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Trịnh Công Sơn đã ra đi với một đám tang vô cùng long trọng, nhiều người đưa tiễn, đa
số trong giới văn nghệ sĩ, thậm chí Khánh Ly cũng từ Pháp quốc bay về dự đám tang, hoa
ở Đà Lạt đưa về vẫn không kịp, rất nhiều vòng hoa mang dòng chữ:

"Một cõi đi về...
Trở về cát bụi"...

Mọi người sinh ra trên đời này đều được Thượng Đế ban cho số ngày để sống, Thánh vịnh
139:16 "Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ
Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy".

Mọi việc làm của chúng ta ở trong cõi đời nầy đều được định giá ở cõi đời sau, khi đã đi đến cõi
đời đời rồi thì không không ai có thể thay đổi số phận mình được. Linh hồn không trở về, không
có quyền ban phước giáng họa cho bất cứ một ai, linh hồn cũng chẳng hưởng hơi mỗi khi con
người cúng giỗ... có chăng là sự trá hình của ma quỷ Sa-tan mà thôi. Gioan 5:28-29 chép: "Chớ
lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài mà ra khỏi, ai làm
lành thì sống lại để được sống, ai làm dữ sẽ sống lai chịu xử đoán"và Mat-thêu 25:46 "Rồi
những người nầy vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống vĩnh cửu".

Đời này ngắn ngủi chóng qua nhưng vô cùng quan trọng vì nó quyết định cho số phận đời đời
của mỗi một chúng ta, Lời Chúa Gioan 3:16 "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã
ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" và
Tin Lành Gioan 3:36 "Ai tin Con thì được sự sống vĩnh cửu, ai không chịu tin Con thì chẳng
thấy sự sống đâu nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy".
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Tóm lại, sự chết cho người không tin Chúa là một thảm họa, là một án phạt, sự chết thể
xác dẫn đến sự chết tâm linh và sự chết đời đời phân rẽ với Đấng Tạo hóa mãi mãi ở nơi
cực hình. Sự chết của người tin Chúa là một giấc ngủ chờ đợi sự cứu chuộc của Chúa
Giê-su để bước vào sự sống vĩnh cửu, khi ngày Chúa Giê-su tái lâm chung kết cõi đời.
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