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Tôi biết về Cha Trương Bửu Diệp từ 
khi còn nhỏ ở Việt Nam. Tôi nghe nhiều 
người nói Cha Diệp linh thiêng lắm. Nhiều 
lần tôi có dịp ghé thăm mộ Cha ở Tắc Sậy, 
nhưng chỉ là đi chơi vì tôi chưa có tâm tình 
cầu khấn gì cả. 

 
Khi qua Mỹ, chồng tôi đã là kỹ sư xây dựng ở Việt Nam nên anh đi 
học lại và kiếm người làm phụ anh đi xây sửa nhà. Công việc của 
chồng tôi lúc có, lúc không nên tôi rất lo. Tôi sợ anh buồn và lo cho 
cả những người theo anh làm việc. Ai cũng có gánh nặng gia đình. 
 
Một hôm, tôi vô tình đi ngang qua văn phòng Trương Bửu Diệp 
Foundation nên tôi ghé vào. Tôi ngờ ngợ sao tượng Cha Diệp ở văn 
phòng giống tượng tôi nhìn thấy ở Việt Nam đến thế. Tôi hỏi mới biết 
đó là tượng của Cha Diệp cũ mang từ Việt Nam qua. Tôi đã cầu 
nguyện cùng Cha với lòng tin phó thác.   

 (Xem tiếp trang 2) 
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KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP TBDF 
GIỚI THIỆU THIỆN NGUYỆN VIÊN ĐANG LÀM VIỆC 

 
Trong dịp kỷ niệm sinh nhật Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) tròn 7 năm, 
vào buổi cầu nguyện đầu tháng 8, 2018 vừa qua, Hội đã giới thiệu các anh chị 
em thiện nguyện viên của  TBDF. Ngay sau đó, Hội đã nhận được rất nhiều lời 
khen ngợi, góp ý, khích lệ, động viên của quý khách yêu mến Cha TBD. Đặc 
biệt, nhiều người tỏ ý muốn biết rõ hơn về những công việc do các thiện nguyện 
viên thực hiện tại TBDF. Vì thế trong số báo kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu các 
anh chị em thiện nguyện và các công việc đang thực hiện. 
 
TBDF hiện có 70 thiện nguyện viên (*), được chia thành 3 ban là: Ban Quản 
Trị (ADMIN), Ban Truyền Thông (MEDIA), và Ban Sự Kiện (EVENT).  
 
Ban Quản Trị (ADMIN) có tổng cộng 18 người, được chia thành 3 nhóm: 
nhóm Văn Phòng (Office), Nhóm Tài Liệu (Document), và nhóm Kế Toán 
(Accounting).  
 
Ban Truyền Thông (MEDIA) có tổng cộng 16 người, được chia thành 3 
nhóm: Nhóm Báo Chí (Newsletter), nhóm Truyền Hình (TV shows), và nhóm 
Web Site (Internet). 
 
Ban Sự Kiện (EVENT) có tổng cộng 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). 

(Xem tiếp trang 3) 
 

 

 

Huyền Tôn Nữ Anh Thư – Garden Grove, California 
“Có Lòng Tin Thì Chuyện Gì Cũng Sẽ Vượt Qua” 
 

Chị Huyền Tôn Nữ ANh Thư. Hình: TBDF 
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“Có Lòng Tin Thì Chuyện Gì Cũng Sẽ Vượt Qua” 
(Tiếp trang 1) 

Khi đó, tôi mới thấy Cha Diệp thật thiêng quá. Từ hôm 
tôi đến cầu xin với Cha, đã bốn năm nay, chồng tôi nhận 
được rất nhiều việc, làm hoài không hết. Chồng tôi 
không in danh thiếp, nhưng khách giới thiệu nhau đến 
nhiều. Bây giờ anh làm công việc tương đối ổn định. 
Đây là ơn lành thứ nhất. 
 
Chồng tôi có mua nhà cũ rồi sửa sang để bán lại. Quá 
trình này thường gặp nhiều khó khăn. Những lần bị như 
vậy, tôi chạy đến khấn xin với Cha xong thì mọi chuyện 
đều được giải quyết suông sẻ. Tôi thấy rõ ràng đây là 
ơn Cha giúp chúng tôi. Đây là ơn lành thứ hai. 
 
Trong gia đình nào thì cũng có lúc sóng gió. Một buổi 
sáng, tôi không thấy được chuyện gì lạ trong gia đình, 
nhưng tôi lại có một cảm giác bất bình thường. Lúc đó, 
tôi lấy hình Cha Diệp ra và cúi xuống cầu xin: “Cha ơi, 
con không biết nhà con đang có chuyện gì nhưng con 
có thể cảm nhận được, xin Cha cho con một dấu chỉ.” 
 
Đến buổi chiều, tôi nhìn thấy có tin nhắn lạ trong phone 
của chồng. Tôi mới khám phá ra những chuyện bất ổn, 
cho dù việc đó chưa đi đến đâu. Nhờ như vậy, tôi mới 
giữ vững được gia đình của mình yên ổn. Tôi thấy mình 
đã được ơn Cha lần thứ ba. 
 
Ơn thứ tư là tôi xin được cho má chồng. Có một thời 
gian má chồng tôi xỉu nhiều lần và phát hiện bà bị ung 
thư máu. Cứ một đến hai tháng, má tôi phải đi truyền 
máu. Người em chồng là y tá sống trên Los Angeles phải 
dọn về khu Garden Grove ở, để tiện chăm sóc má.  
 
Khi cô em chồng nói với chúng tôi là má không còn nhiều 
thời gian, tôi đi xin ơn Cha Diệp. Tôi chỉ dám xin Cha 
cho má chồng tôi có cách nào để kéo dài sự sống. 
 
Ngày đi tái khám, bác sĩ nói là có một loại thuốc mới đã 
được nhiều người bệnh thử và có chuyển biến tốt. Hai 
năm nay, từ ngày dùng thuốc đến bây giờ, má tôi không 
phải truyền máu hay hóa - xạ trị gì hết, chỉ là tuổi già 
hay bị mệt. Chúng tôi tin Cha Diệp đã giúp má tôi hồi 
phục sức khỏe.  
 
Nhờ ơn lộc của Cha Diệp, tôi hay dành dụm được chút 
tiền để gửi đến những người đang cần thiết. Khi người 
ta cám ơn tôi, tôi luôn nhắn nhủ họ tạ ơn Cha Diệp vì 
nhờ ơn Cha Diệp, tôi mới có ngày hôm nay để giúp đỡ 
họ.  
 
Ơn lành gần nhất tôi xin được cho người chú ở Việt Nam 
cách đây một tháng. 
 

 
Chú thím của tôi là người không theo đạo nào cả. Trong 
lần đi du lich Mỹ, chú có đến văn phòng Trương Bửu 
Diệp Foundation để cầu nguyện. Tôi thấy chú đã dành 
một tình cảm đặc biệt với Cha Diệp khi chứng kiến chú 
khóc và khấn với Cha. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì chú 
không tin hay theo đạo nào hết.  
 
Khi về lại Việt Nam, chú bị nhồi máu cơ tim mấy lần và 
tim đã yếu rất nhiều. Một buổi tối, khi chú vừa bước lên 
giường đi ngủ thì bị ọc máu ra đầy nhà và bị ngất đi 
luôn.  
 
Sau khi chú đang được cấp cứu tại bệnh viện thì bị ọc 
máu thêm lần nữa rồi bị hôn mê sâu. Bác sĩ gọi thím lên 
làm việc mấy lần vì chú không có khả năng hồi phục. 
Tình trạng của chú là phổi phù cấp, tim quá yếu và bị 
xuất huyết dạ dày. Chỉ cần một trong ba bộ phận này 
không làm việc nữa, là chú sẽ đi thôi. 
 
Mọi người từ xa cũng đã về để chuẩn bị hậu sự cho chú. 
Tôi và thím chỉ biết đi cầu xin ơn Cha Diệp vì bác sĩ nói 
chỉ có phép màu thì chú mới qua được. Tôi chỉ biết quỳ 
dưới chân Cha van xin Cha giúp cho chú: “Cha ơi, con 
nghĩ là chú rất thương yêu Cha, Cha nên làm một điều 
gì đó đi Cha. Chú mà tỉnh lại, con sẽ đi làm chứng cho 
Cha ngay.” Thật ra tôi đã muốn đi làm chứng cho Cha 
từ lâu, nhưng tôi còn chần chừ nhiều lần.  
 
Đến hết ngày hôm sau, chú tôi tỉnh lại. Thím gọi phone 
qua nói với tôi là phép lạ đã xảy ra. Dần dần chú hồi 
phục.  
 
Đợt vừa rồi tôi có dịp về Việt Nam một tuần, tôi cùng gia 
đình đi thăm mộ Cha ở Tắc Sậy.  
 
Khi tôi và thím nhắm mắt, đặt tay cầu nguyện trên mộ 
Cha, hai chúng tôi cảm nhận được nhịp tim của Cha như 
đang đặt tay lên ngực người còn sống. Lạ thay, những 
người khác cũng đặt tay lên mộ lại không nhận thấy 
được.  
 
Mỗi lần tôi bế tắc hay cần sự nâng đỡ, tôi chạy đến với 
Cha thì Cha giúp tôi rất nhiều. Hôm nay, tôi đến đây để 
làm chứng cho Cha về những ơn lành của tôi và những 
người khác. Tôi mong những ai đau khổ và thiếu một 
chỗ dựa, hãy đến với Cha, Cha sẽ đỡ nâng.  
 
Tôi nghĩ cho dù đi xin Cha Diệp, Chúa Giêsu hay Mẹ 
Maria, chúng ta cần phải đặt lòng tin nơi các Ngài. Tôi 
đi nhà thờ và luôn cầu xin cho mình có lòng tin. Khi có 
lòng tin thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua được. 
  
Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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GIỚI THIỆU THIỆN NGUYỆN VIÊN ĐANG LÀM VIỆC (Tiếp trang 1)  
 
 
 
 

 

     
         

 

                
                

                
                 
                

                 
    

 
                

                  
                 
         

 
 
 

 

Các công việc của Hội được phân ra từng nhóm: 
 
Ban Quản Trị (ADMIN) – Có 17 nhân viên chia thành 
3 nhóm. 
 
Nhóm Văn Phòng (Office) có 5 người, gồm: Lê Phan, 
Phạm Thu Trang, Trần T Hiền, Trần T Thu, Trần Tony, 
và Nguyễn Kim Phụng phụ trách về trực, nghe và ghi 
XK/CT, hướng dẫn khách thăm viếng, dán nhãn nước lộc 
Cha, dọn dẹp, trang trí, xếp báo... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm Tài Liệu (Document) có 9 người, gồm: Tạ 
Thanh Hồng, Trần T Nguyệt, Nguyễn Thiên Thanh, 
Nguyễn Thiên Trang, Nguyễn Kim, Quách Cindy, Đỗ 
Phillip, Đỗ Eric, Nguyễn Diễm Thanh, phụ trách về nhập 
lời khấn/cảm tạ, nhập sign-in, nghe và ghi lời XK/CT qua 
phone... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Ban Truyền Thông (MEDIA) – Có 16 nhân viên chia 
thành 3 nhóm. 
 
Nhóm Báo Chí (Newsletter) có 10 người, gồm : Nguyễn 
Đoan Trang, Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn My, Trần Duy, 
Vĩnh Khôi, Phạm Dennis, Trần Hưng, Đỗ Vĩnh Joseph, và 
Nguyễn An, phụ trách báo Ơn Lành tiếng Việt và tiếng Anh, 
sách 100 Ơn Cha Diệp, các tài liệu về Cha và Hội...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm Truyền Hình (TV shows) có 3 người, gồm: Trần 
Ngọc, Nguyễn Thùy Linh, và Dương Phương phụ trách thu 
và hiệu chỉnh ơn lành, phát hành chương trình TV show Ơn 
Cha Diệp hàng tuần trên Youtube… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm Website (Internet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Một số anh chị em kiêm nhiều công việc khác nhau nên có tên 
trong nhiều nhóm. 
 
Kỳ sau: Giới thiệu các Thiện Nguyện Viên của Ban Sự Kiện 
gồm 63 nhân viên thuộc 4 nhóm: Buổi cầu Nguyện 
(Monthly Prayer), Nhóm Nghi Thức (Traditionals), Nhóm 
Văn Nghệ (Singings), Nhóm Kỹ Thuật (Technicals). 
 

 

 

 

 

Nhóm Kế Toán 
(Accounting) có 3 
người, bao gồm:  
Phùng Phương Anh, 
Trần Thùy Trâm, 
Dương Phương, phụ 
trách về quản lý hồ sơ 
NTNT, thẻ TBDF, 
đóng góp, thư cám 
ơn, và hồ sơ thuế ... 
 

 

 

Có 3 người gồm Nguyễn 
Henry, Nguyễn Eric, và  
Nguyễn Đoan Trang phụ 
trách website của Hội và các 
kênh social media như 
Facebook, Google Plus, 
Pinterest, Blogger... 
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K. PHAM – PANORAMA CITY, CA. 
Xin Cha giúp con chữa lành bệnh bướu cổ. Xin chữa bệnh 
tai trái của con gái con, cho cháu có thể nghe được. Xin 
cho ba của con đi lại được, và cho anh V.P. có khách đều 
đều để lo cho gia đình.  
 
T. PHAN – CHARLESTON, SC.  
Thưa Cha, P.C.J. – con trai của con mới phải đi cải tạo 9 
tháng vì buôn bán cần sa, ma túy. Xin Cha cho cháu biết 
nhận thức được đúng - sai, biết hướng thiện và xa lánh 
bạn bè xấu mà trở về con đường học hành.  
 
T. NGUYEN – MILPITAS, CA. 
Cha ơi, con mới bị tai biến mạch máu não, và bị bướu 
trong đầu. Con xin Cha thương con, giúp con qua khỏi 
giai đoạn nguy hiểm này, và sớm được bình phục. 
 
S. TRUONG – SAN DIEGO, CA. 
Xin Cha cầu cùng Chúa và Mẹ Maria giúp mọi người trong 
gia đình con được khỏe mạnh, hạnh phúc và làm ăn tốt 
đẹp. Con có đứa con gái út chưa có gia đình, xin cho 
cháu gặp được người chồng tốt. Cha ơi, xin cứu cháu E.T. 
hết bị bệnh tự kỷ và trở lại bình thường như bao đứa trẻ 
khác. Và xin cho cháu E.R. ngoan, chịu đi học và cháu 
E.M. dễ nuôi, mau lớn.  
 
T. TRUONG – BELMONT, NC. 
Lạy Cha, con có đứa cháu bị bệnh béo phì, nay muốn ốm 
bớt để khỏi bệnh, xin Cha dẫn đường chỉ lối cho cháu. 
Xin cho con có cơ hội sửa lại nhà vì nhà con cũ quá rồi. 
Nhưng điều con mong ước nhất là các con của con biết 
thương yêu nhau, nghe lời nhau, và đừng hận thù nhau.  
 
T. CAO – SECAUCUS, NJ. 
Lạy Cha, con là kẻ ngoại đạo. Con cúi xin Cha cho con có 
sức khỏe và công ăn chỗ làm ổn định. Xin cho con gái là 
M.N. học hành đỗ đạt, chọn đúng nghành nghề. Xin cho 
bé T.N.N có một gia đình hạnh phúc và an lành.  
 
D. PHAM – PORTSMOUTH, VA. 
Con trai của con là B.R. có dấu hiệu bị bệnh tự kỷ. Xin 
Cha cầu nguyện cùng Chúa cho cháu đừng bị bệnh. 
 
S. VU – SALEM, OR. 
Hai năm trước, con gái của con là T.U. bị chồng bỏ rơi. 
Chồng cũ của cháu có luật sư riêng nên giành được 
quyền nuôi con. Hai mẹ con không được gặp nhau nên 
con khóc nhớ mẹ, mẹ thương nhớ con. Sắp tới, ông quan 
tòa mới sẽ giải quyết lại giấy tờ cho cháu T.U. Xin Cha 
cho hai mẹ con nó được sớm đoàn tụ với nhau để cháu 
T.U. bớt đau khổ và sống tốt hơn. Xin cộng đoàn cầu 
nguyện cho con của con.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
L.T. NGUYEN – St. CLOUD, MN. 
Con bị ung thư phổi ba tháng nay rồi Cha ơi. Con đang 
được điều trị nhưng sức khỏe của con rất yếu, xin Cha 
cầu bầu lên Thiên Chúa chữa lành bệnh cho con.  
 
N. HOANG – EVANSTON, IL. 
Kính xin Cha Trương Bửu Diệp cầu cùng Chúa và Mẹ 
Maria, Thánh Cả Giuse thương ban cho con trai của con 
là H.T.Q. được qua khỏi bệnh ung thư xương, được may 
mắn trong việc điều trị. Xin cho cháu ơn chịu đựng 
những cơn đau đớn về thể xác. Xin cộng đoàn hiệp 
thông cầu nguyện cho con của con. 
 
T. NGUYEN – SAN MARCOS, CA. 
Lạy Cha, con bị bệnh ung thư gan – căn bệnh hiểm 
nghèo đã giết chết không biết bao nhiêu người. Nay con 
xin Cha cầu bầu lên Chúa cho con được ơn chữa lành. 
Con rất tin tưởng lời cầu nguyện của Cha sẽ được Chúa 
nhậm lời mà ban cho con sự sống. Con cũng xin Cha 
cầu nguyện cho gia đình con cháu của con được bình 
an, mạnh khỏe. 
 
C. CHU – CHARLOTTE, NC. 
Thưa Cha, đứa con út của con bị bệnh tâm thần nhưng 
cháu nhất định không chịu đi gặp bác sĩ, không nghe lời 
con. Con không biết phải làm sao nữa đây, Cha ơi. Con 
cầu xin Cha thương đến đứa con này, cho nó khỏi bệnh 
và bình phục lại như xưa. Gia đình con xin dâng lên Cha 
mọi nỗi lo buồn của chúng con. Xin Cha nhậm lời con. 
 
N. ANH – TAMPA, FL. 
Con khấn cầu Cha Phanxico Trương Bửu Diệp cho con 
thi đậu quốc tịch trong kỳ thi sắp tới và cho con mua 
được một chiếc xe tốt để con chạy đi làm. Xin Cha dâng 
lời khấn nguyện của con lên cùng Chúa. 
 
A. LE – MAPLE GROVE, MN. 
Cha ơi, con bị bệnh gout đã hơn mười năm nay. Đau 
nhức lắm Cha ơi. Xin Cha cầu bầu cho con được nhận 
ơn chữa lành hết bệnh gout, để con đi làm nuôi con của 
con.  
 
 

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

 

N. TRAN – KENTWOOD, MI. 
Cha ơi, con gái của con sắp thi 
môn tiếng Tây Ban Nha và môn 
lịch sử, xin Cha giúp cháu bớt lo sợ 
và thi đậu. Xin cho con trai bỏ chơi 
game để lo chăm học, biết nghe lời 
ba mẹ. Con mong cho bệnh của 
con mau khỏi, và chồng của con 
bớt tính cộc cằn, yêu thương gia 
đình nhiều hơn.  
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H. THAN – LITTETON, CO. 
Kỳ trước chân con bị đau, Cha đã đỡ cho con khỏi phải 
bị mổ. Bây giờ chân con đau lại và bác sĩ nói con phải 
mổ thì con xin Cha đỡ cho con thêm lần này nữa. Còn 
nếu phải mổ thì con xin cho mọi sự được bình an, khỏi 
bệnh đau chân. Cha thương con, Cha nhé. 
 
H. NGUYEN – PLANO, TX. 
Cha ơi, xin Cha đoái thương cho hai con gái, ba cháu 
ngoại, hai em trai của con và một cháu kêu con bằng 
dì được khỏi bệnh tâm thần. Xin cho con rể của con hết 
mê cờ bạc. Xin cho hai đứa con trai và một con dâu hết 
uống nhiều rượu. Con buồn quá, Cha ơi! 
 
T. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Xin Cha cho mẹ của con được lành bệnh đau thần kinh 
tọa, đi đứng lại được và làm được những việc vệ sinh 
cá nhân. Xin cho anh rể P.H.V. được mạnh khỏe lại, 
đừng có gì nguy hiểm đến tính mạng. Xin Cha nhận lời 
con cầu xin. 
 
D. NGUYEN – RICHMOND, VA. 
Thưa Cha, con xin Cha cho con khỏi bị bệnh tiếng ồn 
như ve kêu trong tai mà con đã bị ba năm nay. Xin Cha 
cho con của con được làm về gần nhà của cháu.  
 
H. LE – GERMANY 
Con trai của con là P.T. đang bị ở tù đã bốn tháng rồi. 
Xin Cha cho cháu được nhanh về nhà và bị phạt nhẹ 
tội để cháu có cơ hội thay đổi. Xin Cha cho gia đình 
chúng con được bình an.  
 
L. NGUYEN – ORANGE COUNTY, CA. 
Cha ơi, bác sĩ nói bệnh của con không chữa được nữa 
rồi. Nếu Chúa cho con còn có cơ hội sống thì xin Cha 
cầu bầu cho con sớm được khỏe lại. Con van xin Cha. 
 
T. VO – LINCOLN, IL. 
Thưa Cha, Cha đã nhận lời cho mẹ chồng tương lai của 
con gái con dễ tính hơn, không còn tìm những lỗi nhỏ 
nhặt, cho con trai bà đừng có thành kiến với gia đình 
chúng con nữa. Xin Cha cho bà ấy sớm chấp nhận để 
hai đứa đi đến hôn nhân.  
 
L. PHAM – COLLEGE STATION, TX. 
Cúi xin Cha Diệp cầu bầu lên Chúa, Đức Mẹ và Thánh 
Cả Giuse cho con trai của con là H.M.P. Xin cho cháu 
sớm chữa được bệnh, tâm trạng trở lại bình thường và 
mở miệng lưỡi ra để nói năng được rõ ràng. Con xin 
cảm tạ Cha. 
 
L. TRINH – GRETNA, LA. 
Cầu xin Cha cho con gái của con là H.T. ở San Jose 
kiếm được chỗ ở tốt, vừa ý.  
 

T. NGUYEN – SPRINGFIELD, VA. 
Con xin Cha cho chồng cũ của con gái con đừng phá rối 
nữa, để con gái và cháu ngoại con được sống hạnh phúc 
với nhau. Xin Cha giúp chúng con. 
 
G. NGUYEN – RALEIGH, NC. 
Lạy Cha, chồng con được thay tim và mổ đi mổ lại nhiều 
lần trong hai tuần lễ qua. Xin Cha cầu bầu cùng Mẹ Maria 
cho chồng con sớm bình phục và ơn chữa lành bệnh.  
 
C. TO – SAN DIEGO, CA. 
Con xin Cha đã cho con trai là D.M. có việc làm, sửa đổi 
tính nết và đừng đòi về Việt Nam nữa. Con đã già yếu 
nhiều bệnh rồi nên không thể lo cho mấy đứa cháu hoài 
được. Xin cho đứa cháu ngoại biết trở về với ba của nó 
và cho hai chị em nó biết yêu thương nhau. Con mong 
sao gia đình con của con là H.X. mau mau qua Mỹ để 
chúng con được đoàn tụ sau mười hai năm xa cách.  
 
K.O. NGUYEN – PEORIA, AZ. 
Con nhiều bệnh quá Cha ơi, nào là bệnh đau xương 
khớp, đau nhức hai chân, bệnh tiểu đường, và bệnh mất 
trí nhớ. Nay con chỉ biết xin Cha Thánh Phanxico Trương 
Bửu Diệp cầu bầu cho con được khỏi bệnh. 
 
D.T. DANG – RIVERSIDE, CA. 
Cháu nội con là T.E.N. năm nay 4 tuổi mà vẫn chưa nói 
được, xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ cho cháu con 
nói được bình thường như những đứa trẻ khác. 
 
T. PHAM – SAN LEANDRO, CA. 
Bác sĩ nói thận của mẹ con yếu lắm, xin Cha cầu giúp 
cho mẹ con được khỏe mạnh và không phải thay thận. 
Xin cho ba vợ của con hết bệnh Parkinson, và cho hai 
đứa con của con khỏi bệnh dị ứng.  
 
A.TRAN – MARTINEZ, GA. 
Lá lách của con to hơn bình thường, Cha ơi. Xin Cha cho 
con gặp thầy gặp thuốc để chữa cho lá lách của con nhỏ 
lại, không phải mổ. Cha thương con với Cha ơi. 
 
H. TRAN – ALHAMBRA, CA. 
Xin Cha ở bên con và dẫn dắt con trong thời gian con 
học để đi thi. Xin Cha cho việc thi cử của con được tốt 
lành, và giúp con trong việc làm, cũng như cách cư xử 
với bệnh nhân của con. 
 
A.TRAN – GROVETOWN, GA. 
Xin Cha cho mọi người trong gia đình con được mạnh 
khỏe, vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc, con cái ngoan 
ngoãn, học giỏi, A. bớt ho, tập trung học tập, L. hết 
bệnh, và P. tai qua nạn khỏi. 
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N. TRAN – SALEM, OR. 
Con bị đau nên nhập viện và phải nằm ở nhà thương ba 
ngày. Ngày đầu tiên, bác sĩ cho làm xét nghiệm. Kết quả 
cho thấy ở sát gan và mật của con có một cục bướu. Vợ 
con nghe vậy rất lo lắng, đã khấn với Cha Trương Bửu 
Diệp. Ngày thứ hai khi bác sĩ cho chụp hình lần nữa để 
chắc chắn rằng cục bướu nằm ở vị trí nào, thì kết quả 
không còn cục bướu nữa. Bác sĩ nói gan mật của con rất 
tốt. Họ rất ngạc nhiên không biết lý do của sự thay đổi 
này. Nhưng chúng con thì biết nhờ có sự cầu bầu của 
Cha. Con xin tạ ơn Cha đã linh thiêng cứu giúp con.  
 
V. DANG – FRESNO, CA. 
Vậy là con gái của con sanh nở ‘mẹ tròn con vuông’ rồi 
Cha ơi. Con xin tạ ơn Cha đã cho con của con được có em 
bé. Con gái của con rất vui mừng và hạnh phúc và đó 
cũng là điều con mong ước. Chúng con xin tạ ơn Cha. 
 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Kính thưa Cha Diệp, Cha đã nhận lời cầu nguyện của con 
mà cầu bầu lên Thiên Chúa toàn năng và Mẹ Maria cho 
con nội soi ruột được tốt đẹp. Con xin cảm tạ Cha. 
 
L. NGUYEN – GEORGIA 
Trong vòng hai tuần lễ, con đã thoát được người muốn 
làm hại con ở nơi làm việc. Cha ơi, con xin cám ơn Cha 
đã nhận lời con cầu xin. Chỉ có Cha mới giúp con và bảo 
vệ con được như vậy. Con muôn vàn cảm tạ Cha. 
 
L. MAI – SPRINGFIELD, MA. 
Cách đây bốn tháng con còn mang bệnh tim, và đã cầu 
xin Cha cứu giúp. Nay con đã lành bệnh rồi Cha ơi. Tuy 
đã lớn tuổi, nhưng con vẫn đi làm được và sức khỏe dồi 
dào. Con xin nhớ ơn Cha mãi mãi. 
 
Q. TRUONG – SAN DIEGO, CA. 
Cha ơi, con rất biết ơn Cha đã cho con một gia đình hạnh 
phúc, con cái biết nghe lời, yêu thương cha mẹ. Cha cho 
công ăn việc làm của con được suông sẻ, chủ của con 
không còn làm khó khăn hay tạo nhiều áp lực lúc làm việc 
cho con nữa.  
 

 

 

P. NGUYEN – AUSTIN, TX. 
Cảm tạ Cha đã cho con có giấy gọi thi quốc tich. Cha 
nhận lời, cho con gặp được người đàn ông hiền lành và 
đạo đức. Nguyện xin Cha tiếp tục thêm ban sức mạnh 
cho hai chúng con để tiếp tục vượt qua mọi thử thách, 
sống trọn đời với nhau.  
 
N. NGUYEN – GERMANTOWN, MD. 
Chúng con xin cảm tạ Cha về mọi Hồng Ân mà Chúa đã 
ban cho bà cháu của chúng con qua lời cầu bầu của Cha. 
Xin Cha tiếp tục giúp cho cháu của con biết nói. Gia đình 
chúng con luôn phó thác nơi Cha. 
 
V. & T. NGUYEN – NEW ORLEANS, LA. 
Con xin chân thành cảm tạ Cha đã nhận lời con cầu xin. 
Cha đã cầu bầu lên Đấng Tối Cao cho vợ chồng con được 
có baby. Vợ chồng con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Xin tiếp 
tục nâng đỡ cho gia đình bé nhỏ của chúng con. 
 
L. NGUYEN – SUGAR LAND, TX. 
Chúng con cảm tạ ơn Cha rất nhiều đã phù hộ cho cháu 
N.T.H đã có cuộc giải phẫu phổi thành công tốt đẹp. Nay 
cháu đã được về nhà. Kính xin Cha tiếp tục ban ơn cho 
cháu được chóng hồi phục và không bị bệnh trở lại.  
 
D.LE – PASADENA, CA. 
Một năm trước, Chúa và Cha đã ban phép lành cho con 
gái của con là J.S. được thoát khỏi bệnh ung thư ngực. 
Con xin cảm tạ Cha thật nhiều.  
 
AI. BUI – TALLAHASSEE, FL.  
Tạ ơn Cha vô vàn vì những ơn gia đình con đã nhận được 
trong tháng vừa qua, và con tin chắc con cũng sẽ nhận 
được ơn trong những ngày sắp tới.  
 
C. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Xin cảm tạ Cha đã cho con được làm chỗ tốt và xin Cha 
giúp cho công việc được bền lâu.  
 
N. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Xin cảm tạ cha đã cho con kiếm được việc làm. Cha nhận 
lời chữa cho con bớt bị tê tay nhiều lắm. Cha đã cứu giúp 
cho chồng con biết thay đổi, trở lên tốt hơn và quay về 
với Chúa. 
 
M. M. – PALMDALE, CA. 
Cám ơn Cha đã cho con trai D. của con kiếm được việc 
làm tốt và R. có việc làm tốt hằng ngày. Riêng con trai 
J. đang được ơn lành bệnh và bác sĩ sắp cho lái xe để đi 
làm. Mắt của con đã được chữa thành công. Xin cảm tạ 
muôn ơn lành của Cha.  
 

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

 

 

T. NGUYEN – 
LITITZ, PA.  
Con xin cảm tạ ơn 
Cha đã cho con 
qua lần giải phẫu 
thành công. Xin 
dâng lên Cha tấm 
lòng của con.  
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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 MƯỜI 
 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

 
Ông Phaolô 

NGUYỄN GIÁO 
Sinh năm: 1914 

Mất ngày: 2-10-1989 
 

Bà 
PHAN NANCY 
Sinh năm: 1959 

Mất ngày: 2-10-2016 
 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ LƯỢT 

Sinh năm: 1912 
Mất ngày: 3-10-1967 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ CẬY 

Sinh năm: 1920 
Mất ngày: 3-10-1972 

 

 
Ông Micae 

NGUYỄN TIẾU 
Sinh năm: 1912 

Mất ngày: 4-10-2015 
 

Bà Maria 
PHAN LOAN 

Sinh năm: 1977 
Mất ngày: 5-10-1998 
 

Bà Maria 
PHẠM THỊ LƯỢM 

Sinh năm: 1928 
Mất ngày: 7-10-2013 

 

Ông Giuse 
NGUYỄN VĂN THÀNH 

Sinh năm: 1918 
Mất ngày: 7-10-1979 

 

Ông 
LÊ VĂN LƯỠNG 

Sinh năm: 1930 
Mất ngày: 7-10-1962 

 

Ông Giuse 
HỒ CHỮ 

Sinh năm: 1905 
Mất ngày: 9-10-1992 

 

Bà 
TRẦN KIM UYÊN 

Sinh năm: 1972 
Mất ngày: 12-10-2013 

 

Bà 
TRIỆU ANH 

Sinh năm: 1910 
Mất ngày: 13-10-1977 
 

Bà Maria 
TẠ THỊ THOA 
Sinh năm: 1937 

Mất ngày: 13-10-2017 
 

Bà Maria 
TRẦN THỊ THÁNG 

Sinh năm: 1930 
Mất ngày: 13-10-1972 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ MÃO 

Sinh năm: 1916 
Mất ngày: 15-10-2002 

 

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ HỒ 

Sinh năm: 1915 
Mất ngày: 15-10-2005 
 

Bà Anna 
ĐỖ THỊ VÂN 
Sinh năm: 1909 

Mất ngày: 16-10-1985 
 

Ông 
PHẠM MÂN 

Sinh năm: 1930 
Mất ngày: 20-10-2012 
 

Bà Têrêsa 
NGUYỄN THỊ LỢI 

Sinh năm: 1928 
Mất ngày: 20-10-2008 

 

Ông Phanxico Xavie 
PHẠM XUÂN CHAN 

Sinh năm: 1936 
Mất ngày: 21-10-2011 

 

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ NHIỆM 

Sinh năm: 1920 
Mất ngày: 23-10-2002 

 

Ông Giuse 
NGUYỄN HỮU NAM 

Sinh năm: 1957 
Mất ngày: 24-10-2011 

 

Bà Cecilia 
NGUYỄN KIM Y 

Sinh năm: 1929 
Mất ngày: 26-10-2007 
 

 
Ông Phanxico Xavier 

ĐÀO BERT 
Sinh năm: 1919 

Mất ngày: 31-10-1967 
 

 

Ông 
VÕ BÌNH 

Sinh năm: 1945 
Mất ngày: 30-10-2004 
 

Ông Phêrô 
TRỊNH HIỂN 
Sinh năm: 1926 

Mất ngày: 30-10-2008 
 

Ông Joseph 
PHAN DAVID 
Sinh năm: 1951 

Mất ngày: 29-10-2015 
 

Bà Maria 
PHẠM THỊ THÂN 

Sinh năm: 1919 
Mất ngày: 27-10-2000 

 

Bà Maria 
KIỀU KIM THOA 

Sinh năm: 1963 
Mất ngày: 22 -10 -1999 

  
Ông Giuse 

NGÔ BÌNH 
Sinh năm: 1913 

Mất ngày: 26-10-1969 
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Chúng tôi thì bớt vất vả, nhưng lại thương con, vì thấy 
Michael phải ngồi trên xe quá lâu, 1 tiếng đi, 1 tiếng về. 
May mà trường có school bus đón Michael tại nhà, và cũng 
may, Michael thích ngồi xe. Trường Camelot Education 
của Michael được Chính phủ tài trợ, nên gia đình chúng 
tôi không phải chi nhiều cho cháu. 
 

 
 

Website của trường Camelot Education.  
 
“Xin cho cả ba chúng con cùng chết” 
 
Michael được học đúng trường có dạy cho trẻ tự kỷ, nên 
tôi có điều kiện để tham gia và gặp gỡ những phụ huynh 
có con em bị bệnh. Chúng tôi cùng nhau tìm hiểu rất nhiều 
về chứng bệnh này và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm 
nuôi dạy con em mình. Nhóm phụ huynh chúng tôi cũng 
có cơ hội nói chuyện với các bác sĩ chuyên khoa giỏi, và 
qua đó tôi biết tuy bệnh tự kỷ không có thuốc chữa, 
nhưng nếu được trị liệu, bệnh của con có thể thuyên giảm. 
Cách chăm sóc, dạy dỗ tốt của trường và cha mẹ sẽ giúp 
các cháu dễ thích ứng hơn với những thay đổi trong cuộc 
sống, bớt gặp khó khăn khi giao tiếp. 
 

 
 

Michael lúc 6 tuổi. Hình do gia đình cung cấp. 
 

Trong những lần gặp nhau giữa các phụ huynh có con bị 
tự kỷ, chúng tôi cùng đưa ra những giả thuyết về nguyên 
nhân gây ra bệnh tự kỷ, như do di truyền? Hay do thuốc 
chích ngừa MMR (bệnh sởi, bệnh quai bị, bệnh sởi Đức) có 
chứa chất thủy ngân (mercury)? 
 
Bên nội của Michael không có ai mắc bệnh này. Gia đình 
Hoa kể hồi nhỏ Hoa bị chậm nói, nhưng khi lớn lên Hoa rất 
bình thường. 
 
Như vậy, Michael bị tự kỷ có thể không phải do di truyền. 
Loại được nguyên nhân trên, chỉ còn lại mũi chích ngừa 
MMR mà thôi. 
 
Luôn ghim trong đầu vaccine MMR là thủ phạm gây bệnh 
cho con trai tôi, nên hồi đó tôi căm thù mũi chích oan nghiệt 
ấy vô cùng. 
 
Cũng như những phụ huynh khác, chúng tôi rất hoang 
mang. Khoảng thời gian này, bệnh của Michael nặng lắm. 
Nó muốn gì thì làm nấy, và không tự chủ được bản thân. 
Chính vì lẽ đó, lúc Michael ở trường thì vợ chồng tôi đi làm, 
nhưng ngoài giờ học của Michael, cả Hoa và tôi đều phải 
sắp xếp để lúc nào cũng có một là Hoa, hai là tôi ở cùng 
bên Michael.  
 
Vợ tôi ít khi than thở, nhưng tôi biết Hoa rất buồn. Nhiều 
lúc Hoa quá mệt mỏi, bất lực, đã tâm sự với tôi rằng cô ấy 
muốn buông xuôi. 
 
Tôi chỉ biết động viên cô ấy: “Chúa cho, mình phải nhận 
em à, cái số của mình như vậy rồi, cả hai chúng ta cùng cố 
gắng, em nhé!”  
 
Tôi vốn là người lạc quan, và luôn suy nghĩ tích cực cho gia 
đình. Nhưng dù có lạc quan đến mấy, quả thực khi đó, lòng 
tôi ngổn ngang lắm. Tôi cứ nghĩ dại, nếu chẳng may một 
trong ba chúng tôi mà có chuyện gì, người ở lại sẽ đau khổ 
biết dường nào. 
 
Mỗi lần suy nghĩ ấy ập đến, tôi lại cầu xin Chúa: “Chúa ơi, 
nếu một ngày nào đó Chúa có cất ai trong gia đình con đi, 
thì xin cho cả ba người chúng con cùng chết. Như thế chúng 
con mới cùng lo được cho nhau, dù ở bất cứ nơi nào.”  
 

(Xem tiếp trang bên) 

VƯƠN LÊN TỪ NỖI BẤT HẠNH 
Kỳ 2: Nỗi Tủi Thân và Niềm Hy Vọng 
 
Trường Camelot Education có chương trình đặc biệt cho trẻ tự kỷ, có chuyên viên để giúp những trẻ như 
Michael mỗi khi cháu có hành động quá khích. Nhờ thế, vợ chồng tôi không phải nơm nớp lo sợ nhà trường 
kêu phụ huynh lên đón con về như ở trường cũ. 
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Tủi thân 
 
Có đứa con đầu lòng mà bị bệnh như vậy, nên Hoa 
không muốn sanh thêm. Hoa sợ sanh một đứa nữa cũng 
bệnh như Michael thì chỉ có nước đi chết cả đám mà 
thôi. 
 
Với một tinh thần lạc quan, tôi nói với Hoa:”Anh nghĩ 
đứa thứ hai sẽ khỏe mạnh em à. Nhà mình đâu có gene 
bị bệnh này đâu. Vợ chồng mình sau này già rồi sẽ chết. 
Khi đó, nếu Michel có em, anh em chúng sẽ lo cho nhau. 
Còn nếu Michael chỉ có một mình, con nó biết nương tựa 
vào đâu?” 
 
Cuối cùng, tôi đã thuyết phục được Hoa để cô ấy mang 
thai đứa thứ hai. 
 
Năm 2005, David Đỗ ra đời. Sự xuất hiện của thành viên 
thứ tư khiến không chỉ vợ chồng tôi mà cả họ nhà tôi 
mừng vui khôn xiết, bởi khi sanh ra, bé hoàn toàn khỏe 
mạnh. 
 

 
 

David trong lễ rửa tội. Hình do gia đình cung cấp. 
 

Nhưng nhà thêm người, vợ chồng tôi cực lắm, một phần 
phải chăm sóc rất kỹ cho Michael từng giây từng phút, 
phần lo cho đứa thứ hai. Cuộc sống của vợ chồng tôi 
thay đổi từ đó.  
 
Vì đã có kinh nghiệm của Michael, nên lúc David được 
mười tám tháng tuổi và đến tuổi chích ngừa MMR, khi 
được yêu cầu đưa David đi chích, chúng tôi từ chối. Thà 
con tôi bị lên sởi, uống thuốc là hết bệnh, còn hơn chích 
vào rồi lại bị tự kỷ như anh nó, không có thuốc nào chữa 
được. Trước sự phản kháng của tôi, các bác sĩ nói nếu 
David không được chích ngừa, sau này cháu sẽ không 
được đi học. “Đó là luật. Luật chích ngừa nhằm để bảo 
vệ trẻ em không bị mắc bệnh và không lây truyền cho 
những trẻ khác.”, họ nói vậy. 
 

Luật ư? Đụng đến luật thì tôi sợ lắm. Ở Mỹ mà, cứ cái gì 
theo luật là phải chấp hành. Nhưng nỗi sợ hãi về thông tin 
cho rằng MMR có chất thủy ngân gây bệnh tự kỷ đã khiến 
tôi nhất quyết phải xin gặp bác sĩ chuyên khoa về bệnh nhi. 
Nghe tôi trình bày và hiểu được nỗi lo sợ của chúng tôi, bác 
sĩ tư vấn tôi nên xin mua loại thuốc ngừa MMR không có 
chất thủy ngân. Tôi đồng ý, dù loại thuốc đó mắc tiền hơn 
loại vaccine thường. Bác sĩ đặt khoảng 3 tháng sau thì thuốc 
về. David đã được chích ngừa loại vaccine đó. 
 

 
 

David lúc 18 tháng tuổi. Hình do gia đình cung cấp. 
 
Hơn một tuổi, David bắt đầu nói vài từ. Chúng tôi mừng 
lắm. Lòng thầm mong con sẽ bình thường như bao trẻ khác. 
Năm 2006, cả bốn người chúng tôi cùng về Việt Nam thăm 
họ hàng. Ôi Trời, giờ nhắc đến chuyến đi ấy, tôi còn ớn da 
gà. Trên máy bay, David bị bệnh, tôi phải bồng cháu trên 
tay suốt chuyến bay, nên vừa về đến Việt nam là tôi ngã 
bệnh. Chưa hết, lúc đó cả Michael và David đều không thích 
nghi được với môi trường ở Việt Nam, cứ ăn vô là ói ra, nên 
chúng chỉ ăn được cơm trắng với nước tương. Đó là lần đầu 
đầu tiên, cũng là lần cuối cùng chúng tôi cho cả hai đứa 
cùng về Việt Nam. 
 
Nhưng mãi cho đến 3 tuổi, David cũng chỉ nói được vài từ 
chứ không được nguyên câu như những trẻ nhỏ khác. “Chắc 
David lại chậm nói như mẹ nó mà thôi.” Mọi người trong gia 
đình trấn an tôi. Chúng tôi cũng mong như vậy. 
 
Một ngày nọ, khi đang chơi đùa, David bỗng tuôn ra một 
tràng không phải tiếng Việt, cũng không phải tiếng Anh, 
nên chẳng ai hiểu được cháu muốn gì. Vì đã nghiên cứu về 
bệnh tự kỷ, nên thấy con nói tiếng lạ, tôi bắt đầu hoảng sợ, 
liền lấy hẹn cho David đi khám bệnh. Bệnh viện yêu cầu 
chúng tôi đưa David đến cho họ thử 3 lần. Cả ba lần, David 
đều được cho vào phòng riêng và ở trong đó mấy tiếng 
đồng hồ để các bác sĩ quan sát các biểu hiện của cháu. Sau 
lần thứ ba, bác sĩ kết luận: David bị tự kỷ. 
 

(Xem tiếp trang bên) 
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  David cũng bị tự kỷ sao? Nhận tin đó, bầu trời sụp đổ 
trước mặt tôi. 
 
Khi báo chí đưa tin: Bác sỹ Makiko Iijima - Chuyên gia tiêm 
chủng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết: "Nghiên cứu 
sâu rộng của WHO cho thấy không có bằng chứng nào về 
mối liên quan giữa vaccine MMR và chứng tự kỷ", từ đó 
chúng tôi không đổ lỗi cho ai, cho bất cứ lý do gì nữa. 
 
Tôi giận mình bao nhiêu (vì bắt Hoa sanh thêm), lại càng 
thương Hoa bấy nhiêu, vì Hoa không bao giờ trách móc 
tôi điều gì. Nhưng tôi biết, Hoa không chỉ đau đớn, mà 
còn tủi thân lắm, khi thấy bạn bè ai cũng sanh ra những 
đứa con lành mạnh, còn con mình thì… 
 
Hy vọng 
 
David càng ngày càng phá phách. Cháu không bao giờ 
ngồi yên đến 1 phút. Michael tuy không phá, không nói, 
nhưng lại biểu hiện bằng hành động. Nhiều lúc chịu không 
nổi, mẹ nó phải la lên:“Con kỳ quá!” Nghe mẹ la anh như 
vậy, David cũng lập lại như mẹ nó, bằng tiếng Việt:”Con 
kỳ quá! Con kỳ quá!” Trẻ tự kỷ thường lập đi lập lại một 
từ hoặc một câu cho dù chúng không hiểu ý nghĩa là gì. 
 
David nóng tính hơn anh Michael của nó rất nhiều. Sợ nhất 
là khi David nổi cơn giận, nhưng khổ nỗi David lại hay 
giận. David muốn làm tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo, 
nên nếu bản thân nó làm cái gì bị sai cũng làm nó lên cơn 
tam bành. Ví dụ như khi đang viết bài, chỉ cần David viết 
trật một từ, nó sẽ xé bỏ tờ giấy ngay, rồi rống lên, khóc 
lóc inh ỏi.  
 
Với đứa trẻ bình thường, nếu ba mẹ gọi mà không thưa, 
hỏi mà không trả lời, đó là đứa trẻ không ngoan. Nhưng 
với những trẻ bị bệnh như Michael, David, vợ chồng tôi 
không thể nào nói chuyện với cháu. Khi nào nó thích thì 
nó nói, chứ ba mẹ không thể bắt ép cháu nói hay trả lời. 
 
David cũng phá phách hơn Michael rất nhiều, nhưng lại ít 
bị phạt hơn anh Michael. Nghĩ lại mà thương cho Michael. 
Vì Michael là đứa đầu lòng, chúng tôi chưa hiểu con, nên 
những lúc Michael không nghe theo lời ba mẹ thì bị phạt. 
Đến khi có David, chúng tôi mới hiểu là dù có phạt gì đi 
chăng nữa, con cũng không hiểu được lý do bị phạt, mà 
khi bị phạt, các cháu càng giận dữ hơn. Vì thế, khi các 
cháu phá phách hoặc giận giữ, chúng ta cần ôm ấp, siết 
chặt, ôm hôn, tỏ lòng yêu thương, để các cháu đằm cơn 
giận lại. Điều này chúng tôi học hỏi được kinh nghiệm từ 
các phụ huynh khác. 
 
Đã sanh con ra, phải làm mọi cách để nuôi dạy chúng nên 
người. Mỗi ngày vợ chồng tôi tự an ủi nhau và tiếp tục vừa 
đi làm vừa thay phiên nhau chăm sóc cho con.  
 

Chúng tôi không bao giờ dám để cho Michael và David ở nhà 
mà không có người lớn bên cạnh, nên vợ chồng tôi phải làm 
khác ca nhau.  Giờ tôi phải ra khỏi nhà là 5 giờ sáng, và có 
mặt ở nhà lúc 3 giờ chiều. Hoa làm việc lắp ráp ở hãng, phải 
rời khỏi nhà lúc 3 giờ chiều, và về đến nhà lúc 1 giờ sáng. 
Hoa về đến nhà là lúc tôi đang ngủ. Khi tôi đi làm là lúc Hoa 
đang ngủ vùi, vì cô ấy chỉ ngủ được mấy tiếng là phải thức 
để lo cho hai đứa đi học.  
 
Mùa đông, vào những ngày tuyết rơi, tôi phải lái xe chậm và 
cẩn thận, có khi không về kịp giờ cho Hoa đi làm. Những lúc 
như vậy, nếu chờ tôi về tới nhà sẽ trễ giờ, nên Hoa phải chở 
Michael và David đi làm, gặp tôi trên đường về nhà, giao hai 
đứa cho tôi, rồi tiếp tục đến hãng để kịp giờ vào ca.   
 
Chăm hai đứa nhỏ, chúng tôi cực hơn chăm người già. Hoa 
vẫn rất cam chịu, ít khi than phiền, nhưng tôi có thể cảm 
nhận được ở người vợ bé nhỏ, ốm yếu của mình nỗi buồn 
và sự mệt mỏi. Vì sao Hoa có thể vượt qua được? Chỉ có 
niềm tin mà thôi. 
 
Gia đình tôi theo đạo Công giáo. Hoa theo đạo Phật. Khi 
cưới, tôi không bắt Hoa theo đạo của mình, nhưng sau này 
Hoa lại xin được rửa tội và theo đạo chồng. Tuy vậy, cô ấy 
vẫn siêng năng đi chùa.  
 
Tôi vẫn làm việc trong bệnh viện, nhưng khi có ai kêu việc 
gì bên ngoài, tôi đều nhận làm thêm. Gia đình tôi sống tằn 
tiện lắm, nên không thiếu. Tôi làm thêm cốt để dư ra chút 
đỉnh mà lo cho hai đứa con sau này, khi sức chúng tôi không 
còn làm được như bây giờ. Chúng tôi sống trong niềm hy 
vọng và dành trọn tình yêu cho các con, vì nếu chúng tôi 
không lo được cho hai cháu thì không ai lo cho chúng được. 
 
Bệnh tự kỷ không chữa được bằng thuốc. Chúng tôi chỉ biết 
nhờ ơn trên, đặt niềm tin vào các Ngài. Vợ chồng tôi vẫn 
luôn hy vọng và trông mong vào phép lạ đến với hai đứa 
con thương yêu của mình. (Còn tiếp) 
 
Kỳ 3: Nhà có hai ‘Thiên tài’ 
Các bác sĩ giải thích, các cháu bị bệnh tự kỷ có hai bộ não 
khác nhau, chúng có một thế giới riêng, khó có thể hòa nhập 
với thế giới đời thường. Nhiều bậc Thiên tài trên thế giới có 
biểu hiện của bệnh tự kỷ, như Michael Fitzgerald, Giáo sư 
tâm thần học của Đại học Trinity tại Ireland, Nhà vật lý Isaac 
Newton (Anh), Nhà vật lý Albert Einstein (Mỹ), Nhà soạn 
nhạc Ludwig Van Beethoven (Đức), Nhà văn George Orwell 
(Anh), Thiên tài âm nhạc Mozart (Áo), Nhà văn Hans 
Christian Andersen (Đan Mạch) (Theo Telegraph). 
 
Từ khi biết Cha Trương Bửu Diệp, chúng tôi liên lỉ cầu 
nguyện với Cha để hai đứa con hòa nhập được với xã hội, 
chứ một ‘Thiên tài Michael’, chúng tôi đã khổ lắm rồi, huống 
chi nhà tôi có thêm ‘Thiên tài David’, mà mỗi ‘ông con’ lại có 
một cá tính khác nhau. 

(Xem từ số báo 79) 
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 
 

 

                          BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 4 THÁNG 10, 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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