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HƯỚNG DẪN XEM BUỔI CẦU NGUYỆN TRỰC TIẾP QUA INTERNET 
 

Theo yêu cầu của các bác lớn tuổi, và người không rành sử dụng computer hay 
iphone, nhưng muốn xem trực tiếp các Buổi Cầu Nguyện (BCN) đầu tháng, từ số này, 

chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể các cách để quý vị có thể xem BCN tại nhà. 

 
CÁCH THỨ NHẤT: XEM BCN TRÊN WEBSITE CỦA HỘI: WWW.TBDF.ORG 

                                                                                     
                                                          Hình 1 

                                       
              

 

 
 

 

 

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh – Nashville, Tennessee 

“Con Lai Như Tôi Cũng Được Cha Cứu” 
 

Mang thân phận một đứa con lai Mỹ da màu, cuộc sống của tôi đen 

đủi, lận đận, bất hạnh, khốn khổ từ nhỏ. Từ khi biết Cha Trương Bửu 
Diệp, tôi cầu nguyện, được nhìn thấy Cha, và được Cha che chở, giúp 

đỡ.  
 

Tôi sanh năm 1971, gần 50 tuổi đời mà không hề biết mặt cha đẻ mình là ai. 

Tôi sống với bà ngoại và mẹ. Rồi bà ngoại mất, sau đó mẹ cũng bỏ tôi mà ra đi 
không bao giờ trở lại. Một mình, tôi trở thành kẻ lang bạt giang hồ. Tôi sống 

bất cần đời. 
 

Năm 1989, tôi đi Mỹ theo diện con lai, định cư ở tiểu bang Tennessee. Ai nói đi 

Mỹ là sướng, chứ cuộc sống của tôi ở xứ sở Thiên Đàng này chẳng khác nào 
địa ngục. Tôi lập gia đình, có hai đứa con trai, nhưng gia đình không hạnh phúc. 

Ngay lúc tôi bị người ta gạt tiền, vợ chồng tôi ly hôn. Vì tôi là kẻ trắng tay, nên 
hai đứa nhỏ được tòa phán quyết cho ở với ba của chúng. 

(Xem tiếp trang 2-3) 
 

Chị Kim Oanh và hai con trai 

 

 
Bước 1: 
 

Trên màn hình của iPhone, nhấn vào 

Safari. 
 

Xem Hình 1. 
Safari có dấu khoanh tròn màu đỏ. 

 
Xem biểu tượng Safari lớn hơn ở hình 

dưới. 

 
(Xem tiếp trang 3) 

 

 

 

 

http://www.tbdf.org/
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Năm 2004, tôi quá buồn đời nên về Việt Nam chơi. Lúc 

đó mấy đứa bạn khuyên tôi nên cầu nguyện với Cha 
Trương Bửu Diệp. Tôi theo bạn đi Bạc Liêu, tới tận mộ 

Cha. Nhà thờ Tắc Sậy khi đó còn đang xây dựng, không 
khang trang, đẹp đẽ như bây giờ. Trước mộ Cha, tôi 

khóc, xin Cha cho tôi khi trở lại Mỹ sẽ được sống cùng 

hai đứa con trai, có nhà cửa để ở, và có tiệm nails để 
làm việc nuôi sống bản thân, làm lại cuộc đời. 

 
Mấy tháng sau, tôi trở lại Tennessee, mở tiệm nails, và 

sau đó mua được căn nhà nhỏ. Lúc ấy chồng tôi và hai 

đứa con sinh sống tại Connecticut. Tôi xin Cha ba điều, 
nay đã được hai điều, còn việc được sống chung với hai 

con trai, sao mà khó quá. Nhưng tôi biết khó mấy Cha 
cũng cho, vì thế tôi bay lên Connecticut, và thỏa thuận 

sống cùng chồng để được gần hai con. Chẳng may lần 
đó, chồng tôi bị té gãy chân, không làm ăn được gì cả. 

Thấy tình cảnh ba cha con khó khăn, tôi quyết định bán 

nhà ở Tennessee, đem tiền qua Connecticut ở chung với 
chồng cũ và con. Không được bao lâu, do cơm không 

lành, canh không ngọt, chúng tôi lại chia tay. Và vì anh 
ấy bây giờ trở thành kẻ tật nguyền, nên tôi được quyền 

nuôi con. Ba mẹ con tôi quay về Tennessee, thuê được 

một căn nhà khá lớn và sống chung với nhau. Tôi mở lại 
tiệm nails kiếm tiền nuôi con ăn học. 

 
Như vậy, Cha Diệp đã ban cho tôi tất cả những gì tôi xin: 

có nhà, có tiệm, và được sống chung với hai đứa con 
trai. 

 

Hai con tôi đang tuổi mới lớn, tôi thì lo đi làm kiếm tiền 
nên đi sớm về trễ. Một hôm tôi phát hiện hai đứa con tôi 

hút bồ đà. Đứa lớn hút trước, đứa nhỏ bắt chước hút 
theo. Tôi hết sức lo buồn, vừa ngày đêm xin Cha dẫn 

đường chỉ lối cho hai đứa biết được đường ngay lẽ phải 

mà đi, vừa năn nỉ, khuyên lơn hai đứa bỏ thuốc. Cuối 
cùng cả hai đều bỏ được thuốc, học hành đến nơi đến 

chốn. Đúng là Cha Diệp rất thương mẹ con tôi. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (bìa trái) trong lễ tốt nghiệp của con 
trai. Hình do nhân chứng ơn lành cung cấp. 

Nhưng cuộc đời tôi vẫn chưa hết lận đận. 

 
Năm 2014, một người bạn lai Mỹ trắng ly dị chồng xin 

share phòng trong nhà tôi. Nghĩ nhà rộng mà ít người, 
phần muốn giúp bạn nên tôi đồng ý cho thuê với giá 

$300/tháng. Nào ngờ, cô ấy vào ở và dẫn theo người bạn 

trai, ba đứa con, một cô con dâu lai, và một đứa cháu nội, 
tất cả là 7 người. Tôi rất nam tính, tuy hay nóng nảy 

nhưng thương người. Thấy bạn chưa có chỗ nào trú ngụ 
mà nhà đông người quá nên tôi cho ở tạm, vẫn lấy tiền 

phòng chỉ có $300 thôi. 

 
Vậy mà cô ta không bao giờ trả đủ tiền phòng cho tôi. 

Chưa hết, họ còn hút thuốc trong nhà tôi. Tôi biết họ hút, 
vì khi về nhà là tôi ngửi thấy mùi. Hỏi thì họ chối, nói là 

hàng xóm hút. Lúc đó tôi bị khủng hoảng kinh khủng vì 
hai đứa con tôi mới cai được, bây giờ những người này 

hút, lỡ con tôi hút theo thì sao. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi yêu 

cầu họ dọn đi chỗ khác, vì sợ ảnh hưởng tới con. Nhưng 
họ không chịu dọn đi. 

 
Một buổi tối về nhà vừa mở cửa ra, tôi thấy một cảnh 

tượng kinh hoàng: bảy người bọn họ ăn uống nhậu nhẹt 

bày bừa khắp nhà tôi, đồ đạc, quần áo văng tứ phía, khói 
thuốc lá nồng nặc cả nhà. Giận quá, tính tôi nóng nảy, 

một phần trước đó vì có dự một tiệc sinh nhật, hơi có tí 
men nên tôi lớn tiếng đuổi họ ra khỏi nhà. Họ đã không 

chịu đi mà còn vây quanh, trấn áp tôi. Lúc đó hai đứa con 
đang đi tập tạ, chỉ có một mình nên tôi không biết chống 

chế cách nào. Dù vậy, tôi cố thoát khỏi vòng vây, chạy ào 

vô bếp cầm lấy con dao, chủ đích là phòng thân thôi, rồi 
móc phone gọi police. 

 
Vừa gọi police xong, tôi bị cô bạn và người bồ vật ra, một 

người đè ngực tôi, người kia đè chân tôi, rồi họ đánh tôi 

tét đầu, máu me đầm đìa. Tôi chỉ biết kêu lên ‘Cha ơi, cứu 
con!” Tự dưng tôi cảm giác có ai đó kéo tôi đứng lên, dù 

hai người kia vẫn đè tôi xuống. Tôi vừa đứng lên được thì 
police tới. Nhưng khi chưa kịp nói gì, cô bạn và người bồ 

đã nhào ra cửa, kể với police là tôi đi nhậu về quậy phá. 

Họ còn nói tôi cầm dao đe dọa con nít. Tôi bị cảnh sát 
đưa về đồn vì tội cầm dao, mặc cho tôi cố giải thích ra đó 

chỉ là hành động tự vệ.  
 

Đó là tối thứ bảy, tôi bị giam cho đến chủ nhật thì được 
thả về để thứ hai ra tòa. Phần vì bị mấy người kia đánh 

bầm dập, phần vì mệt do không ngủ được khi ở trong đồn 

cảnh sát, nên cả ngày chủ nhật tôi nằm ở nhà. Đang thiu 
thiu ngủ, tôi bỗng nghe văng vẳng bên tai tiếng của Cha 

Trương Bửu Diệp: “Con hãy yên tâm.” 
 

(Xem tiếp trang 3) 
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HƯỚNG DẪN XEM BUỔI CẦU NGUYỆN TRỰC TIẾP QUA INTERNET (Tiếp trang 1) 
 

 
 

 
 

 

    
              Hình 2                               Hình 3                                   Hình 4                                   Hình 5       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vào đúng giờ cầu nguyện là 7 giờ tối (giờ California) mỗi thứ Năm đầu tháng, quý vị làm theo các bước trên, khi 

tới bước 5, trên computer, hoặc smart phone sẽ hiện ra màn hình chiếu trực tiếp Buổi Cầu Nguyện.  

Kỳ tới: Hướng dẫn cách xem Buổi Cầu Nguyện LIVE trên YouTube. 

              “Con Lai Như Tôi Cũng Được Cha Cứu” (tiếp trang 2) 
 

9 giờ sáng thứ hai tôi phải có mặt ở tòa, nhưng vì quá mệt nên tôi ngủ quên. Đang ngon giấc, tôi bỗng nghe tiếng 
Cha gọi:”Dậy đi con, không thôi trễ giờ rồi!” Tôi bừng tỉnh, mở mắt ra thì thấy Cha Diệp đứng ngay đó, Cha mặc 

áo dòng đen nhưng…không có đầu, vì tôi chỉ thấy được phần cổ của Ngài trở xuống thôi. Rồi Cha biến mất. Tôi 
lật đật đến tòa, may sao kịp giờ. Hôm đó, tòa xử tôi rất nhẹ. Tôi chỉ bị cảnh cáo 3 năm, còn toàn bộ phí lẽ ra phải 

đóng là khoảng $10,000, tôi được tòa miễn cho; ông luật sư bào chữa cho tôi cũng không lấy phí. Tôi biết Cha 

Diệp đã cứu tôi, và cho tôi được gặp ông tòa hiền lành, ông luật sư tốt bụng. 
 

Lúc gặp nạn, tôi phải đóng cửa tiệm nails, mất hết khách. Suốt 3 năm qua tôi xin Cha cho tôi có đủ sức khỏe và 
nghị lực để gầy dựng lại tiệm mà có tiền lo cho hai con. Hiện nay cả ba mẹ con tôi vẫn đang sống chung với nhau, 

đứa lớn 22 tuổi, đứa nhỏ 19 tuổi. Chúng ngoan ngoãn và rất thương mẹ. Từ tháng 5-2017 tôi cũng đã hết thời 
gian thử thách của tòa. 

 

Từ lâu, tôi xin Cha nhận tôi làm con tinh thần. Tôi khấn với Cha: “Cha ơi, khi nào con nóng nảy, xin Cha trấn tĩnh 
con; khi nào con cô đơn, đau khổ, xin Cha giúp đỡ con, vực con dậy.” 

 
Cách đây không lâu tôi ngồi chơi mở phone ra xem trên Youtube, tự nhiên thấy có hình Cha Diệp. Tôi không biết 

chữ, chỉ nghe người ta kể về ơn họ nhận được qua lời cầu bầu của Cha. Tôi thấy hay quá, chỉ mơ có ngày được 

sang California để tạ ơn Cha, vì bây giờ tôi chưa đi được. Thấy số phone của Hội trên các chương trình ‘Ơn Cha 
Diệp’ nên hôm nay tôi gọi đến Hội để tạ ơn Cha trước bằng cách kể lại câu chuyện của mình. Tôi rất mong sớm 

có ngày được gặp Cha ở văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation tại thành phố Garden Grove, California. 
 

PV (Ghi theo lời kể của nhân chứng qua phone) 
 

 

 

Bước 2: Trên hàng đầu, 

gõ chữ tbdf.org (dấu 
khoanh tròn màu đỏ), rồi 

nhấn vào chữ ‘Go’ hoặc 

‘Đi’ ở góc phải phía dưới 
(Hình 2) 
 

 

Bước 3: Nhấn vào 

MENU ở góc trái trên 

cùng. Xem dấu khoanh 

tròn màu vàng. (Hình 3) 

 

  

Bước 4: Nhấn vào mục 

‘CHƯƠNG TRÌNH DÀNH 
CHO THẺ TBDF’. Xem 

hàng chữ đóng khung 

màu đỏ. (Hình 4) 
 

Bước 5: Chọn Buổi Cầu 

Nguyện LIVE ở hàng 

thứ ba. Xem hàng chữ 

đóng khung màu đỏ 

(Hình 5) 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 

J. NGUYEN - GUTTENBERG, NJ. 

Con xin Cha cầu bầu lên Thiên Chúa cho ba của con 
được mạnh khỏe, cho gia đình chúng con được bình 

an, cho công việc làm của con được may mắn, tốt đẹp. 

Xin cho con ơn sáng suốt để giải quyết những khó khăn 
trong cuộc sống. 

 
N. NGUYEN - BELLEVUE, WA. 

Xin Cha cầu cùng Chúa, và Mẹ cho gia đình con được 
bình an. Xin cho con trai của con đang làm giấy tờ kết 

hôn, bảo lãnh được mọi sự tốt đẹp. Xin cho đứa con 

dâu vào đạo Chúa tốt đẹp, và cho con trai bỏ thuốc lá, 
bỏ chơi game. 

 
M. TRAN - CLAREMONT, CA. 

Xin cho con của con biết chăm chỉ học hành, ngoan 

ngoãn, và khỏi bệnh gout. Xin cho chồng con được ơn 
Chúa Thánh Thần để hiểu biết hơn, và giữ đạo Thánh 

Chúa. 
 

L. PHAM – FOUNTAIN VALLEY, CA. 
Cha ơi, bố con vừa đi khám bệnh về, bác sĩ nói bố 

con bị ung thư. Con lo quá Cha ơi. Xin Cha cầu bầu 

lên Chúa Giêsu, Mẹ Maria ban phép lạ, cho bệnh ung 
thư của bố con không có hoặc mất đi.  

 
M. NGUYEN - DECATUR, TX. 

Cha ơi, ba chồng con mới qua đời rồi, không biết khi 

nào con mới có giấc ngủ ngon trở lại, xin Cha giúp con 
với. Chồng con bị nhiều bệnh, giờ anh đang bị sưng ở 

háng to lắm, không thể đi lại nhiều được, xin Cha giúp 
cho anh gặp được bác sĩ giỏi mà chữa khỏi bệnh cho 

anh. Xin Cha thương gia đình con với.  

 
M. TRUONG - GARDEN GROVE, CA. 

Con có ba đứa con thì cả ba đều hút bạch phiến. Xin 
Cha cầu cho chúng đi cai nghiện được thành công. Cha 

ơi, con hiểu là chỉ có Chúa, có Cha Diệp mới cứu được 
các con của con thôi. Mẹ của các cháu đã mất, còn con 

là bố của chúng đã chịu thua rồi, Cha ơi. 

 
N. DAU – PORTLAND, OR. 

Kính xin Cha cho chồng con bớt nóng tính, đừng hút 
thuốc lá, và bớt uống nước tăng lực. Xin cho con trai 

của con hết bị ngứa da. Xin cho ba mẹ của con được 

khỏe mạnh.  
 

 

N. UONG – DENVER, CO. 

Con trai của con là P. đang gặp vướng mắc về pháp 
luật. Xin Cha cầu cùng Chúa cho P. qua khỏi khó khăn. 

Xin cho con là kẻ tội lỗi có thêm đức tin. Con cũng xin 
cho người mà P. đã làm lỗi với họ, cho họ được sức 

khỏe bình phục, và tha thứ cho con của con. 
 

N.T. NGUYEN – RALEIGH, NC. 

Con trai của con J.D. đang học năm thứ hai đại học, 
nhưng vì không thể tập trung được nên cháu phải nghỉ 

học. Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao để J.D. trở 
lại trường, khỏe mạnh, và hiếu thảo, biết nghe lời mẹ. 

Xin cho hai mẹ con sống vui vẻ, hòa thuận với nhau 

hơn. 
 

V. TRAN – BILOXI, MS. 
Xin cho chồng con thay đổi tính nết, bớt khó chịu, ích 

kỷ, tự ái, và nhiều tật khác. Xin cho con gái của con 
sanh mổ được bình an. Và xin cho các con, các cháu 

chịu khó đi lễ hàng tuần, siêng năng chăm chỉ học 

hành. 
 

L. DINH – ROCHESTER, NY. 
Cha ơi, cháu ngoại của con là K.P.C. mới một tuổi đầu 

mà mắc bệnh ung thư gan. Cầu xin Cha cho cháu gặp 

được đúng bác sĩ chữa trị, và cho cháu có sức mạnh 
phục hồi để sống hạnh phúc lâu dài bên gia đình. 

 
T. PHAM – SAN JOSE, CA. 

Thưa Cha, con của con học trong trường đặc biệt vì 
cháu mắc bệnh. Con khổ tâm lắm, vậy mà còn bị nhà 

trường kiếm chuyện này nọ. Con cầu xin Cha cho con 

của con có trường học đàng hoàng, được gặp bác sĩ 
tận tâm giúp đỡ, và cho năm học này của cháu được 

kết thúc tốt đẹp.  
 

T. LE- RALEIGH, NC. 

Xin Cha cùng Đấng Tối Cao giúp cho con và chồng con 
là M.T. cùng vượt qua thử thách khó khăn ở hiện tại, 

cho chúng con sớm trở lại bên nhau để có con cái. Xin 
Cha giúp chúng con hiểu nhau hơn và không đi đến ly 

dị. 

 
C. NGUYEN- PLANO, TX. 

Thưa Cha, em chồng con là T.L. đã mổ ruột gần 3 tuần 
mà chưa lành vì bị nhiễm trùng, xin Cha ban cho em 

được ơn chữa lành. Con cũng xin Cha cho chồng con 
là H.L. mạnh khỏe, huyết áp ổn định. 

 

XIN KHẤN 
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T. HO- ALOHA, OR. 

Vợ của con là T.T.G. bị bệnh đau nhức và mất ngủ. 

Con cầu xin Cha ban phước lành để vợ con có sức 
khỏe tốt và gia đình con được bình an. 

 
X.M. NGUYEN- MEMPHIS, TN. 

Xin cho chồng con T.T.T. đang đau yếu, xin Cha cho 
anh được ơn nhẫn nại chịu đựng, đền tội và trông 

cậy vào Hồng Ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của 

Cha để sớm được bình phục.  
 

MARIA QUYEN – THAI BINH – VN: 
Con chào Cha, xin Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho 

anh con mổ được bình an và chóng khỏi bệnh. Con 

cũng xin Cha cầu nguyện cho bố con là N.V.S. sớm 
bỏ được rượu, cho bố con biết đạo nghĩa, sống tốt 

hơn. Con kính cảm ơn Cha.  
 

V. HA - WICHITA, KS. 
Cha ơi, con trai duy nhất của con sắp lên bốn mà 

cháu chưa biết nói năng gì cả. Con buồn lắm. Con 

nguyện xin Cha chuyển lời khấn nguyện của con lên 
Thiên Chúa toàn năng, và Mẹ Maria nhân lành 

thương con trai con, cho cháu mau biết nói, được 
khỏe mạnh, bình thường như những đứa trẻ khác.  

 

L. UONG - FREDERICK, MD.  
Thưa Cha, con vừa phải lo đám cưới nên thiếu nợ 

nhiều quá. Con cũng chưa có đủ khả năng tài chính 
để làm giấy tờ bảo lãnh chồng con. Và con cũng 

chưa mua nổi chiếc xe nữa. Cha ơi, con làm bao 
nhiêu cũng chỉ đủ trả nợ mà thôi. Xin Cha nghe được 

những lời khấn nguyện của con, cho con bảo lãnh 

được chồng con, mua được xe, và sớm trả hết nợ 
cho cô chú của con. 

 
T. VU & P. PHAM – SAN JOSE, CA.  

Lạy Cha, con đang bị tai biến và con của con bị bệnh 

tâm thần. Xin Cha chữa lành, cứu mẹ con con, cho 
chúng con mau lành bệnh. Con là người ngoài Công 

giáo nhưng rất tin tưởng nơi Cha. 
 

O. NGUYEN – WEST COVINA, CA. 

Thưa Cha, hiện nay con đang bị nhiễm trùng bao tử, 
và đau hai tay hai chân nặng lắm. Xin Cha cho con 

được ơn chữa lành, và cho vợ chồng con cái khỏe 
mạnh, bình an, có công việc làm tốt. Con xin cám ơn 

Cha! 
 

N. NGUYEN – SANFORD, NC.  

Xin Cha cho cháu con là L.N.H., 5 tuổi, ở Việt Nam 
mổ hai chân được tốt đẹp, mau khỏe và đi được. 

Con cám ơn Cha. 

 

G. NGUYEN – OKLAHOMA, OK. 
Cách đây hai tháng, cháu của con bị bệnh. Nay hai 

chân cháu mất cảm giác, không đứng lên được, hai 
tay không cầm được vật gì, cháu rất buồn. Xin con xin 

Cha cầu bầu cùng Chúa, và Đức Mẹ cho cháu sớm 
bình phục. Con xin đa tạ Cha. 

 

H. DO – D’LBERVILLE, MS. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa, Mẹ Maria cho con gái của 

con mau có em bé. Vợ chồng chúng nó cưới nhau gần 
10 năm rồi mà chưa có con. Xin cha ban ơn lành cho 

con gái con. Con cảm tạ Cha. 

 
D. NGUYEN – PORTLAND, OR. 

Em của con là N.V.H., 40 tuổi, bị tai biến, đã nằm liệt 
giường gần 3 năm nay rồi, khổ lắm Cha ơi. Xin Cha 

cứu em con với, cho em có thể phục hồi dần được, 
Cha nhé! 

 

M. DINH – IRVING, TX. 
Lạy Cha, cháu con bị bệnh nghẽm mạch tim, nằm 

bệnh viện mấy ngày nay, lúc tỉnh lúc mê. Vì tim của 
cháu bị ngừng 20 phút nên máu không lên não được. 

Xin Cha cầu bầu cùng Chúa, và Mẹ Maria ban phép 

lành cho cháu của con, và cho gia đình cháu của con 
được bằng yên; xin Cha soi sáng, dẫn dắt gia đình 

cháu có thêm đức tin, và sống đạo đức. 
 

D.K. CAO – SAN DIEGO, CA. 
Cầu xin Cha ban cho con gái của con là V.T. có trí 

thông minh để cháu thi đậu vào trường y khoa; xin 

Cha ban phép lành cho con trai của con đang phục vụ 
trong quân đội Hoa Kỳ, đi làm nhiệm vụ ở ngoại quốc, 

được bình an. 
 

N.L. SUI – HONOLULU, HI. 

Thưa Cha, con đang bị bệnh, xin Cha cho con không 
mắc bệnh bướu cổ, xin cho con lành bệnh phổi. Con 

cũng xin cho cháu ngoại của con là C.D.A. được mạnh 
khỏe, hay ăn chóng lớn; cho con rể của con là T.Q.A. 

được bình an. 

 
B. NGUYEN – ALBUQUERQUE, NM. 

Chồng con đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, con 
cúi xin Cha ban cho chồng con ơn chữa lành. Xin Cha 

cho con cháu của con mau chóng được đoàn tụ, giấy 
tờ suông sẻ, bình an. Xin Cha cho con rể của con biết 

sửa đổi tính tình, trở thành người cha gương mẫu 

trong gia đình. Xin Cha cho gia đình con giải quyết 
được mọi chuyện ổn thỏa.  
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

 

S. HO – DENVER, NC. 

Kính thưa Cha, chồng con đã được mổ bình an, và 
qua khỏi cơn nguy hiểm. Con xin cảm tạ Cha đã cầu 

bầu cùng Đấng Tối Cao cho chồng con được ơn chữa 
lành, và cho gia đình con nhận được nhiều ơn lành. 

 
K. TRAN – FOUNTAIN VALLEY, CA. 

Tạ ơn Cha đã cho ba vợ của con qua được cơn nguy 

kịch; cảm tạ Cha đã ban phước lành cho gia đình con 
sớm đươc đoàn tụ, và luôn lắng nghe tất cả lời con 

xin. Cám ơn Cha đã cho con rất nhiều ơn. 
 

T. PHAM – GEORGIA 

Thưa Cha, trong mấy tháng qua con đã nhận được 
ba ơn lành mà Cha đã cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ 

cho con: ơn về công việc, về việc học ở trường, và 
việc dạy học thêm của con. Tất cả đối với con đều là 

phép lạ. Con xin hết lòng tạ ơn Cha.  
 

T.E. LE – SYDNEY, AUSTRALIA 

Gia đình con thành tâm tạ ơn Cha đã cầu bầu cùng 
Chúa và Đức Mẹ cho gia đình chúng con được bình 

an. Cha ơi, xin Cha tiếp tục đồng hành cùng với 
chúng con, nâng đỡ chúng con trong cuộc sống hàng 

ngày, Cha nhé!  

 
T. NGUYEN – MIAMI, FL. 

Từ khi còn ở Việt Nam cho tới lúc sang định cư ở Hoa 
Kỳ, con đã được Cha giúp đỡ về mọi mặt để chúng 

con có thể vượt qua mọi khó khăn. Chúng con luôn 
tôn kính Cha Trương Bửu Diệp, và cảm tạ Cha luôn 

đồng hành cùng chúng con. 

 
D. T. TRAN – QUEENS, NY. 

Sau 13 năm xa cách, nay con đã được đoàn tụ với 
con trai. Con xin chân thành cảm tạ ơn Cha. 

 

L. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã thương cầu nguyện và 

nhận lời ban cho con của con được hai trường đại 
học nhận. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho con của con 

được sức khỏe và nỗ lực theo học, đạt được thành 

công trong học vấn.  
 

D. & T. NGUYEN - GARDEN GROVE, CA. 
Thật kỳ diệu, mẹ của con đã lành bệnh ung thư rồi 

Cha ơi. Vợ chồng con kính tạ ơn Cha đã ban phép lạ 
để mẹ con nhận được ơn chữa lành.  

 

T. SUTTON - BURIEN, WA. 

Cha ơi, qua lời cầu nguyện của Cha lên Chúa, con đã 
được Chúa chữa lành bệnh một cách đáng kinh ngạc. 

Số là con bị viêm phổi nặng trong suốt hai tuần lễ. Bạn 
của con gửi hình mộ của Cha cho con sờ vào và cầu 

nguyện. Con đã làm y như vậy, và ngay trong ngày đầu 
tiên con cầu nguyện với Cha, bệnh của con đã giảm rất 

nhiều, đến nay sức khỏe của con trở lại bình thường. 

Con xin hết lòng tạ ơn Cha đã cầu thay nguyện giúp cho 
con. 

 
G. PHAM - LEXINGTON, KY. 

Cảm tạ Cha, con của con đã có việc làm rồi. Còn một ơn 

nữa cho thấy Cha cũng đã nhậm lời cầu xin của con: 
Ngày đưa cháu của con đến nơi an nghỉ cuối cùng, dù 

5 giờ sáng trời mưa to gió lớn, sấm sét, nhưng khi đưa 
cháu tới nhà thờ và sau đó đưa cháu ra nghĩa trang, 

bỗng nhiên không một giọt mưa đổ xuống. Lời cầu 
nguyện của Cha thật linh thiêng, nhờ đó chúng con nhận 

được nhiều phép lạ của Chúa và Đức Mẹ ban cho. 

 
P. NGUYEN – SAIGON, VIETNAM 

Giấy tờ của con bị trục trặc nên con đã xin Cha, và được 
như ý muốn. Con xin cảm tạ ơn Cha. 

 

V. TRAN - BILOXI, MS. 
Xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cho gia đình con được bình 

an, và cho con út của con có công việc làm trong trường. 
Con vẫn còn khẩn cầu một số điều, xin Cha tiếp tục cầu 

bầu những ý nguyện cho con. 
 

B. NGO - ESCONDIDO, CA. 

Cha ơi, Cha chính là vị bác sĩ của gia đình con, vì những 
khi đau yếu, bệnh tật, buồn khổ, khó khăn, con cầu 

nguyện thì đều được Cha ban ơn như ý. Cha luôn là chỗ 
dựa tinh thần của con để con có nghị lực lo cho chồng 

và các con của con. Con xin tạ ơn Cha. 

 
M. NGUYEN - JACKSONVILLE, FL. 

Cảm ơn Cha, nhờ Cha cầu thay nguyện giúp, chồng con 
được bình an, không bị bệnh gì nghiêm trọng; con cái 

làm lành với nhau, không còn thù hận nhau nữa, và cho 

con đã có cháu nội trai.  
 

N. DAU - PORTLAND, OR. 
Con cám ơn Cha đã ban cho mẹ con không phải mổ bao 

tử và mổ trĩ. 
 

N. NGUYEN - BELLEVUE, WA. 

Con xin cảm tạ Cha cầu nguyện cho con hết bệnh cao 
máu, cao mỡ. Con biết ơn Cha rất nhiều. 

 
 

CẢM TẠ 
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CHƯƠNG TRÌNH NGHĨA TỬ NGHĨA TẬN 
ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 

 

XIN CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI MẤT TRONG THÁNG SÁU 
 

 

 
Chữ Xanh: Nam – Chữ Đỏ: Nữ 
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Hành Trình Đi Tìm Bến Bình An 
Kỳ 2: Những Con Ma, Và Sự Tình Nghi Cay nghiệt  
 
 Hồi nhỏ Dũng rất thông minh, học giỏi. Cháu còn có 

giác quan thứ sáu, hay biết trước chuyện gì sắp xảy ra. 

Ví dụ, tối hôm nay Dũng nói gì, là sáng mai chuyện đó 
xảy ra y như vậy. Chị của Dũng học ở xa, ít có điều kiện 

về thăm nhà. 

Một tối, Dũng nói với tôi sáng mai chị nó sẽ về, mà còn 

mua quà cho nó nữa. Tôi gắt: ”Chị con đang học ở xa, 
làm sao sáng mai về được mà mua quà cho con. Mà má 

có nghe chị con nói gì đâu!” Dũng chỉ cười. Vậy mà sáng 
hôm sau chị nó về thật. Tôi hỏi: “Con có báo trước cho 

em biết là con về không?” Chị nó lắc đầu, trả lời: “Dạ 

không, con muốn gây sự bất ngờ cho em mà.” Nhiều 
lần như thế, nên tôi biết Dũng có khả năng đặc biệt.  

Không biết có phải vì nhạy cảm như thế mà Dũng hay 
gặp ma chăng? 

Gặp ma Tây đen 

Bước vào tuổi thanh niên, Dũng càng bị đau nhiều hơn 
vì xương cốt phát triển, và số lần Dũng phải vào nhà 

thương cũng nhiều hơn. Một lần nọ vì thấy con đau quá, 

vợ chồng tôi chở Dũng vào bệnh viện Queen of the 
Valley ở West Covina. Kiểm tra xong, nhà thương cho 

Dũng nhập viện. Hôm đó, vừa từ trong restroom đổ 
nước tiểu cho Dũng ra, tôi thấy con lăn cù dưới đất, 

trong khi cháu đang được truyền dịch, dây nhợ tùm 
lum. Tôi hết hồn, hỏi, Dũng cứ chỉ vào góc phòng, rồi 

rúm người lại, ú ớ trong miệng. Do gân, cơ cổ bị co nên 

từ lâu Dũng không nói được rõ tiếng. Tôi đoán là căn 
phòng này có gì đây, liền gọi chồng và các con tới, đem 

theo sách Thánh Kinh, cỗ tràng hạt, và hình Đức Mẹ 
vào. Nhưng không ăn thua. 

 

Do gân cổ và cơ bị co rút nên Dũng không nói được bình 
thường. Hình chụp qua clip. 

 

Hai, ba ngày kế tiếp, Dũng đều bị té từ trên giường 

xuống, và tỏ ra sợ hãi lắm. Có cảm giác không ổn, tôi 
xin nhà thương chuyển Dũng sang phòng khác. Đợt đó 

vì bệnh nhân quá đông nên nhà thương hết phòng 

trống. Thấy bác sĩ đã kiểm tra tim phổi , và mọi thứ của 
Dũng đều bình thường, chúng tôi xin cho Dũng xuất 

viện.  

Biết chúng tôi rục rịch chuẩn bị cho Dũng về nhà, mấy 

người ở phòng kế bên đến hỏi thăm, họ thắc mắc:” 
Người nhà của bà ở trong phòng này được tới ba bốn 

ngày, vậy có thấy gì không?” Thật ra lúc đó tôi nào biết 
chuyện gì xảy ra, bèn hỏi lại:”Thấy gì là…thấy gì?” Họ 

trả lời: Tháng trước có một bệnh nhân người Mỹ da đen 
chết trong phòng này. Sau đó cứ bệnh nhân nào được 

đưa tới đây cũng đều bị ông ấy nhát, họ sợ lắm nên xin 

ra ngay, chẳng ai ở trong đó được quá một ngày.” 

Tôi rùng mình, nổi hết da gà. Nhìn sang con, tôi hỏi lại:” 
Có đúng là con gặp ma da đen không? Dũng gật đầu, 

gương mặt vẫn chưa hết hoảng sợ. Tôi ôm con vào lòng 

mà kêu lên: “Khổ thân con tôi, chỉ vì nói không được mà 
con phải chịu đựng con ma Tây đen suốt mấy ngày 

qua.” 

Sống chung với…ma 

Nhớ hồi mới đặt chân đến Mỹ, gia đình tôi ở bên tiểu 

bang Georgia. Sau đó chúng tôi chuyển sang San Jose, 

CA., và một năm sau thì chuyển xuống miền Nam 

California cho đến nay. 

Cái đêm đầu tiên dọn vào nhà mới ở Nam Calif., do chưa 

quen chỗ nên tôi không ngủ được. Trằn trọc một lúc, 

khi quay lưng ra tôi thấy một anh chàng Mỹ trắng còn 

trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi, mặc quần jeans, áo sọc. Tôi hết 

hồn ngồi bật dậy mở đèn sáng lên thì không thấy anh 

chàng ấy đâu cả. “Chắc là trộm”, tôi nghĩ. 

Chờ đến sáng tôi mới dám gọi phone hỏi cô người Việt 

Nam giúp tôi mướn nhà. Cô ấy nghe xong trả lời tỉnh 

bơ:” Ồ, anh chàng ấy là con của bà chủ nhà đó chị. Anh 

ta mới bị xe đụng xe chết hồi tháng trước. Sau đó bà 

mẹ đuổi bạn gái của anh ấy ra để cho chị thuê nhà. 

Chắc anh ấy giận người mẹ nên hiện về.” 

Trời đất, tôi vốn sợ ma, biết nhà có ma tôi nào dám 

mướn! 

(Xem tiếp trang bên) 
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  Không phải tôi mà cả Dũng cũng gặp anh ‘ma Mỹ trắng’ 

này, và nó sợ lắm, nên chúng tôi lo tìm nhà khác. Vậy là 

gia đình tôi chỉ ở trong nhà đầu tiên đó được 6 tháng là 

phải dọn ra, sang một căn nhà gần đó. 

Vì ‘chân ướt chân ráo’ trên đất Mỹ, chúng tôi không biết 

làm gì ngoài nghề may. Tôi thường may khuya, có khi 

hàng gấp, tôi may ráng tới sáng cho xong. 

Một hôm tôi may gần xong thì trời đã sáng trưng, chồng 

tôi – anh Thiện - đang đưa mấy đứa con đi học. May xong 

tôi vào phòng vệ sinh đánh răng để đi ngủ thì thấy thấp 

thoáng bóng người đàn ông đi trong nhà. Tôi hỏi:”Ủa, 

mấy đứa nhỏ đâu? Sao hôm nay anh về sớm thế?” Không 

có tiếng trả lời. Khoảng ít phút sau nghe tiếng cửa mở, 

tôi chạy ra thì thấy anh Thiện vừa bước vào nhà. Vậy 

người đàn ông lúc nãy là ai? Tôi rợn hết cả người. 

Mấy đứa con tôi cũng gặp ma. Lúc đó Dũng còn nhỏ, 

chưa phát bệnh. Một hôm Dũng hỏi: ”Má, lúc con ngủ cứ 

có ông nào đứng đầu giường nhìn. Con tưởng là ba, 

nhưng mà không phải. Ai vậy má?” Tôi không dám nói 

cho con biết là có ma trong nhà, nhưng nghĩ có thể vì 

hôm trước tôi chặt cái cây trước nhà, mà chặt xong thì lộ 

ra một cái mộ. Người ta nói chặt cây là ma ra. Chúng tôi 

lại quyết định dọn nhà. 

Thời gian đó, ra đường mà thấy ai để bảng ‘Cho Mướn 

Nhà’, là chúng tôi dừng lại xem. 

Một hôm, anh Thiện chở tôi đi ngang một căn nhà cũng 

đề bảng cho mướn, liền tắp vô xem. Nhà không khóa, 

nên tôi đẩy cửa bước vô. Không có ai ở trong nhà, nhưng 

ôi trời, hình ảnh đầu tiên tôi thấy là một vũng máu khô 

rất lớn ngay trong phòng khách. Tôi đóng sập cửa chạy 

ào ra xe. 

Mấy hôm sau đi chợ, tôi gặp một người Việt Nam, hỏi về 

căn nhà không chủ ấy, ông ta ngạc nhiên, nói:” Làm gì 

còn máu me, vì trong ngôi nhà đó có người bị bắn chết, 

mà lâu lắm rồi!” Lạ thật, không ai thấy máu, sao tôi thấy?  

Rồi chúng tôi cũng kiếm được căn nhà khác để thuê, sau 

khi người môi giới cam kết: ‘lịch sử của căn nhà này cho 

thấy không có ai chết, không có vụ sát hại, bắn giết nào 

trong nhà’. 

Chúng tôi dọn vào ở một thời gian thì không thấy ai nhát, 

nên cũng yên tâm. Một thời gian sau, tôi có người em trai 

sắp cưới vợ và cả hai đứa về ở nhà tôi. Một buổi sáng, 

vừa thấy tôi, vợ sắp cưới của em trai tôi hỏi ngay:” Chị, 

tối qua em thấy anh Thiện làm gì ở dưới garage lâu lắm, 

mà lại còn cởi trần nữa, em hỏi mà anh không trả lời.”  

 

Nghe vậy tôi hết hồn nghĩ bụng: ”Trời, đêm qua anh 

Thiện đâu có ở nhà, ảnh ở ngoài shop may mà, đã về 

đâu.” Ai đứng dưới garage mà cởi trần vậy? Đến giờ tôi 

cũng không biết. 

Khi em trai lấy vợ, chúng tôi share cho vợ chồng cậu ấy 

căn phòng khác cũng trong khuôn viên căn nhà tôi đang 

ở. Nhiều lần cậu em hỏi tôi: “Sao đêm nào chị cũng rình 

em vậy?” Tôi phân bua:” Cậu nghĩ chị rảnh lắm hay sao 

mà đi rình cậu hàng đêm. Mà rình làm gì cơ chứ!” Cậu 

em trả lời: “Không biết sao, nhưng tối nào em cũng 

thấy có người vạch màn cửa ngó qua phòng em.”  

Hầu như căn nhà nào chúng tôi ở cũng có ma. Không 

lẽ cứ dọn nhà hoài, thôi thì đành sống chung với ma. 

Ở đâu cũng thấy ma 

Cả gia đình tôi, chỉ có Dũng và tôi gặp ma nhiều nhất.  

Tôi hay thấy ma người lạ, chứ Dũng lại thường gặp cả 

ma người lạ lẫn ma người nhà. 

Lúc con gái lớn sanh con, cần tôi lên phụ vì cháu phải 

đi làm. Tôi lên trông cháu, có đưa cả Dũng theo. Một 

hôm, lúc tôi, Dũng và đứa cháu đang ở trong nhà thì tự 

nhiên đèn điện, điện thoại, mọi thứ đều tắt hết, chúng 

tôi không liên lạc được với ai. Ngay lúc đó Dũng lại mắc 

tiểu. Tôi vội đặt đứa cháu gái lên ghế, gắn dây an toàn 

cẩn thận, xong mới dắt Dũng đi tiểu. 

Lúc trở ra, thì trời ạ, đứa cháu gái thì ở dưới đất, còn 

con chó nhảy xổ ra cắn lung tung ở góc nhà. Sợ quá, 

tôi vừa ôm cháu, vừa vác Dũng trên vai chạy ra khỏi 

nhà. Khi con gái tôi đi làm về, chạy qua hỏi thăm mấy 

nhà hàng xóm, mới biết chẳng có nhà nào bị cúp điện 

như nhà con gái tôi bị. 

Cũng trong ngôi nhà của con gái, một ngày, tôi đang 

lúi húi lấy cái nồi để luộc bắp thì cảm giác có người 
đụng vào vai tôi, làm tôi giật cả mình. Đến lúc tôi đi 

hứng nước vào nồi, thì thấy khuôn mặt của một người 

đàn ông in trên cái màn cửa bay phất vào mặt tôi. Tôi 
hét toáng lên vì sợ, tay chân lập cập, làm rớt luôn cái 

nồi xuống đất. Tôi liền gọi phone cho anh Thiện đem 
nước phép Thánh đến rải khắp nhà con gái. Anh còn 

mời được một vị Linh mục tới làm phép. 

Nhưng thỉnh thoảng tôi và Dũng vẫn bị ma nhát. Tôi sợ 

lắm, chỉ biết khóc rồi kêu anh Thiện lên ngủ với mẹ con 
tôi. Nếu con nhờ lên trông cháu mà không có anh Thiện, 

tôi không dám đi.  

(Xem tiếp trang bên) 
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  “Ai kêu sao tôi làm vậy” 

 
Hồi xưa lúc bị nhà thương chê bệnh của Dũng, tôi rất 

đau khổ. Tôi năn nỉ y tá, bác sĩ là nếu có phải lấy bộ 

phận gì trong người tôi: tim, gan, mật, thận, hay gì đi 
nữa, mà cứu được con, giúp con hết đau đớn, tôi cũng 

chịu. Nhưng sau nhiều xét nghiệm, họ vẫn không tìm ra 
bệnh của Dũng.  

 
Nhà thương không chịu chữa thì mình phải tìm thầy ở 

ngoài, chứ biết làm sao. Vợ chồng tôi nghe ai mách đi 

đâu là đưa Dũng tới đó. Thầy kêu sao tôi làm vậy. 

Nhờ ơn Chúa, anh Thiện vẫn đi làm được, và tôi vẫn có 
hàng đều đều để may. Nói là may cho sang, chứ tất tần 

tật từ cắt chỉ, ủi quần áo, hay gì đi nữa, tôi đều nhận 

hết, rồi cặm cụi làm, chắt mót, dành dụm để có tiền chữa 
bệnh cho Dũng.  

Có một ông thầy kêu làm thuốc bó chân cho Dũng hết 

đau. Thuốc làm rất cực: mật gấu phải đặt mua tận miền 

Bắc Việt Nam, rồi lá ngải cứu, và nhiều thứ khác đem 
sao vàng, hạ thổ, xong lấy lên bó chân tay, và cả người 

vào mỗi tối. Tôi làm cho Dũng như thế ròng rã một năm 
trời, nhưng bệnh vẫn không thuyên chuyển. 

 

Rồi một ông thầy người Tàu có sẵn thuốc và kêu mua về 
ngâm. Một thang thuốc lớn giá $ 200, đem ngâm với 10 

lít rượu, cũng chôn xuống đất 3 tháng 10 ngày lấy lên 
bóp chân tay cho Dũng. Tôi tốn bao nhiêu tiền mua thuốc 

của ông thầy Tàu ấy mà Dũng vẫn không hết đau. 
 

Còn có một ông thầy thuốc khác bán 2 lít nước gì đó với 

giá $ 1,200, nói cho Dũng uống sẽ khỏi, mà có khỏi đâu! 
Rồi có người chỉ cho tôi đến một bà dược sĩ. Bà ấy bán 

cho tôi hai chai thuốc nhỏ nói là chữa được bá bệnh. Mỗi 
chai thuốc giá $ 600, tôi mua cho Dũng uống hơn 200 

chai mà không hiệu nghiệm. 

 
Một lần tôi còn nhờ người quen đi Bắc Hàn mua sâm tươi 

cho Dũng uống vì nhiều người nói uống sâm tươi bớt đau 
nhức. Một hộp sâm giá $ 2,000, Dũng uống mấy chục 

hộp như vậy mà đau vẫn cứ đau. 

 
Có người mách hầm gà ác lấy nước uống, tôi cũng làm. 

Tôi hầm cả ngàn con gà ác lấy nước cho Dũng uống. 
Dũng uống thuốc, uống nước gà hầm, rồi bó thuốc, làm 

gì cũng không khỏi. Tôi sắc thuốc bằng siêu, bể hết mấy 
cái siêu mà bệnh cũng chẳng giảm chút nào. 

 

Có thời gian mười đầu ngón chân của Dũng sưng tím 

như quả mồng tơi, mu chân tay to như quả chanh. Khi 

đó Dũng đau đớn, khóc lóc nhiều lắm. Mỗi lần lên cơn 

đau, Dũng vật vã kêu rên, rồi xin cho cháu được chết.  

 

 

Càng lớn Dũng càng đau nhiều, và các cơn đau cũng sát 
nhau, có khi Dũng đau cả ngày lẫn đêm. Vợ chồng tôi 

phải thay phiên nhau kéo chân tay cháu ra bóp, xong 
cõng cháu trên vai, trên lưng suốt ngày đêm. 

 

 
 
Chị Ánh thường phải cõng Dũng trên vai. Hình chụp qua 
clip quay tại nhà của chị Ánh. 
 

Bị tình nghi giết con 

Tôi là người chứng kiến những cơn đau của con nhiều 
nhất. Có lần Dũng lên cơn đau dữ dội, tôi quỳ rạp xuống 
tượng Chúa mà cầu xin:”Chúa ơi, xin cho con đau thay 

con của con, hay cho con chết cũng được, chứ nhìn thấy 

con con như thế, con khổ lắm Chúa ơi.”  

Muốn chết cho con được khỏe không được, tôi còn bị 
người ta tình nghi có ý định giết con.  

Đó là lần Dũng yếu bụng, bị nôn thốc nôn tháo. Sợ quá, 
tôi phải đưa cháu vào nhà thương. Vô đó, họ làm đủ các 

xét nghiệm cho Dũng mà vẫn không tìm ra được nguyên 
nhân. Rồi họ quay sang chất vấn tôi, tra hỏi xem tôi đã 

cho Dũng ăn thức ăn gì. Hôm đó, cả nhà tôi ăn nem 

nướng, và canh xương hầm. Tôi khai mọi người trong 
nhà đều ăn thức ăn đó nhưng không ai bị sao cả. Họ còn 

cho gọi cả Út Hùng vào nhà thương để kiểm tra. Hùng 
cũng nói y như vậy. Hôm đó họ theo dõi, và thấy Dũng 

khỏe nên cho về. Thì ra, người ta tra khảo do nghĩ rằng 
chúng tôi đã quá mệt mỏi, đau khổ vì bệnh tật của Dũng 

nên đã bỏ thuốc độc vào đồ ăn cho con bị ngộ độc chết. 

Trời ạ, làm sao mà tôi có thể làm được điều đó với đứa 

con mình rứt ruột đẻ ra. Tức quá mà! Đã khổ lắm rồi, lại 
còn bị nghi ngờ đầu độc con, giết con, nỗi khổ của tôi 

dâng lên đến vạn lần. 

Nhưng tôi đành ngậm đắng nuốt cay, cắn răng chịu 

đựng, chứ biết kêu ai bây giờ. 

(Còn tiếp) 
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 

 

 

                          BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 7 THÁNG 6, 2018 
Vào lúc 6:45 tối sẽ có buổi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. 
Khách ở xa xem trực tiếp trên Youtube: Truong Buu Diep, hoặc trên Facebook: Diep Truong, hoặc website: 
www.truongbuudiep.org  

Quý khách có thể book trước trên Youtube để được nhắc khi đến giờ phát hình. 
 
TV Show ‘ƠN CHA DIỆP’ được phát thường xuyên trên Youtube, Twitter, Facebook, Google Plus, và 
website: www.tbdf.org.  Những ai không xem được trên online, xin gọi cho chúng tôi để nhận DVD và 
CD Ơn Cha Diệp miễn phí. 
 

GIỜ MỞ CỬA NHÀ THĂM VIẾNG 

CHA DIỆP 

 
   
Từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối Mỗi ngày 

Thăm viếng và xin khấn 
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ 

 
THÔNG BÁO: 

 
Những ai đã nhận CD, DVD, Báo Ơn Lành, 

hình của Cha Trương Bửu Diệp từ Trương 
Bửu Diệp Foundation, mà nay không còn 

dùng nữa, vui lòng đem đến hoặc gửi về 
văn phòng: 

 

Trương Bửu Diệp Foundation 
14231 Euclid St. St. # 103-105 

Garden Grove, CA 92843 

CHÂN THÀNH CÁM ƠN 
 

GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE: 

Xin gọi số 

(714) 702 5129                                                            
(Để lại lời khấn sau tiếng bíp) 

 

 

 

 TBDF App 

Cầu nguyện với Cha 

ngay trên phone. 

TBDF đã có trên Apple 

Store và Google Play. 

Free Download! 

 

 

 

 

 

QUẢNG CÁO 

Điền và cắt Phiếu ghi danh này rồi gửi về Trương Bửu Diệp Foundation để được nhận báo miễn phí. 

http://www.truongbuudiep.org/
http://www.tbdf.org/
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