
Bài 34: Chìa Khóa mở cửa Nước Trời 

 

 Đây là bài học cuối cùng trong  cours giáo lý của tôi.  Đây cũng là bài học rất rất quan trọng.  

Bạn mến ! muốn vào nhà ai thì cần phải có chìa khóa nhà ! Trước khi kết thúc khóa học này 

tôi xin tặng bạn chìa khóa mở cửa nước trời. Đây là chìa khóa rất cần, bạn cần phải có, cần 

phải biết sử dụng, và cần phải thực hành luôn cho nó quen. Để khi bất đắc kỳ tử bạn có thể 

sử dụng nó thành thạo nhé! Bởi vì không phải lúc nào bạn cũng có linh mục kề bên nhất là 

trong lúc nguy tử. 

 

Trước hết bạn cần  phải biết!  

Đó là cách ăn năn tội cách trọn. 

Nghĩa là khi bạn dùng đúng cách này rồi thì bạn đã được tha mọi tội mà không cần xưng tội.( trong lúc nguy 

tử) 

Bạn cần phải biết cách ăn năn tội cách trọn.  

Không cần cắt nghĩa dài dòng mất giờ, tôi xin đưa ra một câu chuyện sau đây bạn sẽ hiểu ngay 

thế nào là ăn năn tội cách trọn. 

2 chị em được mẹ căn dặn cẩn thận khi chơi đùa các con cẩn thận coi chừng đừng làm rơi cái 

bình thủy nước nóng mẹ cần dùng hằng đêm để uống thuốc nhé! Một hôm  mẹ đi vắng 2 chị 

em ở nhà rũ nhau chơi đuổi bắt ! trong lúc chạy đuổi bắt nhau vô tình 2 chị em va vào cái bàn 

quá mạnh làm chiếc bình thủy rơi xuống gạch và vở toan.  

Đứa em sợ hãi và nói : Chắc là khi mẹ về chị em mình sẽ bị một trận đòn !!! 

Đứa chị nói bị đòn thì chị chấp nhận rồi vì mình có lỗi nhưng chị thương mẹ quá! Mẹ thương 

lo cho chị em mình ! Còn chị em mình lại luôn luôn làm mẹ phải đau buồn.  

Bạn mến ! đứa em có hối lỗi nhưng là cách chẳng trọn; cần phải có bí tích giải tội mới được 

Chúa thứ tha. 



Còn đứa chị đúng là đang ăn năn tội cách trọn – Chúa đã thứ tha trước khi đến tòa giải tội rồi 

nhé!  

Trong các sách giáo lý gọi ăn năn tội cách chẳng trọn là ăn năn tội vì sợ bị phạt 

Còn ăn năn tội cách trọn là xin lỗi Chúa vì lòng yêu mến Chúa hơn là vì sợ Chúa phạt.  

Một vị thánh đã nói như thế này : Lạy Chúa con yêu mến Chúa ! cho dù Chúa có phạt con 

xuống hỏa ngục con cũng không mất lòng yêu mến Chúa. ( Tê rê sa Giesu Hài đồng) 

Ước gì bạn hãy chọn cho mình câu nói này làm câu châm ngôn trong hành trình đức tin của 

mình. 

Còn một điểm nữa trong bài này là bạn phải quen sử dụng chiếc chìa khóa này. Để khi cần là 

bạn biết cách mở ngay cho kịp nhé! Trong Giáo hội có một kinh giúp bạn trong việc này là kinh 

“ Ăn năn tội”  

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng.  Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa 

ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con 

lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn 

Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. 

  

Bài học đến đây kết thúc ! kết thúc cả khóa học nữa mặc dầu chưa phải toàn vẹn những giáo 

điều trong đạo Chúa nhưng với hành trang ngắn gọn này cũng đủ để bạn thêm niềm tin yêu 

Chúa và Mẹ Maria hơn. Chúc bạn vững tin trên hành trình đức tin tương lai Amen!  

 

 

THE END 

  


