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Bản tin do Trương Bửu Diệp Foundation ® thực hiện và phát hành hàng tháng 

 

 

 

Số 81 
November, 2018 

Kính Biếu 
 

Cuộc Hội Ngộ Diệu Kỳ Của Hai Cha Con 
Sau Hơn 40 năm  

Hoàng Nguyễn, cư dân thành phố Garden Grove, CA., thường đến cầu nguyện với 
Cha Trương Bửu Diệp tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Khi thì anh đi 
một mình, lúc đi cùng mấy đứa con, thỉnh thoảng Hoàng kéo cả ‘đại gia đình’ gồm 
vợ và 4 đứa con nhỏ đến thăm Cha. Cuối năm 2017, gia đình anh có thêm đứa 
con thứ năm. Giữa năm 2018, Hoàng ra văn phòng Cha Diệp, trên tay ẵm đứa nhỏ 
chưa đầy một tuổi, anh bẽn lẽn khoe:” Đầu năm sau nhà tôi lại có thêm người. Bà 
xã mang thai tháng thứ tư rồi.”  
 
Mới đây, Hoàng ra văn phòng Cha Diệp với một niềm vui tột cùng, anh thông báo: 
“Tôi mới tìm được bố ruột. Vậy là cuối cùng Cha Diệp đã nhậm lời tôi cầu xin rồi.” 
Biết anh có ơn lành, chúng tôi đã mời anh và người bố ruột đến kể lại cuộc hội 
ngộ diệu kỳ của hai cha con sau hơn 40 năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình lớn: Ông John Laury và Hoàng Nguyễn. Hình chụp tại Phòng thu TBDF. 
Hình nhỏ: Ông John Laury cùng con và các cháu nội. Hình do gia đình cung cấp. 
 
Tại phòng thu TBDF, Hoàng mở đầu câu chuyện: “Tôi lớn lên mà không biết bố 
mẹ ruột của mình là ai. Nhưng tôi may mắn được bố mẹ nuôi một mực thương 
yêu, và họ đã kể về bố mẹ đẻ của tôi. Đại loại là bố mẹ tôi gặp nhau và sanh ra 
tôi khi bố tôi – một binh sĩ thủy quân, Quân đội Hoa Kỳ, được cử sang Việt Nam, 
đóng tại Vũng Tàu. Sau đó, bố tôi phải trở về Mỹ. Mẹ tôi giao tôi cho bố mẹ nuôi, 
rồi đi biệt xứ.” 
 
Ông John Laury: Năm 1971, tôi nhận nhiệm vụ tham chiến tại Việt Nam. Không 
lâu sau khi đặt chân đến đất nước Việt Nam, tôi quen Lan, mẹ ruột của Hoàng. 
Sáu tháng sau, Lan nói với tôi là cô ấy đã có thai. Nghe tin Lan báo, tôi mừng lắm, 
vì được làm cha là niềm mong ước của tôi.  
 
Nhưng quy định trong quân đội Hoa Kỳ là nếu quân nhân nào làm cho phụ nữ Việt 
Nam mang thai sẽ bị điều về nước. Tôi đã dấu nhẹm với chỉ huy chuyện Lan mang 
thai. Tôi không muốn rời quân ngũ, cũng không muốn xa Lan. (Xem tiếp trang 2) 

 

GIỚI THIỆU  
THIỆN NGUYỆN VIÊN LÀM VIỆC 
TẠI TBDF (Tiếp theo) -Trang 3- 

 
 

CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG 
NGƯỜI MẤT TRONG THÁNG 11 

-Trang 7- 
 
 

CHUYỆN NHIỀU KỲ: 
VƯƠN LÊN TỪ NỖI BẤT HẠNH 
KỲ 3: NHÀ CÓ HAI ‘THIÊN TÀI’ 

-Trang 8-9-10- 
 

 

 

NHỮNG LỜI XIN KHẤN VÀ  
CẢM TẠ GỬI ĐẾN TỪ NƠI XA 

-Trang 4-5-6- 
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Cuộc Hội Ngộ… (Tiếp theo trang 1) 

Nhưng khi ấy, lính Mỹ có quan hệ rất tốt với dân làng nên họ nhanh chóng phát hiện Lan mang thai. Lan không biết 
quy định trong quân đội Hoa Kỳ, vì thế cô ấy khoe với mọi người tôi là cha đứa bé trong bụng cô ấy. Thế là tôi phải 
nhận lệnh trở về Mỹ cùng một quyết định buộc phải xuất ngũ. Tôi không còn cách nào khác là phải trở về nước với 
ý định sau khi làm xong giấy tờ xuất ngũ xong sẽ sang Việt Nam để đón mẹ con Lan. 
 
Chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, vì khi đó Việt Nam còn trong thời chiến, nên tôi không thể nhập cảnh vào Việt 
Nam. Sau đó tôi liên lạc với các tổ chức ở Mỹ để hỏi xem họ có biết gì về Lan và đứa con của mình không, nhưng tôi 
hoàn toàn không tìm ra được manh mối nào. 
 
Đầu năm 1976, một tổ chức ở Mỹ thông báo với tôi là họ đã tìm được tin tức về Lan và đứa con trai của tôi. Nhưng 
đó là một tin rất xấu: Mẹ con Lan đã chết sau khi Sài Gòn vào tay chính quyền mới. Tôi đón nhận tin ấy trong đau 
đớn, và tin đó là sự thật, bởi tôi từng chứng kiến hành động của Việt Cộng đối xử với những phụ nữ mang thai với 
lính Mỹ và những đứa con lai Mỹ như thế nào. Rồi tôi cũng kết hôn, nhưng chúng tôi không có con.  
 
Mới đây, trước lúc tham gia giúp việc trong nhà thờ, người em trai của tôi kéo tôi ra và nói nhỏ: “Nè John, anh có 
con trai đấy. Biết chưa?” Tôi giật mình nghĩ thầm: Sao cậu ấy lại hỏi thế. Chẳng lẽ con mình còn sống? 
 
Sau đó em tôi kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Số là cách đây không lâu, vợ của chú ấy mua một bộ DNA Kit cho 
chồng, nói em trai tôi lấy mẫu xét nghiệm và gửi đi. Khi nhận lại kết quả DNA, em trai tôi biết giữa chú ấy và một 
người nữa cũng gửi mẫu DNA có quan hệ với nhau. Người đó là Hoàng. Sau đó, em trai tôi tìm hiểu thêm và liên lạc 
với Hoàng. Vì bất ngờ, em tôi chỉ kể chuyện này cho vợ chú và mẹ tôi nghe. Sau đó biết đây là tin vui đối với tôi, 
nên chú ấy báo cho tôi biết. Quả thật, tôi vui mừng lắm, mà cũng vô cùng bất ngờ khi biết con trai của mình còn 
sống thật. Vâng, sự thật vẫn là sự thật. Đúng Hoàng là con trai tôi, và tôi đã tìm lại đứa con sau hơn 40 năm. 
 
Cuối cùng tôi cũng đã được nhận Hồng Ân Thiên Chúa, khi đã bảy mươi tuổi, tôi lại được làm cha, làm ông nội của 
một bầy cháu. Chúa đã sắp đặt mọi thứ theo cách tốt đẹp nhất cho tôi, mà tôi không thể đòi hỏi thêm gì nữa. 
 
Hoàng Nguyễn: Vì biết tôi đã từ lâu ao ước tìm lại được bố mẹ ruột, nên vợ và người chị thúc dục tôi làm DNA Kit. 
Sau đó, em gái tôi đã chỉ cho tôi tới văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation để cầu nguyện với Cha Diệp. 
 
Sau một thời gian cầu nguyện với Cha Diệp cho tôi tìm gặp được cha đẻ, những lời cầu nguyện của tôi đều bị rơi vào 
quên lãng. Tôi trách Cha: “Sao Cha ban nhiều ơn lành cho mọi người đến thế, mà con xin mãi không được?” Nhiều 
lúc nghĩ vậy, nên tôi không muốn đến gặp Cha Diệp nữa. Nhưng rồi tôi có thể cảm nhận là Chúa và Mẹ Maria đã 
dùng nhiều cách thúc dục tôi tìm đến gặp Cha Diệp để xin Cha giúp đỡ. Thật ra suốt thời gian qua, Cha Diệp đã giúp 
tôi có được công việc tốt, lấy được vợ và con cái ngoan ngoãn,…Tôi cũng làm làm tròn bổn phận đối với gia đình và 
có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình. Tôi đã và đang có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với quá khứ. Và 
rồi cuối cùng Cha Diệp đã nhận lời tôi, giúp tôi gặp lại người bố ruột. 
 
Tìm được bố rồi, bây giờ tôi còn một mong ước nữa là tìm lại được mẹ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thực hiện: John Nguyễn 
Thúy Nguyễn (Ghi) 
 

Mẹ của tôi tên Nguyễn Thị Nhum sinh ngày 19 tháng 12, năm 1951. Sắp tới, tôi và bố 
John sẽ về Việt Nam tìm mẹ. Chúng tôi chưa bao giờ có dịp về Việt Nam để tìm mẹ, 
nhưng tôi có một cảm giác mạnh mẽ là mẹ tôi đang vẫn còn sống. Tôi tin chắc chắn 
Cha Diệp sẽ giúp chúng tôi.  
 
Qua câu chuyện của anh Hoàng Nguyễn, quý vị độc giả nào biết được gì về 
tông tích của bà Nguyễn Thị Nhum, xin vui lòng liên lạc với anh Hoàng 
Nguyễn qua văn phòng TBDF, số phone: (714) 537 8159, (714) 362 6608, 
hoặc qua email: info@truongbuudiep.org.  
  

Bà Nguyễn Thị Nhum. 
Hình chụp năm 1971. 
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GIỚI THIỆU THIỆN NGUYỆN VIÊN ĐANG LÀM VIỆC TẠI TBDF (Tiếp theo kỳ trước)  
 
 
 
 

 

     
         

 

                
                

                
                 
                

                 
    

 
                

                  
                 
         

 
 
 

 

 
Quý Độc Giả thân mến, 
 
Trong số báo trước (số 80), chúng tôi đã giới thiệu các 
nhóm Thiện Nguyện Viên (TNV) đang làm việc trong các 
Ban tại Trương Bửu Diệp Foundation, gồm Ban Quản Trị 
(ADMIN) và Ban Truyền Thông (MEDIA). 
 
Trong số này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu Ban Sự Kiện 
(EVENT). Ban Sự Kiện có tổng số 63 người, được chia thành 
4 nhóm: Nhóm Buổi Cầu Nguyện (Monthly Prayer), Nhóm 
Nghi Thức (Traditional), nhóm Văn Nghệ (Singing), và 
nhóm Kỹ Thuật (Technical) 
 
Nhóm Buổi Cầu Nguyện (Monthly Prayer) có 11 người 
phụ trách dâng sổ Xin Khấn – Cảm Tạ, đọc lời Xin Khấn – 
Cảm Tạ, tập hát, đệm đàn. 
 
Trong hình: Từ trái sang: Trần Ngọc - Nguyễn Thùy Linh - 
Nguyễn Hoài Phương - Hà Thùy - Sơ Trần Dung - Nguyễn 
Tánh - Trương Tuyền - Vương Kim Chi - Lê Châu Phượng - 
Nguyễn Thúy Phượng - Triệu Thành. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Và 10 người phụ trách ẩm thực. 
 
Từ trái sang: 
Tạ Nhung - Nguyễn Thiệp - Phạm Thu Trang - Trần Thu - 
Trần T Nguyệt - Hồ Dung - Ngô T Ánh - Nguyễn Ngọc Lan 
- Nguyễn Kim Anh – Nguyễn Diễm Thanh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhóm Nghi Thức (Traditional) phụ trách thực hiện các 
nghi thức hàng năm như Giỗ Cha, Sinh Nhật Cha, Sinh 
Nhật Hội, Mother’s Day, Father’s Day...gồm 17 người. 
Trong hình từ trái sang: Nguyễn Khắc Huy - Phạm Tony - 
Nguyễn Bá Trí - Nguyễn Victor - Nguyễn Tánh - Lê Ngọc 
Phan - Tạ Đắc - Nguyễn Tới - Vương An - Nguyễn Thông - 
Trần Đình Ba - Hoàng Trọng - Trương Lâm - Vũ Toàn - 
Nguyễn Thái Châu. (Thiếu hai TNV Nguyễn Thoan, Nguyễn 
Hải) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm Văn Nghệ (Singing) có 15 người phụ trách văn 
nghệ trong các sự kiện do TBDF tổ chức. 
Trong hình hàng trên từ trái sang: Trần Ngọc - Phùng 
Daniel - Nguyễn Khắc Huy - Nguyễn Victor - Lê Ngọc Phan 
- Phạm Tony - Nguyễn Thông. 
Hàng dưới từ trái sang: Trần Thùy Trâm - Lê Cao Xuân 
Lâm - Hà Thùy - Nguyễn Hoài Phương - Nguyễn Đoan 
Trang - Nguyễn Thanh Thúy - Lê Châu Phượng - Hà Paul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm Kỹ Thuật (Technical) có 9 người phụ trách layout, 
trật tự, âm thanh, ánh sáng, quay phim, chụp hình, 
livestream trong các sự kiện do Hội tổ chức, hệ thống 
computer network. 
Trong hình từ trái sang:  Hoàng Trọng - Joseph An Nguyễn 
- Lê Ngọc Phan - Nguyễn Đoan Trang - Phạm Tony – 
Dương An - Trần Tony - Vũ Toàn – Phùng Daniel. 
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T. NGUYEN – MURPHY, TX. 
Không hiểu sao dạo này tóc con bị rụng nhiều. Xin Cha 
giúp con tìm được nguyên nhân và cho tóc con đừng rụng 
nữa nhe Cha. Con cũng xin Cha cho con tìm được việc 
làm hợp với khả năng và sức khỏe của con. 
 
V. NGUYEN – CHANTILLY, VA. 
Xin Cha khấn giúp cho con, để con có được sức khỏe tốt, 
công việc ổn định, và luôn bình an trong cuộc sống. 
 
T. NGUYEN – SEATTLE, WA. 
Con lạy Cha. Cha ơi, xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ, 
cho gia đình con được nhiều sức khỏe, yên bình. Con trai 
của con có nhiều bài vở lắm, xin Cha giúp cháu học tốt, 
theo kịp bài vở và thi môn nào cũng được đủ điểm và 
cho cháu gặp may mắn.  
 
T. TRAN – VICTORIA, CANADA 
Chồng con đang mắc bệnh, xin Cha cầu bầu cùng Chúa 
và Mẹ Maria chữa lành bệnh bệnh tật cho chồng con.  
 
N. TRAN – CHICAGO, IL. 
Xin Cha soi sáng, chỉ đường, dẫn dắt cho con trai của con 
là N.M. gặp nhiều may mắn trong công ăn việc làm và 
khỏe mạnh; cho chồng con là T.V.H. sớm quay về nhà 
tìm kiếm công ăn việc làm phụ giúp gia đình; xin cho ba 
mẹ con được bình an, mạnh khỏe, sống hòa thuận, yêu 
thương nhau trong suốt quãng thời gian còn lại.  
 
S. HA – OKLAHOMA, OK. 
Con cầu xin Cha Trương Bửu Diệp cho ông bà con được 
mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi; xin Cha luôn ở bên cạnh 
và giúp đỡ gia đình chúng con, cho chúng con luôn hòa 
thuận, thương yêu nhau. 
 
T. NGUYEN & T.HA – TULSA, OK. 
Hai chúng con cùng cầu xin Cha thương ban cho chúng 
cón sớm có những đứa con khỏe mạnh; cho ông bà Nội, 
ông bà Ngoại, gia đình ba mẹ hai bên luôn khỏe mạnh 
và bình an. 
 
T. TRUONG – WISCONSIN, WI. 
Cha ơi, chị của con là T.T, 65 tuổi, hiện đang sinh sống 
ở Úc, bị bệnh ung thư. Con van nài Cha cầu bầu cho chị 
con được ơn chữa lành. Con cũng xin Cha ban cho gia 
đình con nhiều sức khỏe.  
 
T. TRAN – VICTORVILLE, CA. 
Xin Cha Diệp cầu cùng Chúa và Mẹ cho con sớm lấy được 
người con thương, và cho chúng con có cuộc sống gia 
đình hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Chúng con quen nhau 
lâu lắm rồi Cha ơi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. NGUYEN – APPLE VALLEY, MN. 
Kính Cha Trương Bửu Diệp nhân từ, Ngài là bậc Thánh 
ở cạnh Chúa cứu thế đầy quyền năng, xin Cha cho con 
là N.T.N., 88 tuổi, được mạnh khỏe, hai tay hết run; cho 
N.D.Tuyen, 67 tuổi, mau bình phục và hết hẳn bệnh ung 
thư; cho N.D.Tan, có công ăn việc làm vững chắc, biết 
yêu thương mọi người. 
 
M. SCHRALDI – MASSAPEQUA, NY. 
Xin Cha thương giữ gìn cho con trai của con là G.S. được 
bình an, lành mạnh, sáng suốt để vượt qua mọi khó 
khăn trong cuộc sống. 
 
T. NGUYEN – SUPPRISE, AZ. 
Nguyện xin Cha cho gia đình con luôn được tràn đầy 
Hồng Ân Thiên Chúa, đặc biệt chồng con gặp nhiều may 
mắn trong kỳ thi sắp tới, và kiếm được việc làm ổn định. 
 
D. TRAN – ELMONTE, CA. 
Kính lạy Cha Bửu Diệp, con xin Cha ban phước lành cho 
gia đình chúng con được bình an, mạnh khỏe. Cha ơi, 
con cũng đang rao bán tiêm nail, xin khấn Cha phù hộ 
cho con bán được tiệm suông sẻ, càng nhanh càng tốt 
nhe Cha. 
 
V. TRUONG – TULSA, OK. 
Xin Cha cho gia đình chúng con luôn được mạnh khỏe, 
bình an, con cháu thông minh, ngoan ngoãn; xin cho 
con sớm có giấy tờ để được về thăm mẹ và anh chị con; 
cho mẹ con được mạnh khỏe, sống vui vẻ với con cháu; 
và cho vợ chồng con biết yêu thương nhau, thuận hòa, 
và xây dựng hạnh phúc gia đình lâu bền. 
 
L. NGUYEN – POMONA, CA. 
Cha ơi, con đang bị đau lưng, con cũng đang cố gắng 
để bỏ thuốc lá. Xin Cha cho con cai được thuốc lá và 
hết đau lưng nhe Cha. Con cũng xin cho N. bỏ được ma 
túy. Ngoài ra, xin Cha ban cho những người nợ tiền con 
có điều kiện để trả hết nợ cho con. 
 
 

 

 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa. 

 



 

5 
 

TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ® MONTHLY NEWSLETTER      SỐ 81 – NOVEMBER, 2018 

 

  

A.B. NGUYEN – LOS ANGELES, CA. 
Xin Cha Trương Bửu Diệp cho con lấy được người đàng 
hoàng, đạo đức; cho vợ chồng con sau này sớm có baby 
vì chúng con đã lớn tuổi rồi Cha ạ. Con cũng cầu mong 
có được công việc làm tốt. Cha cầu nguyện giúp con, 
Cha nhé. 
 
D. HUYNH – NORTH CAROLINA 
Xin Cha thương ban bình an xuống cho gia đình chúng 
con, cho vợ chồng con cái được hòa thuận, bớt nóng 
tính và bỏ thói ích kỷ. Xin Cha soi đường cho con gái 
con là L. mau bình phục, ngoan ngoãn siêng năng tìm 
đến Chúa. Con cũng xin Cha soi sáng, thêm sức cho vợ 
chồng con nhanh chóng vượt qua được khó khăn trong 
cuộc sống này. 
 
D.TRAN – ASTORIA, NY. 
Thưa Cha, con và con trai là N.A.T. đã không được gặp 
nhau suốt hơn 13 năm qua. Con không biết phải làm 
sao, giờ chỉ trông cậy vào Cha, van xin Cha cho mẹ con 
con được sớm gặp lại nhau. 
 
T. NGUYEN – ALEXANDRIA, VA. 
Xin Cha thương cho gia đình chúng con luôn khỏe mạnh 
và biết thương yêu nhau. Con cũng xin Cha cầu cho 
những người thân yêu đã qua đời của chúng con, sớm 
được bình yên nơi miền cực lạc. 
 
H. NGUYEN – SAIGON, VN. 
Cha Diệp ơi, bé Cherry nhà con đang phải nằm nhà 
thương. Cháu mới có một tuổi thôi Cha à. Thương lắm. 
Con cầu xin Cha ban cho cháu ơn chữa lành, sớm được 
khỏi bệnh và mau được xuất viện. 
 
K.O. - GRAND PRAIRIE, TX. 
Thưa Cha, con đang chờ thi quốc tịch. Xin Cha cho con 
thi đậu để bảo lãnh mẹ và anh chị của con qua Mỹ sớm. 
Xin Cha cho con gái của con biết chăm lo học hành. 
 
H.LAM – SAN DIEGO, CA. 
Hàng ngày, con chứng kiến cảnh gia đình con gái con 
cãi nhau, cháu ngoại con còn nhỏ cũng phải nghe những 
lời nói không hay, khiến con rất đau lòng. Con cầu xin 
Cha cho N.N., con rể của con, giải quyết được vấn đề 
tài chính. Riêng Q., con gái con đừng bị stress nặng khi 
gặp khó khăn, bình tĩnh giải quyết vấn đề, và không làm 
những chuyện nông nổi. 
 
B.N. NGUYEN – UTICA, NY. 
Cha ơi, con có hai đứa con, xin Cha cho hai cháu chọn 
được đúng trường cháu yêu thích, và xin Cha giữ gìn gia 
đình chúng con, cho mẹ con được mạnh khỏe, hai chị 
em con hòa thuận với nhau. 
 

T. TRUONG – HOUSTON, TX. 
Đã hơn 5 năm rồi, con khao khát có một đứa con để hủ 
hỉ. Con biết trường hợp của con là rất khó khăn, nhưng 
con tin tưởng và biết Chúa, mẹ Maria, Thánh cả Giuse, 
và Cha Trương Bửu Diệp ban phép lạ, cứu cho rất nhiều  
người, nên con vẫn ngày đêm cầu xin để được nhận một 
phép lạ từ lời cầu bầu của Cha. 
 
T. HO – GAITHERSBURG, MD. 
Kính xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria ban bình 
an và mọi sự bình an cho baby của con là J., vợ con là 
M., và cho em bé sắp chào đời vào tháng 12-2018 được 
mạnh khỏe. 
 
KIM – MENIFEE, CA. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho mẹ con khỏi bệnh 
ung thư, được gặp thầy gặp thuốc; cho con trai con được 
bình an vì cháu mới bị đụng xe; cho con gái chịu khó đi 
nhà thờ; và cho gia đình con được mọi sự bình an. 
 
TUAN & NHI – AUSTIN, TX. 
Thưa Cha, xin Cha ban ơn chữa lành cho chồng con hết 
đau chân, cho ba đứa con của con được nhận ơn khôn 
ngoan, hiếu thảo, mạnh khỏe; cho con bán được tiệm 
nail, và cho tiệm con có thợ, có khách.  
 
H. HOANG – COON RAPIDS, MN. 
Xin Cha cho chúng con mua được căn nhà vừa ý và vừa 
với túi tiền của chúng con. Cầu cho Cha nghe được những 
lời khấn nguyện của chúng con hàng ngày. 
 
D. DAO – REVERDALE, GA. 
Con bị nhiều bệnh lắm Cha ơi. Mấy tuần trước con có gửi 
lời khấn đến Cha, nhưng con chưa khỏi, nên con đã xin 
Hội gửi nước sang cho con rồi. Xin Cha nhậm lời con cầu 
xin để khi uống nước ‘lộc của Cha’ thì con sớm khỏi bệnh.  
 
N. DANG – FULLERTON, CA. 
Cầu xin Cha độ cho P.T.N. khỏi bệnh tâm thần, và ban 
cho D.T.N., P.N.A., N.D., L.T.P., P.H.D., P.N.T., A.Z. cùng 
chồng là J.Z., và các cháu A.Z., E.P., A.P., T.T., được mọi 
sự an lành. 
 
M. NGUYEN – LOUISIANA 
Xin Cha cho con thi đậu quốc tịch. 
 
R. DO – SAN DIEGO, CA. 
Cha ơi, xin cho cha mẹ, gia đình con có nhiều sức khỏe, 
cho sự nghiệp, tương lai của con được thành công. Xin 
Cha hãy luôn ở bên cạnh con, che chở cho con vượt qua 
được mọi khó khó khăn, trở ngại trên bước đường con đi 
còn nhiều chông gai. Con đặt hết niềm tin nơi Cha, xin 
Cha lắng nghe lời con khấn nguyện. 
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N. DINH – WEST HILLS, CA. 
Con mắc bệnh nan y và đã được chữa lành, trở lại cuộc 
sống bình thường. Con xin tạ ơn Thiên Chúa, Thánh 
Giuse, Đức Mẹ, các Thánh tử đạo đã ban ơn chữa lành 
cho con. Con cảm ơn Cha Trương Bửu Diệp đã cầu bầu 
lên Đấng Tối Cao cho con. 
 
H. NGUYEN – SACRAMENTO, CA. 
Thưa Cha, bác sĩ nói cháu nội con phải sanh mổ sớm 
một tuần, chúng con lo quá vì sợ có chuyện gì bất 
thường cho em bé. Cám ơn Cha đã cho hai mẹ con nó 
được bình an khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. 
 
V. TRAN – NEW ORLEANS, LA.  
Cha ơi, con biết thời gian qua Cha đã luôn bên con, giúp 
con vượt qua mọi trở ngại. Con gái của con là M.K. đã 
học thành tài xong ngành Dược Sĩ. Con xin cảm ơn Cha. 
 
M. NGUYEN – PALDWIN PARK, CA.   
Cám ơn Cha Diệp đã giúp con qua khỏi thời gian khó 
khăn nhất trong cuộc đời của con. Cha đã cầu bầu lên 
Chúa và Mẹ Maria cho con có một đứa con và nhiều ơn 
lành khác. Cám ơn Trương Bửu Diệp Foundation đã duy 
trì Hội để những người đau khổ như con có nơi đến để 
tìm ủi an, có chỗ để nương tựa vào Cha. 
 
V. NGUYEN & H. TRAN – NEW ORLEANS, LA. 
Xin cảm tạ Cha đã ban ơn chữa lành cho chồng con. 
Bệnh đau nhiếp hộ tuyến của anh đã thuyên giảm rất 
nhiều.  
 
A. LE – STERLING HEIGHTS, MI. 
Hiện tại, con trai con đã chịu đi học lại rồi. Xin Cha luôn 
gìn giữ, tiếp tục dìu dắt cháu giúp con. Con xin cảm tạ 
Cha vì những ơn lành Cha đã ban cho gia đình con.  
 
T. TRAN – HOUSTON, TX. 
Kính lạy Cha Diệp, con gái của con ở Việt Nam bị ghẻ lở 
hai chân, đau đớn không đi được, mà bác sĩ không tìm 
ra bệnh. Con lo quá nên gọi điện, gửi thư và cầu khẩn 
Cha. Ba ngày sau, con gái con được xuất viện và đã đi 
làm lại được. Tạ ơn Cha đã cứu chữa con của con. 
 
PHAN – HYATTSVILLE, MD. 
Cha Trương Bửu Diệp ơi, hai chân của con đã lành lặn 
rồi. Đó là nhờ lời Cha cầu bầu của Cha lên Thiên Chúa. 
Con cảm tạ ơn Cha.  
 
H. NGUYEN – WARNER ROBINS, GA.  
Chị Hai của con hết bệnh, còn anh Ba của con đã đậu 
được chuyên khoa 2 như ý anh mong muốn. Xin tạ ơn 
Cha đã nhận lời con xin.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau đó con cảm thấy rất mệt, con vội kêu tên Cha trong 
lòng nhờ Cha cứu con, rồi con cảm thấy đau đầu, không 
biết gì nữa. Nhưng sau đó con đã bình yên vô sự và được 
chị gái con tới đón. Con biết Cha ở bên con khi con gọi 
tên Cha, và che chở cho con. Khi con kể lại, ai cũng tin 
đó là phép lạ Cha ban. Con hết lòng tạ ơn Cha. 

(Gửi lời cảm tạ và hình qua Email) 
 
NGOC – PORTLAND, OR. 
Cha đã cho con trai của con ra đời được khỏe mạnh. Vừa 
rồi con cũng mới thoát được một vụ tai nạn xe cộ. Con 
tin nhờ có Cha mà con may mắn thoát được. Con xin 
cám ơn Cha. 
 
H. HOANG – LOS ANGLES, CA. 
Con nay tuổi già, sức yếu, trước chân con bị đau, và có 
nhiều bệnh. Con đã cầu nguyện với Cha. Bây giờ con đã 
đi đứng bình thường, không đau ốm nhiều. Con xin cảm 
tạ Cha đã luôn bên con và giúp đỡ con.  
 
T. HA & C. TRAN – LAS VEGAS, NV. 
Chúng con thành tâm tạ ơn Cha vì rất nhiều ơn tốt lành 
Cha đã ban cho chúng con. Mỗi khi gặp khó khăn chạy 
đến cùng Cha thì chúng con luôn nhận được may mắn 
và vượt qua nhanh chóng. Chúng con vô cùng biết ơn 
Cha Trương Bửu Diệp. 
 
T. DUONG – ELK GROVE, CA. 
Lạy Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, Cha đã ban ơn chữa 
lành để con khỏi bệnh ung thư gan và cứu giúp con thoát 
khỏi cảnh tù tội. Chỉ có phép màu nhiệm Cha ban, con 
mới được như ngày nay. Con nguyện kính muôn vàn tri 
ân Cha Diệp. 
 
T. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Con cảm tạ Cha đã thương chữa lành cho con khỏi bệnh 
bướu. Qua lời chuyển cầu linh thiêng của Cha, gia đình 
con nhận được rất nhiều ơn lành. Suốt đời con xin ghi 
lòng tạc dạ tình thương Cha đã dành cho chúng con. 
 
 

Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

 

 

H. NGUYEN – SAN 
BERNADINO, CA. 
 
Thưa Cha, hồi năm 2015, nhờ có 
Cha mà con thoát được một 
người phụ nữ định hại con. Khi 
đó con và đứa cháu 5 tuổi vào 
Saigon. Trên xe có một người 
phụ nữ nhìn chăm chăm nhìn 
vào sợ dây chuyền con đang 
đeo, hỏi con đi đâu. 
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CHƯƠNG TRÌNH NGHĨA TỬ NGHĨA TẬN 
ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 

   
 

 

  

 

 

 

 

   

   

   

   

   

Ông Matthew 
NGUYỄN HỮU CƯỜNG 

Sinh năm: 1981 
Mất ngày: 2/11/2014 

Ông Dominico 
TRẦN MỪNG 
Sinh năm: 1946 

Mất ngày: 6/11/1994 
 

 Ông Gioan 
ĐÀO VĂN QUÝ 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày: 8/11/2012 
 

Bà Maria 
NANCY D. ROBBINS 

Sinh năm: 1944 
Mất ngày: 9/11/1991 

 

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ LỤC 

Sinh năm: 1901 
Mất ngày: 12/11/1991 

 

Ông 
RAYMOND VÕ 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày: 12/11/1992 
 

Ông Laurant 
NGUYỄN LẦU 
Sinh năm: 1925 

Mất ngày: 14/11/2017 
 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ THƠM 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày: 18/11/1985 

 

Bà Maria 
TẠ THỊ MẦU 
Sinh năm: 1929 

Mất ngày: 18/11/2012 
 

Ông Vincentê 
LẠI ĐÌNH KHUÊ 

Sinh năm: 1955 
Mất ngày: 19/11/1974 
 

Ông 
TRẦN AN 

Sinh năm: 1927 
Mất ngày: 20/11/2009 
 

Bà Anna 
LÂM THỊ KHANH 

Sinh năm: 1911 
Mất ngày: 20/11/1984 
 

Ông Gioan Baotixita 
KIỀU CHÍ THÁI 

Sinh năm: 1943 
Mất ngày: 22/11/1979 
 

Ông  
TRẦN LỰC HỌC 

Sinh năm: 1958 
Mất ngày: 22/11/2007 
 

Ông Phero 
NGUYỄN TẤN TÀI 

Sinh năm: 1908 
Mất ngày: 23/11/2000 
 

Bà Maria 
ĐỒNG TIÊN ĐÁI 

Sinh năm: 1919 
Mất ngày: 25/11/2002 
 

Bà Anna 
THÂN THỊ HOA 

Sinh năm: 1927 
Mất ngày: 25/11/2011 
 

Bà Anna 
TRẦN THỊ NHỊ 

Sinh năm: 1938 
Mất ngày: 26/11/2016 

 

Ông Phero 
TRẦN VIỆT CƯỜNG 

Sinh năm: 1950 
Mất ngày: 27/11/2003 
 

Ông Dominico 
VŨ VĂN BAO 
Sinh năm: 1919 

Mất ngày: 27/11/2009 
 

Ông ĐaMinh 
NGẠC MINH HÙNG 

Sinh năm: 1952 
Mất ngày: 27/11/2017 
 

Ông  
NGUYỄN VĂN TƯ 

Sinh năm: 1912 
Mất ngày: 26/11/1978 

 

Bà Maria 
HOÀNG THỊ BẤC 

Sinh năm: 1927 
Mất ngày: 5/11/2000 
 

 Ông Giuse - Maria 
PHẠM HÒA 
Sinh năm: 1924 

Mất ngày: 28/11/2017 
 

Ông Phero 
VŨ XUÂN ĐÀI 
Sinh năm: 1907 

Mất ngày: 6/11/1978 
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David mê xe hơi, thích nhạc Việt 
 
David học trường công lập, và được học chương trình 
STAR Program để hoàn thiện khả năng tư duy, biểu cảm, 
ngôn ngữ, giao tiếp cho trẻ tự kỷ và trẻ chậm phát triển. 
Ngoài ra, David còn có giờ để học trị liệu về trao đổi bằng 
ngôn ngữ.  
 
Nói gì thì nói, vợ chồng tôi có niềm an ủi là David rất thông 
minh. Cháu có bộ nhớ và kỹ năng học tốt. Cháu tự học 
cách sử dụng các chức năng của phone. Đặc biệt, David 
có thể dùng 10 đầu ngón tay để gõ trên bàn phím của 
computer mà không cần ai dạy. Tôi không làm được điều 
đó, mẹ nó lại càng không. 
 
David viết chữ rất nhanh và ít bị sai. Cũng may, vì nếu 
viết sai là nó rất tức giận, quăng giấy, la hét, đập phá ghê 
lắm. Vào giờ nghỉ giữa giờ, David vẫn chơi và tiếp xúc với 
các trẻ bình thường. Cháu cũng rất thích chơi thể thao. 
 

 

Nhiều khi David ngồi nghe nhạc, và còn nhẩm hát theo nữa 
chứ. Cũng vì thích nhạc Việt, nên sau này David thích học 
tiếng Việt. 
 
David biết nhiều bài hát, nhưng không phải bài hát nào nó 
cũng nhớ tên. Khi muốn biết tựa một bài nào, cháu thu lại 
bài hát đó rồi mở cho tôi nghe để hỏi tựa bài. David rất hiếu 
động nên chỉ thích nghe những bài hát có âm điệu sôi nổi để 
nhún nhảy theo nhạc. Chính vì sự hiếu động này mà trông 
coi David rất cực khổ. Nó đứng ngồi không yên, quay bên 
này, bên kia, chạy chỗ này, chỗ nọ. Chỉ có computer mới 
‘kềm chân’ được nó mà thôi. 
 

 
 
Chỉ có computer mới ‘kềm chân’ được David.  
 
Thỉnh thoàng tôi đưa gia đình đi chơi xa. Trước khi đi, bao 
giờ David cũng viết xuống những bài hát Anh và Việt mà cháu 
thích để mẹ cháu chép ra CD bỏ lên xe. Trước ngày đi chơi, 
bao giờ cũng vậy, David kêu mẹ nó đưa CD để nó nghe trước 
và ‘duyệt’ xem có đúng là những bài cháu thích hay không. 
Tuy đã ‘kiểm duyệt’ kỹ lưỡng như vậy, nhưng khi lên xe, 
David chỉ nghe mỗi bài một đoạn thôi, rồi tua đi tua lại, chứ 
không bao giờ nghe trọn một bài.  
 
Bình thường sau giờ học, David thường lên phòng riêng để 
chơi máy tính, nghe nhạc. Tôi và Hoa nghĩ con ngồi trên máy 
vi tính thì chỉ chơi game thôi. Con nít mà! Một hôm tôi đưa 
cháu đi học. Vừa lên xe, David liền chỉ cho tôi các chức năng 
trên xe, và nói cách khởi động máy. “Wow, sao con biết?”, 
tôi hỏi. David cười, rồi trả lời rằng cứ lên Google là biết hết. 
À thì ra những lúc nó ngồi máy tính không chỉ chơi game 
hoặc nghe nhạc, mà còn lên Google ‘nghiên cứu’ về xe hơi.  

VƯƠN LÊN TỪ NỖI BẤT HẠNH 
Kỳ 3: Nhà Có Hai ‘Thiên Tài’ 
 
Các bác sĩ giải thích, những cháu bị bệnh tự kỷ có hai bộ não khác nhau, chúng có một thế giới riêng, và rất 
khó hòa nhập với thế giới đời thường. Michael Fitzgerald, giáo sư tâm thần học của Đại học Trinity tại Ireland, 
cho rằng các đặc điểm liên quan tới hội chứng tự kỷ giống hệt các đặc điểm mà người ta thường thấy ở các 
thiên tài. Ôi, một ‘thiên tài Michael’, chúng tôi đã khổ lắm rồi, nay còn có thêm ‘một ông’ David nữa. 
 

Khi còn học ở bậc tiểu 
học, David chỉ nói tiếng 
Anh. Chúng tôi dạy cho 
cháu vài từ tiếng Việt, 
nó dứt khoát không 
chịu nói. Nhưng từ khi 
lên bảy tuổi, David hay 
lên các website âm 
nhạc tìm nghe những 
bản nhạc Việt Nam. Lúc 
mới phát hiện David 
nghe nhạc Việt, tôi 
cũng rất bất ngờ. 

Hình bên: David trong 
một buổi tập luyện thể 
thao ở trường. Hình do gia 
đình cung cấp. 
 

Hỏi thì nó không nói, nhưng sau này tôi mới biết những 
lần sang nhà ba mẹ tôi chơi, David nghe ông bà nội mở 
nhạc Việt. Nó nghe hoài nên thích, và tự tìm thêm để 
nghe. David thích những bài do ca sĩ N. Hưng và Đ.V. 
Hưng hát.  
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Ngoài mê xe, và thích học về máy móc xe hơi, David cũng 
thích nghề của tôi. Những lúc tôi thay gạch sàn nhà hay 
xây sửa lại sân vườn, David đều giúp đỡ tôi một cách rất 
hứng thú.  
 
Lâu lâu David vẫn còn nói tiếng lạ mà không ai hiểu được.  
 
Michael trầm lặng 
 
Nếu như David hiếu động bao nhiêu thì Michael trầm lặng 
bấy nhiêu.  
 
Từ năm lên 10, Michael đã thích nghe nhạc, và cũng hay 
nghe đi nghe lại một đoạn nhạc. Nhưng khác với David, 
Michael thích nghe nhạc tiếng Anh nhiều hơn, đặc biệt là 
những bài hát thể loại ca nhạc kịch Disney. Còn nhạc Việt 
thì Michael chỉ nghe những bài của ca sĩ T.Vũ, C.Linh mà 
thôi. 
 

 
 
Michael năm 10 tuổi. Hình do gia đình cung cấp. 
 
Ở trường, Michael được cho sử dụng máy tính bảng giống 
Ipad, với các chương trình đã được lập trình chủ yếu học 
bằng hình ảnh và có phát âm thanh.  
 
Các thầy cô giáo lo cho Michael rất chu đáo. Cháu được 
học một thầy một trò. Cô giáo cho Michael một thời khóa 
biểu để cháu biết mỗi ngày làm những việc gì. Ví dụ giờ 
nào thức dậy, giờ nào ra chờ school bus, giờ nào vào 
lớp,…Khi làm xong, Michael sẽ gạch đi từng mục. Có lần 
tôi thử đến đón Michael sớm, cháu nhất định không về và 
chỉ cho tôi xem thời khóa biểu của ngày đó, rằng cháu 
còn mấy việc ở trường chưa xong. Phải làm xong mới 
được về. Nhiều khi tôi thấy Michael như cái máy, đã được 
lập trình sẵn, kể cả chuyện ăn uống. 
 
À, riêng chuyện ăn uống của Maichael cũng là cả một vấn 
đề. Không như David, bên cạnh thức ăn Mỹ, Michael thích 
và ăn những món ăn Việt Nam thường xuyên, nhưng phải 
theo một thời khóa biểu nghiêm ngặt. 

‘Thời khóa biểu ăn uống’ của Michael là: Thứ Hai và thứ 
Ba ăn phở; thứ Tư và thứ Năm ăn bún bò Huế hoặc bún 
riêu; thứ Sáu ăn cơm; cuối tuần ông bà Nội nấu gì thích 
thì nó mang về ăn. Nó không thích thay đổi món ăn, tuần 
nào cũng phải giống y chang tuần đó. Nếu như thứ Hai 
và thứ Ba là ngày ăn phở thì buổi sáng trước khi đi học, 
cháu sẽ lấy gói phở trong tủ lạnh ra cho mẹ nó chuẩn bị 
trước để đến chiều sau khi đi học về nó lấy ra ăn. Nếu về 
mà mẹ nó cho ăn món khác, còn gói phở của mình vẫn 
còn trên bàn, nhất định nó không chịu ăn. Nếu Hoa muốn 
đổi món cho Michael thì phải làm khuất mắt nó, và dấu 
món ăn mà dự định sẽ ăn, vì cái đầu nó đã ‘lập trình’ rồi, 
thay đổi là không chấp nhận. 
 
Michael làm toán khá tốt. Tôi mà muốn tính toán gì đều 
phải dùng máy tính, nhưng với Michael thì không. Nó có 
thể làm toán nhân hai số hàng chục mà không cần xài 
máy tính. Michael cũng có thể viết tên, địa chỉ, số phone 
trên giấy có hàng kẻ sẵn. Còn nếu viết trên một tờ giấy 
không có hàng kẻ thì nó viết méo xẹo, không thẳng hàng 
thẳng lối. 
 
Chuyện học hành thì thế, nhưng Michael vẫn không nói 
nhiều hơn.  
 
Thỉnh thoảng Michael có nói nhưng rất nhỏ, lầm bầm 
trong miệng. Kêu Michael nói lớn hơn thì cháu lại càng nói 
nhỏ hơn. Nó y như một người trầm lặng, to cao nhưng cứ 
lầm lũi đi, lẳng lặng làm, nhìn thương lắm. Thấy tình hình 
cháu không khả quan, chúng tôi buồn ghê gớm. Mỗi lần 
đi họp ở trường, tôi và các phụ khuynh của những học 
sinh tự kỷ khác đều có ý kiến về chương trình dạy không 
giúp các cháu nói nhiều hơn.  
 
Nhà trường tiếp nhận ý kiến của chúng tôi, nhưng họ giải 
thích là chương trình này đã được các chuyên gia nghiên 
cứu cho trẻ tự kỷ học và thực hiện chương trình này hiệu 
quả hơn là để các học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Tôi 
cũng đưa ra ý kiến nhiều lần để tạo cho cháu nhiều cơ 
hội học hỏi tốt hơn, hay được tiếp xúc nhiều hơn với bạn 
bè đồng trang lứa bình thường. Nhưng mỗi trường có một 
quy định, họ thực hiện theo đúng chương trình của họ, 
chứ phụ huynh không thể có ‘ý kiến ký cò’ gì được. 
 
Tuy không nói, nhưng có vẻ như Miachael hiểu hết mọi 
chuyện. Chúng tôi thường đọc kinh cầu nguyện trước khi 
đi ngủ. Từ khi Hoa làm ca đêm, buổi tối chỉ có Michael và 
tôi đọc kinh. Đọc kinh xong thì cầu nguyện. Michael thích 
đặt tay mình lên tượng Đức Mẹ rồi vuốt lên đầu. Michael 
cũng rất quý tượng gỗ Cha Diệp mà chúng tôi thỉnh từ 
văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation về. Đêm nào 
Michael cũng hôn lên hình Cha Diệp, chạm tay vào tượng 
Cha và vuốt lên đầu mình, như muốn Cha ban phép lành 
cho nó vậy. 
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Michael cầu nguyện với Cha Diệp trước khi đi ngủ. Hình do gia 
đình cung cấp. 
 
Năm rồi Michael đã học xong lớp mười hai. Năm học tới, 
cháu tiếp tục lên chương trình đại học và học chuyên về 
Living Skills (Kỹ năng sống), để cháu biết cách tự lo, và tự 
chăm sóc bản thân.  
 
Mỗi ‘ông con’, một cá tính khác nhau 
 
Gần đây, tôi có cho Michael và David học thêm ở ngoài 
mỗi tuần ba buổi. David làm toán không nhanh bằng anh 
Michael, và còn phải xài máy tính, nhưng tiến bộ rất nhiều 
trong học tập. Học khá hơn nhưng tính tình David cũng 
nóng nảy hơn. Mỗi lần giận dữ, David lại gào lên khóc lóc. 
Nếu đang ngồi trên giường thì nó đứng phắt dậy rồi nhảy 
lên trần nhà, còn nếu đang ở dưới đất thì khóc lăn lộn trên 
sàn. Cũng may là David không bao giờ ném hay quăng đồ 
đạc, chứ nhiều đứa trẻ bị tự kỷ khác làm như vậy, bố mẹ 
chúng rất khổ. 
 
Michael và David có hai cá tính khác nhau. Vì vậy, Hoa và 
tôi phải ráng hiểu để mà nuôi dạy con. Ví dụ David chỉ ăn 
đồ Việt Nam thôi, và thích nhất là món phở, thịt ram, cá 
kho tộ. Đặc biệt David không ăn đồ ăn Mỹ, và ăn uống 
theo giờ giấc, không ăn vặt. Còn Michael có thể ăn cả thức 
ăn Việt Nam lẫn Mỹ, ăn uống giờ nào cũng được. Với 
David, nếu phải thay đổi thời gian biểu thì không giận dỗi 
như Michael. Khi tôi nói chiều nay bốn giờ đi ăn nhà hàng, 
Michael chưa hiểu nên trước bốn giờ đã hối ba mẹ hoài, 
còn David biết nên đúng 4 giờ là nó xuống nhà dưới để đi. 
Đi đâu, lúc mấy giờ không cần thông báo cho David, cứ 
kêu đi là nó đi, nhưng với Michael thì phải báo trước, nếu 
không được biết trước là nó sẽ giận.  
 

Sống gần ông bà nội, nên tuần nào tôi cũng cho chúng nó 
sang thăm ông bà. Riết quen, tuần nào hai đứa cũng nhắc 
ba mẹ, bằng cách sắp sẵn đồ đạc để ngay cửa ra vào. 
Michael chuẩn bị kỹ những hộp đựng thức ăn, vì nó biết 
sang nhà ông bà nội là được ăn và được đem về.  
 
Michael thương em David của nó lắm. Có lần tôi thử 
Michael, nói cả nhà đi chơi, để David ở nhà. Michael không 
chịu. Nó là lấy đôi dép của David, kêu em mang vào. Mang 
dép vào là phải đi thôi.  
 
Mỗi lần David làm gì sai, bị tôi hoặc mẹ nó la, cầm cái chổi 
lông gà dọa đánh đòn, Michael liền chạy tới lấy lại cái chổi 
đem đi cất. Có lần David bị phạt, Michael đứng khóc. Thấy 
vậy, tôi cũng không nỡ phạt David thêm. 
 
Nhưng David lại hay bắt nạt, và chọc ghẹo anh lắm. Mấy 
lần hai anh em đang ngồi xem chương trình ca nhạc, tới 
bài Chế Linh hát, biết anh thích, David chạy lại tắt đi xong 
cho dĩa nhạc mình muốn nghe vào máy. Những lần như 
vậy, Michael chỉ ngồi nhìn thôi, chứ không phản ứng gì. 
David hay sai anh xuống lầu lấy nước, hoặc chip cho nó 
ăn. Chờ cho David ăn uống xong, Michael chạy sang phòng 
em mà dọn dẹp vỏ, giấy đựng thức ăn rồi mang xuống lầu. 
Cứ vài ngày Michael lại dọn dẹp vệ sinh phòng cho David, 
vì ‘ông nhỏ’ này chẳng biết làm gì. Càng lớn, Michael càng 
thương em và nhường nhịn em nhiều hơn. 
 
Năm nay Michael 18 tuổi, David 13 tuổi. Cả hai anh em đều 
có thể hiểu được tiếng Anh và tiếng Việt. Michael học bằng 
tiếng Anh ở trường và nghe chúng tôi nói chuyện tiếng Việt 
ở nhà, David cũng học ở trường tiếng Anh, còn tiếng Việt 
là tự học ở nhà qua các bài hát Việt. 
 

*** 
Trong thâm tâm, tôi và Hoa đều có nhiều nỗi buồn khi nhìn 
thấy con của mình không bình thường như những đứa trẻ 
khác. Tủi thân lắm, nhưng chúng tôi phải cố gắng sống 
trong hy vọng và dành trọn tình yêu cho các con. 
 
Trước đây, vợ chồng chúng tôi hay về Việt Nam nhưng tôi 
lại không biết gì về Cha Diệp. Hoa biết Cha Diệp lần đầu 
tiên khoảng sáu năm trước qua bạn bè và xem kênh 
Youtube. Cũng qua YouTube, Hoa biết văn phòng Trương 
Bửu Diệp Foundation ở Nam California. Năm 2013, Hoa cầu 
nguyện với Cha cho cả nhà tôi có thể đi sang California 
thăm Cha. Cha không những chiều theo ý Hoa, mà còn cho 
Hoa ơn lành để lần ấy - lần đầu tiên Hoa được mời vào 
phòng thu của Hội TBDF, kể lại câu chuyện làm nhân chứng 
cho Cha. 
 
Kỳ tới:  Bình An & Hạnh Phúc 
 

 (Xem từ số báo 79-80) 
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 
 

 

                          BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 1 THÁNG 11, 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 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều - 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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