
MỘT NIỀM TIN: “CHÚA LUÔN ĐỒNG HÀNH” 

Năm 22 tuổi  tôi đặt chân đén vùng đất xa xôi thuộc huyện Bến Hải , vùng đất 

nắng cháy da vào mùa gió Lào,  lạnh thấu xương vào mùa gió Bắc và buồn da diết 

vào những ngày mưa tầm tả. Chung quanh toàn bao cát và giây kẽm gai, dấu tích 

của một thời chiến tranh khốc liệt. Người dân nơi đây vẫn cần cù lao động, khai 

hoang vỡ đất giành giật từng củ khoai, củ sắn với thiên nhiên và mìn bẫy. Nhiều 

thế hệ học sinh và thanh niên đã học tập tại vùng đất gian khó nầy. Ở đây, Nhà thờ  

không có linh mục, chỉ có các soeurs của dòng Mến thánh giá  thừa sai Huế , còn ở 

lại trong những năm 1972,  làm  nghi thức ngôn lễ vào ngày Chủ nhật. Một chỗ 

dựa tinh thần  quý hiếm trong thời điểm lịch sử này , đó cũng là động lực thúc đẩy  

gia đình tôi  quyết tâm đi bộ 26 cây số đi - về   bồng bế con tham dự nghi thức vào 

ngày chủ nhật. 

 Chuổi tháng ngày gian khó đã rèn luyện, hun đúc  niềm tin , ý chí tự lực và vượt 

khó trong tôi . Rồi mọi việc cũng trở nên bình thường, cũng làm  nương, làm rẫy, 

cũng cuốc đất trồng khoai, trông sắn, cũng lên rừng đốn củi , chặt cây làm nhà, 

cũng tập chăn nuôi, trồng lúa rẫy... 

Thời gian rồi thấm thoát qua đi, nhưng một điều luôn ám ảnh tâm trí của tôi đó là 

sự phát triển về mặt giáo dục và đời sống tâm linh  cho con cái. Thời  điểm  này 

quá khó , cái chữ của vùng núi , vùng khó vẫn có hạn chế riêng của nó. Mặt bằng 

sinh  hoạt  của vùng miền cũng khác nhau dẩn đến chênh lệch khá nhiều về kiến 

thức học tập và sự hiểu biết về giao lưu trong cuộc sống thường nhật . Thế là tôi  

liều lĩnh quyết định bắt đầu ươm mầm và chăm sóc cho việc  học tập của con cái 

dù cũng quá muộn màng. 

Khởi đầu như thế nào đây ? Phải thuê nhà trọ cho con đi học, không có người thân 

thuộc ! phương tiện đi học là đôi chân thì cũng được rồi. Thôi ! đã liều trong hi 

vọng thì ba , bảy cũng phải liều. Sau một tháng học tập, gầy guộc đi vì sống xa nhà 

không ai chăm sóc , học tập kém xa các bạn cùng lớp vì môi trường học hoàn toàn 

khác  ...Tôi cảm thầy bất an nhiều thứ,  nhất là về sức khỏe , thế là tôi tự quyết định 

cứ   hai  ngày một lần , đạp xe về  đi chợ,  nấu ăn cho cháu rồi  sáng mai trở về 

sớm đi làm việc  ở cơ quan.( 44km đi và về ) 

Ròng rã thời gian 1 năm học , cháu quen dần cách  sinh  hoạt , biết tự túc nấu 

nướng tạm thời cho từng bữa ăn, học tập có tiến bộ hơn lên nhiều  và cũng có cơ 



hội để học tập vươn lên cùng các bạn. Tôi mừng thầm  vì mọi sự  hầu như đã được 

cải thiện và  năm học lớp 10 cháu đã chính thức thi đỗ vào Trường Chuyên . Có 

con học trường Chuyên ..Hãnh diện lắm !  

Sau 17 năm công tác vùng núi , tôi được thuyển chuyển về  Thị xã , một niềm vui 

lớn vì có nhiều cơ hội chăm lo cho sự phát triển của các con. Có nhiều thời gian 

hơn để chăm lo cho chúng. 

Được tiếp sức bằng niềm vui khi cháu thứ  hai thi đậu tiếp vào trường Chuyên , tôi 

cảm thấy những hi sinh và khó khăn giờ đây đã trở thành niềm vui thật sự , như 

cây xương rồng gai góc giờ đã nở hoa , như con sâu róm xù xì dễ sợ giờ đã thoát 

thai thành con bướm sắc màu rực rỡ.  

Trồng cây và chăm sóc  rồi cũng có ngày hái quả , hai cháu  ngoan đã thi đỗ Đại 

học , một ước mơ của những bậc làm cha mẹ.  Các em sẽ là những con ong cần 

mẫn làm việc tạo ra sản phẩm riêng của chính mình góp phần hữu ích cho gia đình 

, xã hội và xây đựng được niềm tin của mình trong cuộc sống. 

Cuộc sống đã lôi kéo mỗi con  người lao vào vóng xoáy của cuả nó, nhiều lúc ba 

chìm , bảy  nổi, chin lênh đênh... đôi  lúc u đầu mẽ trán, cũng đắng cay khổ sầu, 

hòa tan cùng với buồn vui để sinh tồn và đạt mục đích của mình. Dẫu biết rằng  

không ngăn được gió, nhưng ai cũng có thể điều khiển chiếc buồm của  đời mình 

để đi đến bờ định đoạt. Dẫu biết rằng không thể ngăn được đàn chim  bay qua mái 

nhà, nhưng ai cũng có cách để không cho chúng đáp xuống nóc nhà. Một ngày nào, 

khi tóc không còn xanh nữa, nhìn lại quãng thời gian đã qua, bằng con mắt đức tin, 

ta sẽ ngạc nhiên , ngỡ ngàng vì những mảnh ghép của cuộc sống hình thành nên 

bức tranh đời tuyệt mỹ. 

“Cám ơn Thầy đã cho con chút tư lương , để làm người giữa biển đời dậy sóng.” 

Trong vòng quay của cuộc sống thường nhật vốn dĩ đã ồn ào, nhưng trong tâm vẫn  

còn chút dịu dàng, lắng đọng những tình cảm quý mến và tri ân  đối với những 

người  không ruột thịt đã giúp đở tận tình trong những ngày gian khổ - với đôi bàn 

tay trắng- không nơi nương tựa, nhưng chỉ  có một niềm tin “Chúa luôn đồng 

hành.” 

Nguyễn Đức Thảo 
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