
 
 
 
 
Lời tòa sọan: Nhân Mùa Chay, chúng tôi xin gửi đến 
quí vị, anh chị em bài: “Hãy Tự Cứu rỗi” của ông 
Stephen Trần, người có những suy tư về cuộc sống hiện 
tại phải sống làm sao và chuẩn bị hành trang thế nào 
cho mình để luôn qui hướng về cõi đời đời. Xin giới 
thiệu với quí vị và anh chị em./. 
 
Đôi lời phi lộ: 
“Sau bao năm dự lễ ở nhiều thánh đường, cũng như nghe 
giảng kinh, giảng pháp, học hỏi ít nhiều. 
 
Chút ít suy nghĩ riêng tư, không nghiên cứu, ít tham khảo 
tài liệu sách vở, nên còn nhiều thiếu sót. Cũng chẳng bao 
giờ muốn lên mặt làm thầy dạy dỗ, rao giảng, thuyết pháp 
cho một ai, tự lượng sức mình còn hạn chế. Nghĩ công đức 
Chúa Trời vô lượng, vô biên, nên xin ghi lại ít dòng gọi là 
tạ ơn, đền công, đáp lễ.” 

Stephen Trần 
  

1- Mục đích của sự chết hay sự cứu rỗi 
 
Sự chết là điểm khởi hành “đi” của hành trình lâu dài gọi 
là sự Cứu rỗi “đến”. 
 
Sự cứu rỗi là cái mốc, là điểm vận hành đầu tiên của sự 
phục sinh, như phải có tiền mới mua được đồ vật, thực 
phẩm.  
 
Nhưng vận hành của sự phục sinh không thuộc về ta, 
những phàm nhân (tín đồ, tín hữu) được tạo tác và trải dài  
sự sống “kiếp nhân sinh” mấy mươi năm thế tục ngắn 
ngủi, mỏng manh. 
 
Sự cứu rỗi là kết quả của lòng thương xót của Thiên Chúa. 
Nói thế, không có nghĩa là con người hoàn toàn có thể 
phủi tay sau sự chết, không còn chịu trách nhiệm về kết 
quả cuộc hành trình của kiếp sống hay hậu qủa của nó. 
Con đường đi còn đó, con người còn phải dấn thân có khi 
đến cuối chân trời. Ví như người mượn nợ trái khoán ở 
nhà băng, anh tiêu xài hết số tiền mượn, anh tưởng là hết, 
nhưng thực ra anh còn phải trả nợ vốn + lời hết sức lâu 
dài.  
 
Nhiều người nương theo lời nói: “Mỗi sợi tóc trên đầu 
rụng xuống đều theo thánh ý Chúa”, rồi phó mặc cho số 
phận đẩy đưa, buông lỏng cuộc đời trong ăn chơi trác 
táng, mọi chuyện có Chúa lo rồi, tôi còn cần lo gì nữa. 
 
Quan điểm đó thật vô cùng lệch lạc, phủi tay với trách 
nhiệm đời mình, ngoảnh mặt với đức  tin và lòng thương 
xót của Thiên Chúa. 
 
Tôi nói Chúa thương xót anh chị em không phải vì anh chị 
em cầu nguyện liên lỉ, dâng của lễ của tặng lớn lao để 
mong cầu mà được. Tôi nghĩ Chúa thương xót chúng ta vì 
chính Chúa không phải vì anh chị em, vì Chúa yêu mến  

 
 
 
 
chính Chúa, vì trong tự thể của Chúa có cả xác hồn chúng ta, 
vì trong hồn xác ta có những phần linh thánh Chúa (với 
Người, trong Người v.v…). 
 
Cho nên con người cần phải yêu chính bản thể của mình trước 
đã, yêu chính mình vì trong đó có tự tính Chúa. Yêu chính 
mình vì biết yêu người. Cho nên con người phải sửa soạn cái 
chết của mình cho đẹp lòng Thánh ý Chúa, nếu ta yêu kính 
Chúa, vâng lời Chúa. 
 
Ví như Chúa trước khi chịu nộp mình trên Thánh giá, đã tập 
họp các tông đồ và nói: “Các con đây là mình Thầy, đây là 
máu Thầy v.v...(1). Đó là sự hy  sinh  và hiến tế vĩ đại, lớn lao, 
cả hồn xác máu thịt đời mình, cả sinh mạng của mình vì sự 
sống còn của nhân loại. 
 
2- Làm thế nào để tạo hạnh cho sự Cứu Rỗi? 
 
Con người cũng thế, cũng nên dọn mình trong sạch trước cái 
chết. Nghĩ mà xem trong một ngày ta có bao nhiêu giờ, 
khoảnh khắc nào ta sống thực, trầm tư và hòa mình, chỉ một 
chút thôi cũng đủ, trong Thiên tính “Holy Spirit” Chúa. Rồi 
một tháng, một năm, một đời? 
 
Đời người như đống gạch vụn, có khi là đống rác, bởi mê 
đắm, tự kỷ, tham dục, bạo hành tội lỗi không lúc nào ngừng 
nghỉ. Như con chó điên, như con ngựa chứng. Như  đầu óc 
đầy rẫy những uẩn khúc, lo sầu, khoắc khoải đong đưa, chán 
nản, tuyệt vọng, mê vui, say đắm, ngạo mạn bạo hành, đầu óc 
như phòng phim chứa đầy nghẹt phim ảnh, hình, sắc, tướng 
của đời, có khác gì đống gạch vụn, hay đống rác thối 
tha…..cần phải dọn sạch. 
 
Sự dọn dẹp sạch sẽ đó là sự hiến tế. Sự hiến tế là sự hy sinh bỏ 
mình và phụng sự xã hội. 
 
Sự hy sinh quên mình “từ bỏ bản ngã ”và phụng vụ xã hội đó 
không phải là công đức gì mà đòi hỏi hay cầu nguyện Chúa 
phải đáp ứng hay thưởng công bội hậu hay trả công v.v...lại 
cho ta. Những việc chúng ta làm, tạo tác được chính là nguyên  
nhân “cái nhân” để ta gặt hái được kết quả “cái quả” cho chính 
chúng ta, chớ không nên mong cầu ai kể cả Chúa trả lại cho ta. 
 
Chúa không có gì để trả lại cho ta đâu. Chính TÌNH YÊU bao 
la của Chúa là món quà hậu hỉ bao gồm mọi công đức, công 
nghiệp được tạo tác ra bởi chính chúng ta. 
 
Và hơn nữa, công đức, nghiệp qủa hiến tế là cái tạo thành vô 
hình, vô sắc chúng ta không hề biết trước hay lường trước 
được. 
 
- Ví như mây mưa ùn tắc trên bầu trời, tích tụ đầy đủ điện 
năng tức sinh ra sấm chớp, mưa giông. Không ai biết sấm 
chớp xuất phát từ đâu và đi về đâu? Có đó rồi mất đó. 
- Ví như người xẻ gỗ tạo nên thùng đàn, căng dây đàn, phím 
đàn và gảy đàn. Âm thanh phát ra cung bậc trầm bổng êm tai, 
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cả người đánh đàn và người nghe. Có người đàn mà không 
có đàn, có đàn mà không có dây, có dây mà không có 
phím, có phím mà không có ngón tay người gảy…, mỗi 
cái riêng rẽ nếu không cùng gôm tụ lại sẽ không thể tạo ra 
tiếng đàn du dương, trầm bổng. Ngưng đàn, âm thanh mất. 
 
Âm thanh từ đâu đến và đi về đâu? 
- Ví như có người dùng hai cục đá, hai thanh gỗ tre cọ nẹt 
vào nhau ra lửa. Chỉ một que lửa nhỏ có thể đốt cháy cả 
khu rừng, thiêu hủy nhiều sự sống đây đó. 
 
Lửa không có trong phân bò, 
Lửa không có trong viên ngọc, 
Lửa không có ở bên ngoài và ở bên trong các vật, 
Không có lửa mà cũng không có nhiên liệu! 
Lửa từ đâu đến và lửa tắt đi về đâu? 
 
Công nghiệp phúc đức, bố thí, tạo tác, phụng vụ sự lành, 
sự hy sinh hiến tế, xả thân sẽ âm thầm tạo ra công đức, 
nghiệp quả về sau, ví như lửa và tiếng đàn (âm thanh và 
ánh sáng). 
 
Đó là sự tạo tác bất khả tư nghị (2), vượt ngoài khả năng 
hiểu biết của trí  năng con người. Siêu việt nhân giới vốn 
hữu hình, hạn cuộc, thiên sai vạn biệt. 
 
Chúa là Âm thanh và Ánh sáng. Chúa không có ngày và 
đêm. Chúa siêu việt trên cả không gian, thời gian. Chúa 
vĩnh hằng như một Chân lý hằng hữu, không tự thể, tự 
tính, vô sinh, vô tướng và vô hiện hữu. 
 
Nhưng Chúa có tất cả và tạo tác nên tất cả, từ vi sinh nhỏ 
bé đến cả bầu trời đầy rẫy trăng sao, thế giới. 
 
Như hạt giống khi gieo trên đường cái đầy sỏi đá, làm sao 
mọc được thành cây? Như hạt lúa gieo trong bụi gai, khi 
lớn lên cũng bị gai nhọn, cây cỏ lớn hơn chèn ép, làm sao 
đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa kết trái? Chỉ khi nào hạt giống 
được gieo xuống ruộng đầy đủ bùn đất, nước phân với khí  
hậu mới đơm bông kết trái sum suê, khỏe mạnh. 
 
3- Vuông Tròn của Kiếp Nhân Sinh 
 
Kiếp nhân sinh tuy ngắn ngủi, mỏng giòn, nhưng cũng trải 
được mấy mươi năm. Hãy gấp rút chuẩn bị cho mình và 
anh chị em mình đầy đủ nhiên liệu, vật liệu đóng đàn, 
ruộng nước đầy đủ thì ắt âm thanh thiên nhạc từ các Thiên 
thần, ánh sáng Thiên đường từ ngọn lửa Thánh thần sẽ 
gieo đầy trên đám ruộng phước của chúng ta. 
 
Ruộng công đức  sẽ vun trồng ấm no hạnh phúc một kiếp 
nhân sinh. 

Trần Stephen 
 
(viết nhân ngày Đại lễ Đức Mẹ La Vang Las Vegas tháng 
10/2013) 
 
Chú thích: (2)- “Bất khả tư nghị” tức không thể luận bàn, 
tiếng Pháp gọi là “au delà de la pensée”.  

 

Kiếp Người 
 

Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: 

- Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần 

quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng 

mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được 

sống tới 50 năm. 

  

Con lừa trả lời: 

 - Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho 

con sống không quá 20 năm thôi. Chúa chấp thuận ước 

nguyện của con lừa. 

 

Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó: 

 - Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ 

coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa 

canh cặn của hắn và sống 25 năm. 

  

Con chó đáp: 

 - Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là 

một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo 

dài dưới 10 năm thôi! Lời thỉnh nguyện của con chó được 

chấp nhận. 

 

Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó: 

 - Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ 

qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng 

tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi 

là 20 năm. 

 

Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở: 

 - Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hình. 

Xin người cho con sống 10 năm thôi. Chúa nhân từ chấp nhận 

lời thỉnh cầu. 

 

Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán: 

 - Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên 

đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ 

mọi sinh vật trên thế giới. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 

năm. 

 

Con người cầu xin: 

 - Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin 

Người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm 

mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ. 

 

Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con 

người. 

Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc 

quần quật với những gánh nặng trên lưng. 

 

Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, 

trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 

10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một 

gã ngốc để mua vui cho lũ cháu. 
Sưu Tầm 
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