ngôi Hai Thiên Chúa giáng thế, nhận lấy cho mình 

một xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, và đã trở 

thành ngƣời trần (Ga 1.14; Lc 1.26-38). Thể theo Ý Định 



của Chúa Cha, mà Thánh kinh cho ta biết, Chúa Giêsu đã 

mang tội lỗi loài ngƣời vào thân xác mình (biểu tượng bằng 

những chấm đen xì đầy dẫy trong vòng 1 - tượng trưng thân thể 

Chúa), để đem đóng đinh (tức là giết chết) tội lỗi trên thập 

giá. Thật vậy, qua miệng của ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa 

phán :  
“Người tôi trung của Ta,…sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. 

[…], đã mang lấy tội muôn người…” (Is 53.11-12) 

Và Thƣ Thánh Phêrô xác nhận : 
“Người không hề phạm tội ; chẳng ai thấy miệng 

Người nói một lời gian dối. Tội lỗi của chúng ta, chính 
Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để 

một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công 

chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em 

đã được chữa lành.” (1 Pr 2.22-24 ; cũng xem Thư Cl 

2.14).  

 


