
  

 

Mục  Vụ  

Tháng 01– 2018 

    

   Anh chị em thân mến, 

 

Năm hết tết đến! Chúng ta giã từ 

vĩnh viễn năm 2017 để sống vào 

năm 2018. Thời giờ là của Thiên 

Chúa và Ngài ban cho chúng ta 

Thời giờ là để chúng ta tìm kiếm 

Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa vì các 

ơn lành Chúa ban cho chúng ta, cho gia đình chúng ta. Nhất là tạ ơn Chúa đã ban 

cho chúng ta các cơ hội thường xuyên để gặp Ngài: có nhà thờ, có thánh lễ, có ngày 

nghỉ để lo việc tinh thần. Không phải trên thế giới nơi nào cũng được thuận tiện như 

chúng ta trong việc giữ đạo.    

 

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong đêm Giáng Sinh 24.12.2017 tại 

Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô rất thích hợp với hoàn cảnh người Việt 

chúng ta tại Đức. Ngài nhắc lại hoàn cảnh của hàng triệu người phải trốn chạy ra 

khỏi đất nước mình để thoát thân, thoát khỏi các Hêrôđê thời đại mới. Thế nhưng ở 

Bêlem đã bừng sáng lên cho những người đã mất đất đai, quê hương của mình. Đức 

Thánh Cha mời gọi chúng ta, nhờ niềm tin vào Chúa Hài Nhi, hãy trở nên sứ giả của 

niềm hy vọng. Tôi thấy như bài giảng của Đức Thánh Cha như nói với chính chúng 

ta. Khi ra đi trốn thoát bạo chúa thời đại mới, chúng ta đã được nước Đức Kito-giáo 

này mở rộng cánh tay đón tiếp, đã cảm nghiệm rằng hy vọng luôn tồn tại, chúng ta 

không thể mất hy vọng.  Vì thế chúng ta có sứ mạng đi đầu trong việc rao giảng 

niềm hy vọng cho người khác, nói đúng hơn làm nhân chứng cho người khác về 

niềm hy vọng, nhất là cho những người đang bị đè nén trong sự tuyệt vọng vì gặp 

những cánh cửa đóng kín 

Để có thể làm sứ giả cho niềm hy vọng, một đàng chúng ta cần nhớ lại kinh nghiệm 

di cư của mình, đàng khác học hỏi nhiều hơn về Thiên Chúa, Đấng yêu thương nhân 

loại chúng ta. Trong thư mục vụ tháng trước tôi có xin anh chị em lưu tâm để hiểu 

biết Lời Chúa ngày một hơn. Tôi cũng đề nghị rằng anh chị em nên đọc, học hỏi và 

chia sẽ Lời Chúa với nhau. Nếu ở đâu anh chị em đã họp được các nhóm chia sẽ Lời 

Chúa thì xin viết cho tôi để tôi biết đã có được bao nhiêu nhóm. Xin anh chị em cho 

tôi biết nhóm của anh chị em thuộc cộng đoàn nào và có những ai. Như thế có thể 

rằng tôi cố gắng thu xếp để thỉnh thoảng có thể ghé thăm hướng dẫn các nhóm đó. 

Một điều nữa tôi xin anh chị em nên cộng tác vào việc giúp đỡ giới trẻ. Các tin tức 

liên quan đến giới trẻ trong thư mục vụ anh chị em nên nói lại cho con cái của mình. 

Theo tôi biết thì các bạn trẻ không hề đọc thư mục vụ, chỉ có các cha mẹ đọc. Vì thế 

cha mẹ cần thông tin lại cho con cháu những gì mình đọc. Thông báo lại cho gia 

đình mình, không có mệt nhọc gì, nhưng có lợi rất nhiều. 

Cầu chúc Thiên Chúa ban cho anh chị em tràn đầy ân thánh và bình an trong năm 

2018 này. 

Thân ái. 

Lm Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG GIÊNG 

Cầu cho các tôn giáo thiểu số tại Á Châu 

Cầu cho các Kitô hữu, cũng như cho các anh em tôn giáo thiểu số được hoàn toàn tự 

do sống đức tin của mình tại các quốc gia Á Châu. 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG GIÊNG 

 

01 + Thứ Hai. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa  

Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Lc 2:16-21 

02  Thứ Ba.   Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht 

1 Ga 2:22-28; Ga 1:19-28 

05  Thứ Sáu. Thánh Gioan Neumann, Gm 

1 Ga 3:11-21; Ga 1:43-51 

07 + CHÚA NHẬT. Lễ Hiển Linh 

Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12 

08  Thứ Hai. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 

1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11 

14 + CHÚA NHẬT II Mùa Quanh Năm 

1 Sm 3:3-10,19; 1 Cr 6:13-15,17-20; Ga 1:35-42 

17  Thứ Tư. Thánh Anton, Đan Viện Phụ.  

1 Sm 17:32-33,37,40-51; Tv 144:1,2,9-10; Mc 3:1-6 

21 + Chúa Nhật thứ III Mùa Quanh Năm 

St 3:1-5,10; 1 Cr 7:29-31; Mc 1:14-20 

24  Thứ Tư.  Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht 

2 Sm 7:4-17; Mc 4:1-20 

25  Thứ Năm. Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại 

2 Sm 7:18-19,24-29; Mc 4:21-25 

26  Thứ Sáu. Thánh Timôthêô và Titô, Gm 

2 Sm 11:1-4,5-10,13-17; Mc 4:26-34 

28 + Chúa Nhật thứ IV Mùa Quanh Năm 

Đnl 18:15-20; 1 Cr 7:32-35; Mc 1:21-28 

31  Thứ Tư. Thánh Gioan Bosco. Linh mục 

2 Sm 24:2,9-17; Mc 6:1-6 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 Xin  lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút 

Karlsruhe 14g30  ngày 21.01.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut 

Haltingen 16g00 ngày 27.01.2018 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Freiburg 11g45 ngày 28.01.2018 nhà thờ St. Andreas, 

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Frankfurt 14g30 ngày 04.02.2018 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen. 

Pforzheim 14g45 ngày 11.02.2018 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken 

Haiger 16g00 ngày 17.02.2018 2017  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Wiesbaden  11g45 ngày 18.02.2018 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Mannheim 14g30 ngày 25.02.2018 nhà thờ St. Pius, 

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Sigmaringen 12g00 ngày 04.03.2018 nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Flörsheim 13g00 ngày 11.03.2018 Nhà thờ St. Gallus 

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim 

 

Thông Báo I  

Lịch Ăn Tết Mậu Tuất 

Do vấn đề khó khăn về phòng ốc, Thánh Lễ toàn vùng mừng  Tết Mậu Tuất  sẽ dời 

vào ngày Chúa Nhật 11.03.2018 với chương trình là 13g00 Thánh Lễ trọng thể sau 

đó là Liên Hoan với Văn Nghệ. Xin các cộng đoàn đóng góp các tiết mục để gây 

dựng tinh thần văn hóa dân tộc quê hương. Anh chị em có thể hoặc cá nhân hoặc họp 

thành nhóm mang các món ăn dân tộc đến đóng góp cho bữa ăn quê hương.  

 

Thay đổi nhân sự trong tuyên úy đoàn 

Tân Đại Diện Tuyên Úy Đoàn 
Trong niềm vui và hy vọng của Năm Mới, xin vui mừng kính báo đến anh chị em: 

Cha Antôn Đỗ Ngọc Hà, quản nhiệm giáo xứ Thánh Gia thủ đô Bá Linh, đã được 

Đức Tổng Giám Mục Stefan Heße, chủ tịch Ủy Ban ngoại kiều vụ của Hội Đồng 

Giám Mục Đức bổ nhiệm chính thức là cha tân đại diện (nhiệm kỳ 01.01.2018 đến 

31.12.2022) cho cộng đoàn CGVN tại Đức bên cạnh Hội Đồng Giám Mục Đức. 

Xin cùng với các linh mục trong tuyên úy đoàn chúc mừng cha tân đại diện và 

nguyện chúc cha đầy thánh đức, lòng hăng say dấn thân phục vụ với sự cộng tác của 

tất cả các cộng đoàn Dân Chúa tại Đức. 

Chủ chăn mới của Vùng Stuttgart từ mùa hè 2018 sắp tới 

Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam giáo phận Rottenburg-Stuttgart mừng kỷ 

niệm 40 năm thành lập (1977-2017) vào thứ bẩy 02.12.2017 vừa qua.  Trong đại lễ 

tạ ơn, Đức Cha Dr. Gebhard Fürst chủ chăn của giáo phận Rottenburg-Stuttgart đã 

chính thức loan báo cha Giuse Huỳnh Công Hạnh sẽ tiếp nối trách nhiệm mục vụ 

chăm sóc cộng đoàn CGVN trong giáo phận Rottenburg-Stuttgart vào đầu tháng 

5.2018.  Cha Stephano Lưu sau đó sẽ bắt đầu về nghỉ hưu tại vùng Bretagne, Pháp. 

Xin chúc mừng cha Giuse Hạnh và nguyện chúc cha lòng hăng say phục vụ của mục 

tử tại cộng đoàn mới vùng Nam Đức. 

 

Chuẩn bị cho ngày Truyền thống Đức Tin 2021 tại Đức 
Anh chị em biết rằng nước Đức có truyền thống mỗi năm đều có ngày học hỏi về 

Đức Tin. Cứ một năm thì Giáo Hội Công Giáo tổ chức mang tên là Katholiken Tag, 

năm sau là Giáo Hội Tin Lành tổ chức mang tên là Evangelische Kirchen Tag. Hai 

Giáo Hội đã đồng ý sẽ cùng nhau tổ chức chung vào năm 2021 mang tên là 

Ökomenische Kirchen Tag tại Frankfurt. Bên Giáo Hội Công Giáo nhấn mạnh là các 

cộng đoàn ngoại quốc sẽ phải góp phần đáng kể trong ngày đó. Riêng địa phận 

Limburg có nhắc nhở là các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam nên chuẩn bị tinh thần 

cho việc đóng góp gia sản văn hóa của mình cho ngày tuyên xưng đức tin năm đó. 

Anh chị em trong các cộng đoàn nên bàn thảo với nhau để chuẩn bị tinh thần cho các 

biến cố đấy. 

 

Thông Báo II  

 

Các khóa tĩnh tâm theo phương pháp của thánh Ignatio 

Trong cuộc sống bận rộn thường xuyên bị Stress, con người cần định kỳ có 

được một nơi chốn và và bầu khí để lắng đọng lo cho tinh thần. Những giây 

phút bồi dưỡng tâm linh để lo cho cuộc sống đời đời rất cần thiết. Các linh 

mục dòng Tên muốn cống hiến cho anh chị em trong cộng đoàn chúng ta 

những khoảng khắc đó.  Vì thế cộng đoàn chúng ta may mắn có được sự sẵn 

sàng trợ giúp của các cha dòng Tên trong 2 cuộc tĩnh tâm cho năm 2018: 

 
I/ Linh mục hướng dẫn: Phạm Đức Hạnh SJ:  

Thời gian:  (3 ngày) từ chiều thứ năm 12.04.2018 đến Chúa Nhật 15.04.2018 

Địa điểm: Schönstatt-Zent. Marienpfalz, Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim 

Ghi danh:  ôb. Trương Xuân Sao; nguyenthitiet@gmx.net  

hoặc anh Vũ; xvdt@gmx.net  

Điện thoại: 06144-3950; 0170-3333671 

 

II/ Linh mục hướng dẫn: Giuse Maria Cao Gia An SJ: 

Thời gian:  (5 ngày) từ chiều thứ ba 26.06.2018 đến Chúa Nhật 01.07.2018 



Địa điểm: Schönstatt-Zentr. Marienpfalz, Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim 

Ghi danh:  ôb. Trương Xuân Sao; nguyenthitiet@gmx.net  

hoặc cô Thanh Trang  tn.linhthao@yahoo.de   

Điện thoại: 06144-3950 

Vì số chỗ các khóa Linh Thao có hạn, đề nghị quý ông bà anh chị em có ý định tham 

dự xin thu xếp ghi tên sớm. 

Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc qua các địa chỉ email và số điện thoại trên hoặc 

điện thoại số 06144-3950. 

Trân trọng thông báo & Kính mời tham dự 

TM. nhóm tổ chức 

 

Phong trào Giáo Dân Hải Ngoại tại Đức 
Phong trào Giáo Dân Hải Ngoại tại Đức sẽ học hỏi năm nay đào sâu chủ đề học 

thuyết xã hội công giáo của Hội Thánh.  

Địa điểm học hỏi là Naturfreundehaus Ginsheim, Rheinstr.76 ; D- 65462  

GINSHEIM.  

Sinh hoạt mùa Xuân từ ngày 13.- đến 15 tháng 04 năm 2018 

Sinh hoạt mùa Thu từ ngày 28.- 30 tháng 09 năm 2018 

Nếu anh chị em có tâm tư về tương lai của Giáo Hội và Quê Hương có thể tìm được 

nơi đây một môi trường để suy tư và dấn thân. Anh chị em nên tham dự, đừng bỏ 

qua các cơ hội quý giá này. 

 

 

Góc học hỏi: Tìm hiểu về Thánh lễ 

Hiệp lễ 

Danh từ này trước hết được dùng để chỉ cho phần cao điểm của Thánh Lễ - khi việc 

đón nhận Mình Máu Chúa (rước lễ) là trung tâm. Phần này được bắt đầu từ Kinh 

Lạy Cha cho đến lời nguyện hiệp lễ, trước phép lành. Sau nữa, chữ này được dùng 

để nói đến việc rước lễ: vì đón nhận Mình và Máu Đức Ki-tô là tham dự vào hy lễ và 

vào sự sống của Đấng Phục Sinh; và cũng nhờ đó mà hiệp nhất với nhau.      

Tự nguyên thủy, chữ “hiệp lễ” mang ý nghĩa: “nỗi lo lắng chung, sở hữu chung”, 

hay com-munire trong tiếng La-tinh. Giáo Hội cổ xưa dùng từ ngữ này để gọi cộng 

đoàn tại Giáo Hội địa phương, và hơn nữa là cộng đoàn giữa các giáo Hội địa 

phương với nhau. Những người mang trọng tội - nghĩa là tự tách mình ra khỏi cộng 

đoàn sống động - thì không được rước lễ. Họ bị dứt phép thông công cho đến khi 

được hòa giải lại với cộng đoàn bằng một nghi thức riêng, thường là trong Tuần 

Thánh.  

Cuối cùng, ngôn từ này đã đi đến ý nghĩa chính của nó như chúng ta hiểu ngày nay: 

là biểu hiện cho sự hiệp nhất với Đức Ki-tô trong bữa Tiệc Thánh, theo như lời 

Người truyền dạy: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong 

người ấy” (Ga 6,56). 

So với việc Đức Giê-su đã làm trong bữa Tiệc Ly, phần Hiệp Lễ tương đương với 

việc chia bánh. Cử chỉ này “nói lên sự hiệp nhất giữa các tín hữu và do việc hiệp lễ, 

tín hữu rước Mình và Máu Chúa cùng một cách như các Tông Đồ đã lãnh từ tay của 

chính Đức Ki-tô” (48,3). Bẻ và chia bánh lúc đầu là một cử chỉ đơn giản. Trong 

những tường trình cổ nhất còn lại về Thánh Lễ, thì rước lễ nối tiếp liền sau Vinh 

Tụng Ca. Với thời gian, những hành vi chuẩn bị cho việc hiệp lễ khác được hình 

thành chung quanh cử chỉ này: Đó là Kinh Lạy Cha, lời cầu và chúc bình an, cử chỉ 

bẻ bánh và hòa lẫn Mình và Máu Thánh, kinh Lạy Chiên Thiên Chúa, ca hiệp lễ và 

lời nguyện hiệp lễ (56).  

Để bảo đảm sự hiệp nhất với cộng đoàn, các Ki-tô hữu thời xưa cũng mang Bánh 

Thánh đến cho những người bệnh, không thể đến tham gia Thánh Lễ được. 

Góc chia sẽ 

Giáo hội tại Thánh Địa trước những mong đợi của người trẻ 

Tại Trung Đông, các Kitô hữu trẻ cũng hưởng ứng việc chuẩn bị cho Thượng Hội 

đồng về người trẻ, sẽ diễn ra tại Roma vào tháng Mười 2018, khi tham gia trả lời bản 

câu hỏi do Toà thánh Vatican phổ biến trên mạng internet.  

Trong bối cảnh mất an ninh chính trị, thất nghiệp và di cư ra nước ngoài, những Kitô 

hữu trẻ của Israel, Palestine và Jordan thường nói họ ở xa Giáo hội và lo lắng về một 

Hồi giáo mang màu sắc chính trị đang mạnh lên. 

 

“Khi đọc xong các câu trả lời - thực sự là khá ít ỏi - và nhất là khi nghe các bạn trẻ 

trong nhiều cuộc gặp gỡ được tổ chức để chuẩn bị cách riêng cho Thượng Hội 

đồng”, Đức giám mục Shomali Đại diện Toà Thượng phụ Latinh Jerusalem đặc 

trách Jordan, cho biết ngài nắm bắt được một chủ đề lặp đi lặp lại: sự cần thiết phải 

có một “chứng từ khả tín” nơi các nhà lãnh đạo tôn giáo. Những người trẻ ở Thánh 

Địa đòi hỏi một linh mục phải có khả năng giảng dạy và trả lời những câu hỏi của họ 

về đời sống và đức tin. 

 

Khủng hoảng niềm tin 

Cha Imad Twal hiện đang sống tại Jordan, là cha chính xứ ở Fuheis, một thị trấn nhỏ 

phía Tây Amman. Vị linh mục Jordan này không ngần ngại nói về “cuộc khủng 

hoảng niềm tin” của các Kitô hữu trẻ tại Thánh Địa và trong Giáo hội. 

 

“Tôi tin rằng những người trẻ của chúng ta chú tâm đến khía cạnh tinh thần hơn là 

có lòng đạo thực sự: họ nghĩ đến đức tin cá nhân của mình và mối tương quan của 

mình với Thiên Chúa, nhưng không có cảm tưởng mình cần đến Giáo hội, mà họ 

thấy rất xa vời”. 
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Theo cha Imad Twal, ngoài những khó khăn kinh tế-xã hội (bất ổn, thất nghiệp) mà 

họ phải đối mặt và khiến cho họ “hoài nghi”, người Kitô hữu trẻ đang lo ngại về sự 

trỗi dậy của một Hồi giáo mang màu sắc chính trị. Cha cảnh báo: “Với Syria và Iraq 

ở trước cửa nhà chúng tôi, chúng tôi đang sống gần một ngọn núi lửa”. 

 

Đối với Đức cha, sự kiện người Kitô hữu trẻ đòi hỏi nơi Giáo hội một “giáo huấn 

sâu xa” trong các câu trả lời của họ,bắt nguồn từ nhu cầu muốn trở nên mạnh mẽ 

hơn trước sự trỗi dậy của một Hồi giáo mang màu sắc chính trị. 

Đức cha khẳng định: “Tôi không nói về mối đe dọa của Nhà nước Hồi giáo, nhưng 

với một não trạng cực đoan đang lớn mạnh mà giới trẻ của chúng ta vấp phải khi họ 

tìm việc làm hoặc đến trường đại học – là nơi rõ ràng Hồi giáo muốn lôi kéo các tín 

đồ”. 

 

Một thách đố cho Giáo hội 

Cộng với những khó khăn này là thực trạng di dân, mà từ nhiều năm nay đã làm cho 

thiểu số Kitô hữu ở Thánh Địa (2 đến 3% dân số) giảm sút. Cha Imad Twal than 

phiền: “Khi một người trẻ tìm được cách đi khỏi đây, là họ ra đi”, như trước đây một 

số người trong cộng đồng Fuheis của cha đã di cư sang Hoa Kỳ từ những năm 1960. 

Cha Twal nói thêm rằng đây là một thử thách lớn đối với Giáo hội: “Chúng ta phải 

hiểu những thay đổi này nơi người trẻ và học cách nói bằng ngôn ngữ của họ, đồng 

thời thích nghi giáo huấn của chúng ta với thực tế hiện nay”. 

 

Sau khi đúc kết các câu trả lời của người trẻ, Đức cha William Shomali còn kể đến 

những sức mạnh của các Giáo hội địa phương, như nét trẻ trung của hàng giáo sĩ hay 

lòng nhiệt thành của các tín hữu, cũng như ý thức của họ về tầm quan trọng của mục 

vụ ơn gọi. 

(Theo La Croix) 

 

Góc suy tư 

Niềm hy vọng của cậu bé 

Một ngày nọ, có một cậu bé cầm trong tay 1 đôla. Đó là tất cả số tiền cậu có. Cậu 

đến một cửa hàng bên cạnh đường hỏi: “Xin hỏi, ở đây bác có Thượng đế bán 

không ạ?” Người chủ cửa hàng không nói gì, ngại cậu bé quấy rối nên đã mời cậu ra 

khỏi cửa hàng. 

Trời đã sắp tối đen   rồi, cậu bé lần lượt đi hết cửa hàng này đến cửa hàng sau. 

Không ngờ, đến cửa hàng thứ 29 thì cậu cũng được người chủ tiếp đón nhiệt tình. 

Ông chủ cửa hàng thứ 29 mà cậu bé vào hỏi là một ông lão hơn 60 tuổi, đầu tóc bạc 

phơ, vẻ mặt hiền từ. Ông nhìn cậu bé rồi hỏi: “Này cháu! Hãy nói cho ông biết, cháu 

mua Thượng đế để làm gì vậy?” 

Cậu bé chảy nước mắt rồi nói với ông lão rằng: “Cháu tên là Bonnie. Cha mẹ của 

cháu đã mất từ khi cháu còn rất bé. Chú Rupp của cháu đã nuôi dưỡng cháu từ nhỏ 

đến bây giờ. Chú của cháu là một công nhân xây dựng, nhưng mới đây chú đã bị 

ngã từ trên cao xuống đất nên bị hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói rằng, chỉ có Thượng đế 

mới cứu được chú của cháu mà thôi. Cháu nghĩ rằng Thượng đế chắc phải là một 

thứ vô cùng kỳ diệu nên cháu muốn mua về để cho chú của cháu ăn. Như thế chú 

mới nhanh khỏi bệnh được ạ!” 

Ông lão đỏ hoe mắt hỏi: “Vậy cháu có bao nhiêu tiền nào?” 

Cậu bé nhanh nhảu đáp: “Cháu có 1 đô la ạ!” 

Ông lão vội nói:“Ôi thật may quá! Giá của Thượng đế đúng bằng 1 đô la cháu ạ!” 

Nói xong, ông đi vào ngăn kéo và lấy một chiếc chai đồ uống có nhãn hiệu “Nụ hôn 

của Thượng đế” và đưa cho Bonnie. Ông nói: “Cầm lấy đi cháu! Chú của cháu uống 

hết chai này là sẽ khỏi bệnh rồi!” 

Bonnie vô cùng mừng rỡ, ôm chai nước vào trong ngực rồi lập tức trở về bệnh viện. 

Vừa bước vào phòng bệnh, cậu vui vẻ nói to: “Chú ơi! Cháu đã đem Thượng đế đến 

rồi đây! Chú sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi!” 

Mấy ngày hôm sau, một nhóm các chuyên gia y học có trình độ cao nhất đã đến 

bệnh viện tiến hành hội chẩn cho chú Rupp của cậu bé Bonnie. 

Họ sử dụng kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới để chữa bệnh và cuối cùng điều kỳ 

diệu đã xảy ra, chú Rupp của cậu bé đã hoàn toàn hồi phục. Khi chú của Bonnie ra 

viện, nhìn số tiền viện phí quá lớn được ghi trên hóa đơn, anh đã suýt ngất xỉu. 

Thế nhưng mà, phía bệnh viện đã nói với chú của Bonnie rằng: “Mấy hôm trước, có 

một ông lão đã đem tiền đến thanh toán hết tiền viện phí cho anh rồi. Ông lão ấy là 

một tỷ phú giàu có. Trước đây, ông ấy là chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia 

nhưng bây giờ đã về nghỉ ngơi mà ẩn cư bằng cách mở một cửa hàng tạp hóa bán 

qua ngày. Nhóm chuyên gia y học có trình độ cao kia cũng là do ông ấy đã bỏ ra 

một số tiền lớn để thuê đến đấy.” 

Anh Rupp sau khi nghe xong đã cảm kích vô cùng, lập tức cùng cháu trai của mình 

đến tạ ơn ông lão kia. Khi họ đến nơi, mới biết được ông lão đã đóng cửa tiệm tạp 

hóa và đi du lịch nước ngoài. 

 

Sau này, anh Rupp đã nhận được 

một lá thư do ông lão kia gửi đến. 

Trong thư ông viết: “Anh bạn trẻ! 

Anh có người cháu trai Bonnie, 

thực sự là quá may mắn đấy! Vì 

cứu anh, cậu bé đã cầm 1 đô la đi 

khắp nơi để mua Thượng đế. Hãy 

cảm tạ Thượng đế! Là Thượng đế 

đã cứu tính mạng của anh!” 

Theo NTDTV 
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