Thượng Đế là Có Thật.
- Chú ơi, ở đây có bán Thượng Đế không?
Người chủ cửa hàng trợn mắt quát:
- Đi chỗ khác chơi, con nít ranh…!
Cậu bé Bonnie trạc 5, 6 tuổi, đi khắp các cửa hàng để tìm mua Thượng Đế trong nhiều tiếng đồng hồ, nhưng
đều bị những người lớn quát mắng và đuổi đi… Đến một cửa hàng thứ 29, cậu bé cũng hỏi người bán hàng
câu hỏi đó. Lần này Bonnie được ông chủ 60 tuổi, gương mặt hiền lành, ân cần lắng nghe và hỏi han:
- Con muốn mua Thượng Đế thiệt sao? Nhưng nói cho ông biết là con mua để làm gì?
Cậu bé chảy nước mắt, trả lời:
- Dạ, Chú Rupp của con bị tai nạn, đang hôn mê sắp chết trong bệnh viện, mà bác sĩ nói “Chỉ có Thượng
Đế mới có thể cứu được chú”, nên… con đi tìm mua Thượng Đế về để cứu chú của con.
- Ba mẹ con đâu? Ông lão chau mày hỏi.
- Dạ, ba mẹ con chết hết rồi, con chỉ có chú Rupp thôi.
Người đàn ông dừng lại trong cảm xúc và hiểu vấn đề, ông chùn lòng suy tư… rồi hỏi tiếp:
- Con sẽ mua Thượng Đế bằng cái gì?
- Dạ, con chỉ có 1 đô la thôi… Bonnie thút thít, lo sợ.
Ông chủ gật gù, suy nghĩ chút rồi ông cầm lấy 1 đô la của cậu bé đi vào trong. Chút sau ông bước trở ra với
một lọ nước trên tay có dán dòng chữ “Nụ hôn của Thượng Đế” và đưa cho Bonnie.
- May mắn là giá mua Thượng Đế cũng chỉ có 1 đô la. Con mang chai nước này về cho chú Rupp uống. Ông
hy vọng chú của con sẽ sớm hết bịnh
- Dạ, con cám ơn ông.
Thằng bé cầm chai nước chạy nhanh ra khỏi cửa tiệm. Ông chủ nhìn theo, đôi mắt ông đỏ hoe… Bonnie chạy
nhanh vô phòng bệnh của bệnh viện, mừng rỡ nói:
- Chú Rupp ơi! con mang Thượng Đế về cho chú nè…
Mấy ngày sau, một nhóm bác sĩ chuyên môn đã đến bệnh viện, họ đã sử dụng kỹ thuật tiên tiến để điều trị cho
chú Rupp… Sau vài tuần điều trị, điều kỳ diệu đã xảy ra: chú Rupp của Bonnie đã hồi phục hoàn toàn…
Khi biết được tổng số tiền viện phí trên hóa đơn, chú Rupp gần như ngất xỉu… Nhưng phía bệnh viện đã nói
với chú:
- Anh đừng lo vì đã có một người đến thanh toán tất cả bệnh viện phí cho anh rồi. Ông ấy là một tỷ phú về
hưu và mở cửa hàng tạp hóa bán lấy vui cho qua ngày… Nhóm chuyên gia y học cũng do ông ấy bỏ ra một số
tiền lớn tiền thuê đến đây trị bịnh cho anh đó…
Chú Rupp cảm động rơi nước mắt…
Bonnie đưa chú Rupp đến gặp ông tỷ phú để tạ ơn thì thấy ông đã đóng cửa tiệm và đi xa… Một khoảng thời
gian sau đó, Rupp nhận được một lá thư từ nước ngoài gửi về bởi người ân nhân đó…
“Anh Rupp, anh thật may mắn có đứa cháu trai Bonnie. Vì muốn cứu anh, cháu đã cầm 1 đô la đi khắp
nơi để tìm mua Thượng Đế… Anh hãy cám ơn Thựơng Đế, vì chính Thượng Đế đã cứu tính mạng của
anh…
Đọc xong, chú Rupp cúi mặt khóc, những giọt nước mắt như thay lời cảm tạ…
Nhiều năm sau, cậu bé Bonnie lớn lên và trở thành bác sỹ. Nhớ về câu chuyện năm xưa, Bonnie quyết tâm
sống đẹp và giúp tất cả mọi người với những gì anh có thể cũng để thay lời tạ ơn đến Thương Đế và người ân
nhân đó, người đã gieo vào lòng anh một đức tin về cái tốt, cái đẹp, đức tin vào Thượng Đế…
Tình yêu và lòng bao dung của Thượng Đế hiện diện trong lòng người là chân lý vĩnh hằng…

