
TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN 

Mình sinh ra và lớn lên trên một vùng đất nghèo khó. Xứ Nước Ngọt 
đúng như tên gọi. Con người ở đây suốt ngày chân lấm tay bùn nhưng 
vô cùng hiền hòa, dễ thương. Được cái phúc đó, mình cũng rất may 
mắn mặc dù cuộc đời đầy phong ba bão táp.  

Bước vào nghề dạy học vào năm 1978. Năm 1982 mình lập gia đình. 
Hai vợ chồng làm nghề “gõ đầu trẻ” và sau đó có hai cháu liền kề. 
Mười năm sau bị vỡ kế hoạch thêm một cháu nữa. Úi chà! Tí nữa là bị 
ra khỏi ngành. Đó là một hồng ân phải không các bạn. Cuộc sống 
thanh bần cứ dần dần trôi qua vẫn vui sống với nghề mình đã chọn. 
Tưởng chừng dòng đời trôi thanh thản nhưng đùng một cái mình bị tai 
nạn khủng khiếp nghĩ là 100% Chúa gọi về. Té giếng, giếng này sâu 
chừng 25 mét có khối đá bàn chèn ở giữa lưng chừng chiếm 1/3 tiết 
diện của giếng. Khi rơi xuống lúc 20 giờ, thời điểm đó chưa có điện, 
nên việc cứu hộ rất khó khăn. Có lẽ do Mẹ cứu, chưa cho mình về tòa 
phán xét chăng? Nghe một cái bõm (lúc đó vợ chồng mình ở nhà  
công vụ). Thầy cô trong  tập thể la hét lên “Thầy Hộ té giếng rồi” ai  
cũng nghĩ trong bụng là chết nhưng không dám nói ra. Người thì 
mượn đèn bin, người thì gọi “Thầy Hộ ơi” nghe tiếng trả lời dưới 
giếng thế là không sao, khi rơi xuống mình cũng may biết bơi sơ sơ 
nên ngụp xuống trồi lên thế là mình lò mò trèo lên khối đá bàn chờ 
cấp cứu. Sau hơn năm phút mình mới được hàng xóm kéo lên bằng sợi 
dây gàu. Môi mình tét hình chữ v cả trên lẫn dưới phải khâu 8 mũi. 

         Hú vía vậy là xin lễ tạ ơn để cám ơn Ngài cho tai qua nạn khỏi. 
Đó lại là Hồng ân nữa. 

         Đến năm 2003, thể trạng đang bình thường thì một cơn đau đầu 
dữ dội, không biết phải tả thế nào, cứ tái đi tái lại đau quá, đành vào 
bệnh viện Chợ Rẫy. Họ cho nhập viện gấp và cho chụp citi scanner 
một lúc hai lần liên tiếp, mình hỏi họ thì họ bảo lần thứ nhất đưa cho 
bệnh nhân, lần sau để nghiên cứu khoa học vì chưa thấy bệnh lạ nào 
như vậy bao giờ. Khối u hình bầu dục như quả trứng gà, đường kính 
đo được 3 x 3,5 cm. Khối u ăn vào sát sàn não nằm trong hang hố thái 
dương rất nguy hiểm. Nội trú tại bệnh viện được một tuần để chuẩn bị 
giải phẩu. Sau khi hội chẩn, đến ngày cuối tuần khoa thần kinh não 



cho biết không thể nào mổ được vì các dây thần kinh chằng chịt bao 
quanh khối u. Họ tư vấn: nếu chỉ sinh thiết để biết u lành hay ác thì 
phải mù hai mắt hoặc tê liệt toàn thân, nghe khủng khiếp quá. Thời 
gian này mình quá bi quan chỉ biết trong cậy vào Chúa, Mẹ và các 
Thánh. Thời khắc này chỉ còn đếm từng giờ, từng ngày, từng tháng 
không biết phải ra đi lúc nào. May mắn  thay được an ủi một phần là 
do các cuộc viếng thăm của đạo, đời, và bạn bè xa gần. Đặc biệt lúc 
đó cha Luận vào Sài Gòn mua đàn organ cho ca đoàn giáo xứ nhân 
tiện có ghé vào thăm, động viên mình rất nhiều. 

           Thế là một tháng, hai tháng, sáu tháng trôi qua. Bây giờ đã 
được mười một năm rồi vẫn còn khỏe mặc dù mắc thêm bệnh tiểu 
đường…. Cám ơn Chúa đã quan phòng. Lại là một hồng ân đặc biệt 
ba Đấng ban cho phải không các bạn?  Hiện nay khối u làm tê liệt dây 
thần kinh số 3 và số 6 khiến mình bị mù một mắt. Nhưng còn một mắt 
vẫn yêu đời, yêu cuộc sống lắm các bạn ạ ! 

        Thân chúc các bạn HT 67 luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, tràn đầy 
hồng ân của Thiên Chúa. Hẹn ngày tái ngộ!  

                                      Thế Hộ HT 67  
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