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Bà Tran Cross và Bà Bernadette Wehbe - Laguna Hills & Laguna Niguel, California: 
“Chúng Tôi Rất Trân Quý Những Chai Nước ‘Lộc Của Cha’” 
 

Bà Tran Cross: Con gái tôi học ngành Computer Science. Trong lớp của cháu tất cả đều là nam sinh, chỉ có 
một mình cháu là nữ mà thôi. Cháu từng gặp khó khăn trong việc học, và nhiều lần từng muốn bỏ học. Tôi 
biết về Cha Trương Bửu Diệp, và đã cầu nguyện với Cha, xin Cha giúp cho cháu nghị lực để cháu có thể vượt 
qua được mọi khó khăn. Nhờ ơn Cha, con gái tôi đã làm được điều đó. Cháu đã tốt nghiệp và tìm được việc 
làm tốt. Bây giờ con gái tôi cũng rất tin tưởng nơi Cha và thường cầu nguyện với Cha. 
 
 Tôi có 5 đứa con. Bốn cháu đầu là gái, tôi mong muốn 

có một cháu trai, nên đã cầu nguyện với Cha Diệp mặc 
dù khi đó tôi cũng đã lớn tuổi. Và tôi đã sinh được đứa 
con thứ năm là một cháu trai. Cháu học rất giỏi.  
 
Lúc còn ở Việt Nam, tôi chưa hề biết gì về Cha Diệp. Khi 
sang Mỹ, rồi sau đó về thăm nhà, tôi mới nghe mọi người 
nói về Cha Diệp rất linh thiêng, nên khi trở lại Mỹ, tôi đã 
cầu nguyện với Cha. Thấy nhiều người được ơn Cha và 
đăng lời cảm tạ Cha trên báo, tôi càng tăng thêm niềm 
tin về sự màu nhiệm của Cha. 
 
Tôi đã kể chuyện cho người bạn của tôi là Bernadette 
Wehbe. Chính Bernadette đã tìm thấy văn phòng Trương 
Bửu Diệp Foundation tại thành phố Garden Grove này. 
(Xem tiếp trang 2) 
 

 

Bà Tran Cross (trái) và Bà Bernadette Wehbe. 
Hình: TBDF. 

 

Mừng 
Ngày của Mẹ 
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“Chúng Tôi Rất Trân Quý Những Chai Nước ‘Lộc Của Cha’” (tiếp trang 1) 
 
Bà Bernadette Wehbe: Tôi và Tran là bạn của nhau và càng ngày chúng tôi càng thân thiết. Khi đến nhà Tran 
chơi, tôi thấy trên tường có treo hình của Cha Trương Bửu Diệp. Tran kể cho tôi nghe nhiều về Cha Bửu Diệp và 
những điều kỳ diệu mà Cha đã làm sau khi Ngài hy sinh. Tran đưa cho tôi bản kinh bằng tiếng Việt, nhưng tôi nói 
tôi có thể cầu nguyện với Cha bằng ngôn ngữ của tôi. Tran còn đưa cho tôi xem tấm hình Cha Diệp nhỏ xíu. Tôi đã 
đem đi photocopy để giữ mà cầu nguyện với Cha. 
 
Sau đó, tôi lên Internet để tìm hiểu thêm và thấy có văn phòng Cha Trương Bửu Diệp trên đường Euclid, thành phố 
Garden Grove. 
 
Lần đầu tiên đến văn phòng Cha là tôi đi cùng con trai của tôi, cách đây 2 năm. Hôm đó, tôi đã cầu nguyện rất 
nhiều với Cha Diệp. Tôi cũng viết vào sổ xin khấn và lấy chai nước ‘Lộc của Cha’ đem về. Tôi nói với Cha rằng tôi 
chưa gặp lại mẹ tôi trong suốt 23 năm trời, nên cầu xin Cha cho tôi có thể gặp lại được mẹ.Khi trở ra bên ngoài, 
sao trong lòng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, bình an, không nặng nề như lúc tôi mới đến. Lấn ấy, tôi được tặng 
những tấm hình Cha Diệp. 
 
Vâng, cuộc sống rất khó khăn. Trở về nhà, tôi tiếp tục cầu nguyện với Cha mỗi ngày. Cứ mỗi buổi sáng, tôi đều 
nhìn hình Cha, cảm tạ Cha trước khi đi làm. Và Cha đã dẫn đường chỉ lối cho tôi. Tôi tin rằng chính Đức Chúa Giesu, 
Mẹ Maria, Cha Trương Bửu Diệp đã ban ơn lành cho tất cả mọi người biết chạy đến. Không phải Cha cho tiền bạc, 
của cải vật chất, mà chính là sự bình an, là con đường đúng cho chúng ta đi. 
 
Khi tôi tìm thấy website của Trương Bửu Diệp Foundation, tôi đã đọc được tiểu sử của Cha. Tôi rất xúc động khi 
đọc tới đoạn Cha Diệp đã không rời bỏ đoàn chiên để lánh nạn trong thời kỳ chiến tranh. Cha nói rằng giáo dân ở 
đâu thì Cha ở đó. Tôi cũng đọc được những câu chuyện ơn lành, trong đó không chỉ người Việt Nam mới được ơn, 
mà cả người Mỹ, và nhiều người ở các quốc gia khác. Điều này khiến tôi cảm kích.  
 
Thứ năm hàng tuần là ngày tôi được nghỉ, tôi đã gặp Tran và nói:” Tran, sao chúng ta không đến văn phòng Cha 
Diệp nhỉ?”  
 
Cách đây 2 tuần, tôi có người bạn từ Mexico sang, thấy tôi treo nhiều hình Cha Diệp trong nhà thì thắc mắc. Đến 
khi được tôi giải thích, họ cũng muốn cầu nguyện với Cha Diệp. 
 
Tôi muốn nói với các bạn rằng, Cha Diệp không trực tiếp ban ơn cho mình, nhưng Cha gần Đấng Tối Cao, và có 
thể cầu thay nguyện giúp cho mình.  
 
Chúng tôi rất trân quý những chai nước ‘Lộc của Cha’, và cảm kích khi nghe nói rằng những chai nước này được 
mua về từ Costco, sau đó các Thiện Nguyện Viên dán label lên trên, rồi đặt gần chỗ tượng Cha, thành kính đọc 
kinh để xin Cha làm phép, và tin chắc Cha đã ban phép lành cho từng chai nước.  
 
Mrs. Tran Cross: Nói về nước ‘Lộc của Cha’, tôi đã xin chai nước từ văn phòng TBDF về. Vào mỗi buổi sáng, tôi 
rót một chút, chỉ vài giọt thôi vào ly trà của chồng tôi. Chồng tôi uống xong thì cảm thấy rất bình an. Tôi có thể 
cảm nhận được điều đó. Tôi là người Phật giáo, nhưng tôi tin những gì Cha làm.  
 
Bernadette Wehbe: Kinh nghiệm của tôi khi cầu nguyện với Cha là phải kiên trì, cầu nguyện mỗi ngày. Tôi có xin 
vài tấm hình Cha Diệp về nhà, và treo một tấm hình của Cha trên xe. Mỗi khi dừng đèn đỏ, hay stop sign, tôi đều 
ngắm Cha và cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho con gái của tôi, để cháu được ơn trên phù hộ và được nhiều điều 
tốt đẹp trong cuộc sống của cháu. 
 
Một kinh nghiệm nữa tôi muốn chia sẻ với mọi người, là đừng chờ cho đến khi có chuyện mới cầu nguyện. Hãy 
siêng năng cầu nguyện hàng ngày, thì sẽ nhận được ơn bình an.  
 
John Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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Oanh Võ – Sài Gòn, Việt Nam 
“Mẹ Cầu Nguyện Với Cha Diệp Cho Tôi Nhiều Nhất” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẹ tôi hiện nay vẫn là Phật tử, nhưng bà đi lễ hàng tuần và thờ phượng Chúa chẳng khác nào một con chiên ngoan 
đạo. Mẹ tôi nói với tôi rằng: “Đức Chúa hay Đức Phật, Mẹ Maria hay Phật Bà Quan Âm đều là Đấng Tối Cao, con có 
thể vẫn giữ đạo của mình nhưng không được phản bác bên nào, miễn là con phải có Đức Tin ở Đấng Tối Cao.” Lúc 
đó tôi chỉ biết về Phật giáo, nên khi mẹ tôi nói vậy thì nghe thôi, chứ không hiểu gì. Thấy mẹ tôi đi rao giảng lời 
Chúa, mọi người trong dòng họ nói là bà bị lôi kéo, bị xúi giục. Nên sau đó mẹ tôi làm âm thầm hơn. Mẹ tôi có nói 
với tôi về Cha Trương Bửu Diệp, về lời cầu thay nguyện giúp linh thiêng của Cha. Với những việc làm và lời nói của 
mẹ, tôi cầu nguyện với Cha và đã bị thuyết phục bởi chính ơn lành mà tôi nhận được. 
 
Vợ chồng tôi lập gia đình hơn 5 năm nhưng không có con. Gia đình tôi, và bản thân tôi cũng đi cầu nguyện các nơi. 
Riêng mẹ tôi là người cầu nguyện với Cha Diệp cho tôi nhiều nhất, và kết quả là trong vòng 4 năm tôi sanh được ba 
đứa con. Trước khi mang thai tôi yếu lắm, mà sao càng sanh tôi càng khỏe. Từ khi biết Cha, được ơn Cha, biết Cha 
là nơi có thể tin cậy, tôi lại xin Cha nhiều hơn. Nhưng thật ra tôi không dám làm phiền Cha nhiều đâu, mà chỉ xin 
được có sức khỏe, gia đình bình an.  
 
Biết tôi đi Mỹ, mấy người bạn ở Việt Nam khuyên tôi phải đến Văn phòng Cha Diệp ở California. Còn những người 
bạn ở Mỹ về Việt Nam chơi cũng nói nếu qua được Mỹ thì đừng quên ghé Văn phòng Cha Diệp. Tôi nghĩ bụng: Ủa, 
sao cứ đi Mỹ là phải đến văn phòng Cha Diệp vậy ta!  
 
Tôi cũng từng đi du lịch vài nơi, nhưng khi xin visa đi Mỹ, tôi không nghĩ là dễ dàng đến như thế, vì vợ chồng tôi còn 
trẻ, mà ở Việt Nam tôi chỉ làm công việc bình thường thôi. Trước ngày phỏng vấn, vợ chồng tôi xuống Tắc Sậy, Cà 
Mau, nơi có mộ Cha Diệp để xin Cha, và tôi đậu ngay trong lần phỏng vấn đầu tiên. Cả hai vợ chồng tôi đều được 
cấp visa. Chuyến đi Mỹ lần này, Cha dẫn chúng tôi đi một cách rất suông sẻ. Trước ngày bay, tôi bị sốt rất cao, phải 
truyền dịch, truyền thuốc, đến nỗi tôi không thể chuẩn bị quần áo, và còn tính đến việc phải đổi vé. Rồi tôi khấn, 
xin Cha cho tôi mau khỏe. Lạ thật, ngay chiều hôm đó tôi khỏe như chưa từng bị bệnh. 
 
Vợ chồng tôi dự định sau chuyến đi này sẽ về mộ Cha để tạ ơn Cha. Nhưng không ngờ hôm nay tôi lại có mặt ở Văn 
phòng Cha Diệp tại miền Nam California. Lẽ ra hôm nay tôi sẽ đi San Jose thăm bà con, không hiểu sao sáng nay 
thức dậy tôi đổi ý. Thế là bạn tôi rủ đi uống cà phê. Lúc chạy xe trên đường Euclid, tôi mừng rỡ nhìn thấy tấm bảng 
‘Trương Bửu Diệp Foundation;’, nên nói bạn tôi ghé vào. Không ngờ khi vô thăm Cha, tôi còn được chia sẻ ơn lành 
làm nhân chứng cho Cha. Có vẻ như chính Cha dẫn đường chỉ lối cho chúng tôi. Tôi thấy hạnh phúc quá. Tôi không 
nghĩ ở Mỹ lại có một nơi thờ phượng Cha trang nghiêm, ấm cúng và tuyệt vời đến như vậy.  
 
Các cô bác, anh chị xem được chia sẻ của tôi, hãy cứ đặt niềm tin nơi Cha, và đừng yêu cầu Cha phải cầu nguyện 
ngay cho mình. Cứ kiên nhẫn, đôi khi lời mình cầu xin đến lúc nào mình không hay. Hy vọng TBDF sẽ giữ mãi được 
nơi thờ phượng này để giúp những ai chưa biết đến Cha, hoặc biết mà chưa được ơn Cha có nơi đến cầu nguyện 
với Cha.  
 
Anne Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng ơn lành) 

 

Gia đình tôi theo đạo Phật. Từ khi mới 5, 6 tuổi, tôi hay theo 
bà ngoại đi Chùa mỗi ngày. Ông bà của tôi có mở một cái am 
để thờ Phật ở quận 7, Sài Gòn. 
 
Riêng mẹ của tôi trong lúc gặp bất trắc trong cuộc sống, 
không biết sao bà lại bước chân vào nhà thờ Huyện Sỹ ở 
Quận Nhất, Saigon. Chỉ trong vòng một tuần lễ sau, mẹ tôi 
được ơn lành Chúa ban cho. Nếu là người ngoài, chắc tôi sẽ 
không tin, nhưng nhân chứng ở đây chính là mẹ tôi, nên tôi 
tin 100% rằng Chúa đã cứu mẹ tôi. Và qua mẹ, tôi biết được 
về Cha Trương Bửu Diệp.  
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Xin hiệp thông với những lời Khấn và Cảm tạ từ xa nhân Ngày của Mẹ 
  
 
 
 
 
K. PHAM – GERMANY 
Con kính chào Cha. Con là người mẹ già, đã 81 tuổi rồi. 
Con có đứa con gái tên là N. P., 59 tuổi, mắc bệnh tâm 
thần 22 năm qua, và được điều trị trong nhà thương 4 
năm nay mà không bớt bệnh. N.P. có 5 đứa con, bị 
chồng bỏ. Con ở cách nhà thương 400 km, nên không 
thể giúp được gì cho cháu. Con chỉ biết trông cậy nơi 
Cha, nhờ Cha cầu thay nguyện giúp lên Đấng Toàn 
Năng, và nhờ cộng đoàn chung lời cầu nguyện để con 
của con sớm bình phục. 
 
J. MAI – BATON ROUGH, LA. 
Thưa Cha, sắp tới má của con sẽ có kết quả xét nghiệm 
về bệnh ung thư. Con mong chờ kết quả xét nghiệm của 
má con sẽ được tốt đẹp. Con xin cho má của con được 
chữa lành bệnh. Con lạy Cha Trương Bửu Diệp, con xin 
Cha dâng lên Chúa lời cầu nguyện này của con.  
 
H. PHAM – WEBB CITY, MO. 
Lạy Cha, chúng con chỉ có ba mẹ con. Con tha thiết cầu 
xin Cha thương xót và che chở cho chúng con. Con kính 
xin phó dâng hồn xác ba mẹ con con là H.P., T.K.N, và 
T.K.N.  
 
M.J. NGUYEN – CHANTILLY, VA. 
Xin Cha giúp con chuyển cầu lên Đấng Tối Cao giúp cho 
mẹ con là N.T.L. sớm khỏe lại trong lúc này, và được 
bình phục như xưa. Xin Cha thương gia đình chúng con. 
 
T. VU – DALLAS, TX. 
Con gái con đang mắc bệnh, xin Cha cầu bầu cùng Đấng 
Tối Cao cho cháu mau được khỏi bệnh, cho con gái con 
bán được mall, và cho gia đình con được bằng an. Con 
cũng xin cầu nguyện cho con được khỏe mạnh. 
  
L. TRINH – LOS ANGELES, CA. 
Cha ơi, cô K. sắp sửa đi mổ đầu xin Cha cầu bầu cùng 
Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ và che chở cho cô K. được 
mọi sự bằng an và may mắn. 
 
PL. NGUYEN – AUSTIN, TX. 
Mẹ con là V.T.D. đang bệnh nặng. Mẹ con đau đớn về 
thể xác lắm Cha ơi. Cầu xin Cha cho mẹ con được chữa 
trị và nhanh chóng được cho về nhà. Con cũng xin Cha 
ban phúc lành cho ba của con là N.N.T. có đủ nghị lực 
để đồng hành cùng với mẹ con vượt qua cơn bệnh tật. 
 

 
 
 
 
 
 
T.T.T.T. – DOWNEY, CA. 
Kính xin Cha Trương Bửu Diệp cầu nguyện cho con gái 
của con là N.T.T.T. khỏi được căn bệnh hiểm nghèo. 
Xin cho khối u trong não của cháu đừng bị tái phát.  
 
H T Phạm – AUSTRALIA 
Con kính cẩn cầu xin Cha Diệp thương cầu bầu lên 
Đấng Tối Cao ban cho con gái con là TV Lưu, 25 tuổi 
đang hôm mê trong bệnh viện được ơn chữa lành và 
cứu mạng. Con sợ lắm Cha ơi! Con xin Cha Diệp và 
cộng đoàn cầu nguyện cho con của con. Con muôn vàn 
đội ơn Cha và mọi người. 
 
T.B – SACRAMENTO, CA. 
Xin Cha cho con gái của con mau khỏi bệnh, cho gia 
đình con được bình an. 
 
M. TRAN – HOLT, MI. 
Thưa Cha, gót chân của mẹ con đang bị lở, nên mẹ của 
con đang rất đau; con thì bị đau cánh tay phải và bả 
vai. Xin Cha cầu nguyện cho mẹ con con, và cho con 
bán được tiệm nails ở Michigan. 
 
V. HUYNH – ST. PAUL, MN. 
Xin Cha chữa lành cho con gái của con, để cháu có thể 
đi đứng lại được. Xin Cha chữa lành cho bé C.T., vì hiện 
nay bé không nghe được gì cả. 
 
KL. NGUYEN – AMHERST, OH. 
Thưa Cha, con gái của con hiện đang mắc bệnh trầm 
cảm. Xin Cha chữa lành cho con gái của con. Con cũng 
xin cho chồng con bị đau bả vai mau hết bệnh, cho mẹ 
của con là T.N. từng là nhân chứng ơn lành của Cha, 
được khỏe mạnh và bình an vì tuổi đã già, sức đã yếu. 
 
A.BUI – ROSEMEAD, CA. 
Chị của con ở bên Việt Nam mới bị té gãy chân. Con lo 
quá Cha ơi. Con chỉ biết chạy đến Cha và xin Cha cầu 
bầu cho chị con mau sớm bình phục. 
 
N. VU – SAN JOSE, CA. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha cho con gái của con 
mạnh khỏe, bằng an, và giấy tờ của cháu được suông 
sẻ tốt đẹp để con gái con sớm có cuộc sống gia đình 
ổn định. Xin Cha giữ gìn con gái của chúng con. 
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D. HA – ALBUQUERQUE, MN. 
Cha ơi, con gái của con đang mang bệnh. Con xin Cha 
thương cháu, cầu thay nguyện giúp cho cháu được khỏi 
bệnh. 
 
J. TRINH – SAN GABRIEL, CA. 
Con cầu nguyện cùng Cha cứu giúp con thoát khỏi sự 
khó khăn hiện nay. Con khẩn nguyện Cha giúp cho mẹ 
của con luôn bình an, giấy tờ suông sẻ. Con cũng xin cho 
cháu D.N. cố gắng học hành ra trường để có tương lai 
sau này. 
 
J. NGUYEN – ABERDEEN, SD. 
Thưa Cha, nhân Ngày Của Mẹ, con kính xin Cha cầu bầu 
cùng Đấng Tối Cao cho mẹ của con là M.T.H, và mẹ 
chồng của con là H.T.C. được khỏe mạnh, cùng con cháu 
vui vẻ an hưởng tuổi già. Con xin cho các chị của con có 
được sức khỏe tốt, gia đình bình an, hạnh phúc. 
 
D. DOAN – SPRING FIELD, MA. 
Lạy Chúa, lạy Mẹ Maria, lạy Cha Trương Bửu Diệp, con 
xin khấn cho mẹ của con mau khỏi bệnh và luôn được 
bình an; xin cho con gái của con bớt cứng đầu, bớt đi 
chơi, chí thú làm ăn và cho vợ chồng chúng nó luôn 
thương yêu nhau và hạnh phúc mãi mãi. Con cũng xin 
cho chị gái con và các cháu trong gia đình được mạnh 
khỏe. 
 
V. TRUONG – SAN DIEGO, CA. 
Xin Cha Diệp cầu cùng Đấng Tối Cao cho mẹ của con làm 
ăn phát đạt vì tiệm mới mở lại, nên vắng khách lắm Cha 
ơi. Xin Cha phù hộ cho mẹ của con. 
 
H. PHAM – WAITE PART, MN. 
Thưa Cha, con gái của con là V.U.T. làm công việc phải 
đứng nhiều nên bây giờ cháu bị đau chân. Thấy cháu 
đau chịu không nổi mà lòng con cũng như bị đứt từng 
khúc ruột. Con xin Cha cầu bầu cho con gái con bớt bị 
đau chân. Con cũng đang bị nhiều chứng bệnh, xin Cha 
thương mà cầu nguyện cho con bớt bệnh. 
 
A.THANH – ROSEMEAD, CA. 
Con xin Cha Trương Bửu Diệp thương cho con gái và 
cháu ngoại của con đang sinh sống ở Sydney (Úc châu) 
luôn được bình an, mạnh khỏe để tháng 5 này sẽ qua Mỹ 
thăm vợ chồng con. Xin cho các cháu có chuyến đi bình 
an, đi đến nơi về đến chốn. 
 

 

 

 
P. TRAN – SAN JOSE, CA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa, Đức Mẹ, ban ơn cho con 
gái của chúng con. Cháu đã có gia đình hiện đang sinh 
sống ở bên Nhật. Cháu bị bệnh hở xương hông bên trái, 
nên bác sĩ đã mổ khoan bắt 4 con ốc. Cháu đang phải 
nằm yên không được cử động cho đến ngày các xương 
liền lại. Hiện tại cháu rất đau đớn. Con xin Cha cầu 
nguyện cho con gái con bớt đau và sớm lành lặn.  
 
K.P. TRAN – HARRISBURG, PA. 
Lạy Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, nay con khẩn cầu 
xin Cha giúp hai con của con được ngoan ngoãn, biết 
thương cha mẹ mà chăm chỉ học hành, luôn gặp được 
thầy cô, bạn bè tốt và gặp may mắn trong cuộc sống. 
 
L. NGUYEN – HAWTHORN, CA. 
Thưa Cha, em của con sắp phải đi mổ để điều trị một 
căn bệnh nặng. Xin Cha cầu nguyện cho em con được 
mọi sự bình an. 
 
K.N – VIỆT NAM 
Lạy Chúa, lạy Cha, xin ban ơn cho cháu B. của chúng 
con chữa lành bệnh ung thư máu. Trong giờ phút này, 
cháu của con đang đau đớn lắm. Cha ơi, xin Cha cầu 
bầu cho cháu B. Kính xin Chúa nhậm lời cầu nguyện 
của Cha Diệp, mà ban ơn chữa lành cho cháu B. 
 
N. ANH – TAMPA, FL. 
Con khẩn nài xin Cha cho mẹ con được mạnh khỏe, 
không còn bị đau chân nữa. 
 
P. TRAN – HOUSTON, TX. 
Kính lạy Cha, con không phải là người Công giáo đâu 
Cha à, nhưng con rất tin nơi Cha. Vào tháng 7, 2018, 
con có dịp qua California thăm gia đình, và có đến nhà 
nguyện của Cha. Con thấy nơi mà Hội TBDF lập nên để 
thờ Cha rất linh thiêng và trang nghiêm. Con cũng thấy 
nhiều người đến cầu nguyện với Cha quá. Nay con có 
lời khấn nguyện gửi đến Cha. Gia đình người con của 
con có bất hòa. Xin Cha thương giúp gia đình đôi trẻ 
này để các cháu sớm hòa thuận trở lại, thương nhau, 
biết lo lắng cho nhau và vun vén hạnh phúc gia đình.  
 
T. PHAM – ANNANDALE, VA. 
Thưa Cha, ba tuần lễ này rồi, người con cứ mệt như 
hết hơi, bủn rủn chân tay, không ngồi lên nổi. Con chưa 
bị như vậy bao giờ Cha ơi. Xin Cha cầu bầu giúp con, 
cho con mau hết bệnh. 
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

  
 

 
 
 
 
 
J. TRINH – SAN GARBIEL, CA. 
Con xin cảm tạ ơn Cha vì Cha đã thay đổi tâm tính của 
con gái con, khiến cháu biết thương con, quan tâm đến 
cha mẹ. 
 
T. TRAN – CARY, NC. 
Con gái của con có được việc làm mới rồi Cha ơi. Cháu 
vui lắm Cha à. Thay mặt cháu, con xin kính cảm tạ Cha 
đã cầu thay nguyện giúp cho cháu. Chúng con muôn 
vàn ghi nhớ ơn Cha. 
 
V. LE – GERMANY 
Lúc con gái con là Teresa N.T.K.T. mới mang thai. Bác 
sĩ khám nói rằng thai nhi không bình thường, khuyên 
con gái con phải bỏ bào thai. Nghe vậy con lo sợ lắm, 
liền cầu nguyện với Cha, xin Cha cứu cháu bé. Con gái 
con cũng khấn với Cha hàng ngày. Mới đây bác sĩ khám 
lại và nói thai nhi bình thường. Đầu tháng tới con gái 
con sanh. Đây quả là một phép lạ chúng con nhận được 
qua lời cầu bầu của Cha. Chúng con xin lạy tạ ơn Cha. 
 
T.M. NGUYEN – GAINESVILLE, GA. 
Thưa Cha, con gái của con bị bệnh về mắt và mổ đã 3 
lần, sáng được 90% rồi. Con xin tạ ơn Cha, và xin Cha 
cho cháu nhận được tiền mổ mắt để đỡ phần nào cho 
con, vì con năm nay cũng đã 73 tuổi rồi. 
 
K. TRUONG – HARRISBURG, PA. 
Gia đình con xin cảm ơn Cha vì rất nhiều ơn lành chúng 
con nhận được qua lời cầu bầu của Cha. Cha luôn ở 
bên chúng con, những lúc chúng con cần đến Cha. 
 
T. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Con xin báo đến Cha những ơn lành chúng con nhận 
được: M. đã có tin vui; mắt của con đã sáng hơn, chân 
hết đau, đường huyết tốt, con không còn phải uống 
thuốc nữa. Dạo này con bớt hoang mang, lo lắng rồi 
Cha ạ. Con luôn vững tin vào lời cầu bầu linh thiêng 
của Cha. Đức tin của con ngày càng vững vàng. Gia 
đình con được như ngày hôm nay là nhờ tình yêu 
thương và lời cầu bầu của Cha. 
 
T.H. NGUYEN - LINCOLN, NE. 
Con xin cảm ơn Cha về lời cầu thay nguyện giúp của 
Cha cho con. Con gái của con đã lấy lại được căn nhà 
và chịu trở về căn nhà đó mà lo cho tương la của cháu. 
Con mừng lắm Cha ơi. 
 

 

 

 
N. LE - FALLS CHURCH, VA. 
Thưa Cha, công việc của con luôn tốt đẹp, ổn định, con 
cũng đã bớt đau nhức và sức khỏe của chồng con khá 
hơn sau các ca phẫu thuật. Tất cả những ơn lành chúng 
con nhận được đó là nhờ Cha cầu nguyện cho chúng 
con. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
M.H. – DENVER, CO. 
Thưa Cha, nhờ lời cầu nguyện của Cha mà nay con đã 
sanh em bé được dễ dàng, bình an, mạnh khỏe. Con 
thật hạnh phúc khi được làm mẹ. Con xin tạ ơn Cha. 
 
T.T.K. NGUYEN - CORDOVA, TN. 
Con xin ngàn lần cảm tạ ơn Cha, cho con ngủ ngon 
được hằng đêm. Bây giờ con thấy rất khỏe. Con cầu xin 
với Cha, và đã tìm được người sửa nhà như ý muốn, và 
cho con lái xe đi xuyên bang về nhà bình an. 
 
L. NGUYEN - ST. PAUL, MN. 
Kết quả chụp CT bao tử của con rất tốt, con không mắc 
bệnh gì. Con cũng có một chuyến đi Việt Nam và trở về 
được bình an. Con xin cảm tạ ơn Cha rất nhiều vì đã 
cầu nguyện cho con. 
 
T. NGUYEN – CORDOVA, TN. 
Ngàn lần con xin cảm tạ ơn Cha đã cho em rể của con 
là C.N.S. được lành bệnh. Con bị té đau tức ngực, 
không thở được nhưng ráng cầu nguyện với Cha, thì 
sau đó không lâu con hết đau. Chúng con còn nhận 
được nhiều ơn lành của Cha lắm mà không giấy mực 
nào tả hết được. Tận đáy lòng con xin cám ơn Cha.  
 
C. TO – SAN DIEGO, CA. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho cháu của con là H.Q. đã 
được lành mạnh, dù chưa khỏe hoàn toàn, nhưng vậy 
là Cha đã nhậm lời con rồi. Xin Cha tiếp tục cầu nguyện 
cho cháu con được ơn chữa lành.  
 
Q. NGUYEN – ANAHEIM, CA. 
Con trai của con là N.Q.M. bị tai nạn xe hơi có chấn 
thương. Chúng con rất lo lắng nên đã chạy đến cầu xin 
Cha cứu giúp cháu. Nay con của con đỡ hẳn rồi Cha ạ. 
Riêng con bị bệnh đau mắt, con cũng xin Cha cầu thay 
nguyện giúp thì bệnh đau mắt của con có phần thuyên 
giảm. Xin Cha tiêp tục phù hộ cho gia đình chúng con. 
Chúng con xin cảm ơn Cha. 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 

  
 

 
                   

 

     
          
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

 
 

 
 

 
         

 

     
 
 
 

 
     
 

 
             

       

  
 
 

  
 
 

 

   
 
 
 

 
   

      
 

 
 
 
 

 
        

 
 

 
     
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

 
        

     
 

     
 
 
 

 
 
 

 

        
     
 
 

     
 

    
     
     
 

     
 
 
 

      
     
 

     
 
 

 
     

     

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ông Giuse 
NGUYỄN V HANH 

Sinh năm: 1931 
Mất ngày 5-5-1998 

 

 

Ông Joanbaotixita 
BÙI XUÂN TRƯỜNG  

Sinh năm: 1951 
Mất ngày 7-5-2008 

 
 

Ông Phero 
NGUYỄN VĂN HẠNH 

Sinh năm: 1938 
Mất ngày 8-5-2015 

 

Ông Peter 
NGUYỄN KIM KIỀU 

Sinh năm: 1912 
Mất ngày 8-5-1965 

 
 

Bà Marie 
NGUYỄN THANH LÝ 

Sinh năm: 1918 
Mất ngày 8-5-2016 

 

Ông Matino 
NGUYỄN KHƯƠNG 

Sinh năm: 1954 
Mất ngày 8-5-2011 

 

Anh Giuse 
TRẦN MINH HOÀNG 

Sinh năm: 1958 
Mất ngày 8-5-1980 

 

Bà 
NGUYỄN THỊ DUNG 

Sinh năm: 1912 
Mất ngày 8-5-1989 

 

Bà 
CHÂU XUÂN 

Sinh năm: 1935 
Mất ngày 9-5-2012 

 
 

 
Ông Giuse 

NGUYỄN VĂN CHUNG 
Sinh năm: 1929 

Mất ngày 10-5-1980 
 

Ông Phaolo 
NGUYỄN VĂN PHƯỚC 

Sinh năm: 1957 
Mất ngày 11-5-2014 

 

Ông Matino 
VŨ MINH THỦY 
Sinh năm: 1970 

Mất ngày 12-5-2017 
 

Ông Giuse 
BÙI SỸ GIA 

Sinh năm: 1918 
Mất ngày 14-5-1993 

 
Bà Maria 

NGUYỄN THỊ MINH 
Sinh năm: 1929 

Mất ngày 15-5-2016 
 

Bà 
MARIA NGUYỄN 
Sinh năm: 1929 

Mất ngày 15-5-2016 
 

Bà Maria 
PHẠM THỊ QUA 
Sinh năm: 1923 

Mất ngày 15-5-2013 
 

Ông Phero 
NGUYỄN BÁ HẠNH 

Sinh năm: 1961 
Mất ngày 17-5-2012 

 

Ông Alexis 
ĐẶNG VĂN MINH 

Sinh năm: 1949 
Mất ngày 17-5-1986 

 

Bà Maria Theresa 
NGUYỄN TÂM 
Sinh năm: 1958 

Mất ngày 18-5-2017 
 

Ông Giuse 
NGUYỄN TRỌNG CHÚC 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày 19-5-2006 

 

Bà Anna 
NGUYỄN BIẾN 
Sinh năm: 1920 

Mất ngày 23-5-1982 
 

Ông Phaolo 
TRƯƠNG NGỌC MINH 

Sinh năm: 1928 
Mất ngày 23-5-2003 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ HỢI 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày 23-5-2017 

 

Ông Giuse 
BÙI VĂN VINH 
Sinh năm: 1925 

Mất ngày 24-5-1989 
 

Ông Vincente 
VŨ NGỌC KHUÊ 
Sinh năm: 1962 

Mất ngày 25-5-2017 
 

 Ông Phaolo 
NGUYỄN VĂN TRINH 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày 25-5-1997 

 

Ông Đaminh 
VŨ VIẾT TỈNH 
Sinh năm: 1955 

Mất ngày 25-5-2018 
 

Ông Toma 
ĐINH VĂN GẤM 
Sinh năm: 1924 

Mất ngày 26-5-1992 
 

Bà Maria 
LÊ THỊ VONG 
Sinh năm: 1915 

Mất ngày 27-5-2000 
 

Bà Elizabeth 
HOÀNG THÁI AN 

Sinh năm: 1930 
Mất ngày 28-5-2001 

 

Ông Phaolo 
TRẦN VĂN ĐA 
Sinh năm: 1901 

Mất ngày 28-5-1961 
 

Bà Maria 
TRẦN SỢI 

Sinh năm: 1937 
Mất ngày 30-5-1992 

 

  

    

Ông Phero 
CAO XUÂN ĐỐNG 

Sinh năm: 1914 
Mất ngày 4-5-1992 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ SEN 

Sinh năm: 1905 
Mất ngày 6-5-2010 

 

Ông Giuse 
BÙI VĂN QUÝ 
Sinh năm: 1916 

Mất ngày 6-5-1988 
 

Ông Francisco Xavier 
VÕ VĂN NHỨT 
Sinh năm: 1934 

Mất ngày 25-5-2016 
 

Anh Dominico 
CHARLIE THOMAS 

PHẠM NGUYỄN 
Sinh năm: 1994 

Mất ngày 31-5-2018 
 

Bà Maria 
PHAN THỊ HỚN 
Sinh năm: 1916 

Mất ngày 31-5-1946 
 

 

Bà Anna 
BÙI THỊ ÚT 

Sinh năm: 1920 
Mất tháng 5, 1963 

 

Anh Alexu 
HỒ PHÚ 

Sinh năm: 1941 
Mất tháng 5, 1964 
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Đại tang 
 
Thu sang Mỹ được 2 tháng thì tôi ghi danh cho em đi học 
Anh Văn, chương trình ESL, ở trường Golden West. Thu 
rất sợ vì không biết nhiều tiếng Anh. Tôi phải tìm lớp có 
cô giáo người Việt Nam cho Thu học. Cứ tưởng cô giáo là 
người Việt thì sẽ thông cảm cho học sinh người Việt ‘chân 
ướt chân ráo’ mới qua, nào ngờ cô giáo ấy không những 
không nói tiếng Việt, mà còn dữ nữa.  
 
Tính Thu chậm chạp, nên đôi lần đi học trễ, dù chỉ trễ 5, 
10 phút mà thôi, nhưng cô giáo ấy để ý. Một hôm, đón 
Thu đi học về, tôi thấy mắt em đỏ hoe. Thu kể khi tan lớp, 
chờ cho tất cả học sinh về hết, cô giáo kêu Thu ở lại, đóng 
cửa, rồi xả ra một tràng tiếng Anh. Thu nói em không hiểu 
cô giáo nói cái gì, nhưng với giọng lớn tiếng và gương mặt 
giận dữ như thế, thì chỉ là quát tháo, mắng mỏ thôi. Thu 
tủi thân, khóc rất nhiều và không muốn đi học nữa.  
 
Chờ cho Thu có thẻ xanh và số An sinh xã hội, em gái tôi 
làm giấy tờ để Thu trở thành người chăm sóc cho má tôi. 
Đó là công việc đầu tiên của vợ tôi khi đặt chân đến nước 
Mỹ. Má tôi bị bệnh tiểu đường, cao máu. Trước khi Thu 
sang, má tôi bị té gẫy tay, nên bà rất yếu. Công việc hàng 
ngày của Thu là nấu cơm, cho má tôi ăn, canh giờ cho má 
tôi uống thuốc. Được con dâu ngoan và hiền chăm sóc, 
bà rất vui. 
 
Tháng 9, 2008, bệnh của má tôi trở nặng. Khi đó, tôi bị 
lên cơn động kinh thường xuyên. Lại thêm người anh của 
tôi ở chung trong nhà hay gắt gỏng, khó chịu với Thu. Mỗi 
lần thấy Thu buồn và mệt mỏi, tôi lại đưa vợ đi chơi để 
thư giãn. Nhưng chúng tôi chỉ có thể đi chơi vào cuối tuần 
mà thôi, vì ngày thường Thu phải chăm sóc cho má tôi và 
làm công chuyện nhà. 
 
Một ngày cuối tuần, thấy Thu buồn, tôi rủ em đi San Diego 
chơi. Không may, má tôi bị stroke ngay ngày vợ chồng tôi 
không có ở nhà. Hai cô em gái của tôi đưa má tôi vô nhà 
thương. Má tôi nằm trong nhà thương được vài ngày thì 
bà ra đi. Khi đó bà chỉ mới 72 tuổi. 
 
Mất vợ, ba của tôi buồn bã và hay khó chịu. Thật ra ông 
cũng là người khó tính và ít nói từ lâu rồi. Mỗi khi chúng 
tôi làm chuyện gì không vừa ý, ông la mắng xối xả. 
  

 
 

Như cái hôm ông cho giặt bộ sofa, đem phơi ngoài sân 
cho khô, xong ông đi ra ngoài, dặn tôi canh chừng khi 
thấy khô thì đem vô. Hôm đó dù bộ sofa chưa khô nhưng 
vì muốn đưa Thu đi chơi nên tôi đem nó vô nhà luôn. 
Tính tôi ngang bướng vậy đấy. Khi trở về thấy bộ sofa 
còn ẩm, ba tôi nổi đóa, la mắng vợ chồng tôi kinh khủng.  
 
Nếu không mắc bệnh động kinh, chắc tôi bị cả nhà ghét 
lắm vì cái tính bướng bỉnh này. Nhưng tôi mặc kệ, ai ghét 
thì ghét.  
 
Mấy tháng sau khi má tôi qua đời, ba tôi đổ bệnh. Lúc 
đầu ông hay bị đau bụng, bác sĩ khám nói ông bị đau bao 
tử. Sau đó họ cho ông đi làm xét nghiệm và phát hiện 
ông bị viêm gan siêu vi B và đã chuyển sang ung thư. 
Bốn tháng sau khi phát hiện bệnh ung thư, ba tôi đi theo 
má tôi. 
 
Bệnh tật và thất nghiệp 
 
Chỉ trong vòng 1 năm, tôi mất cả cha lẫn mẹ. Sau khi ba 
tôi qua đời, bệnh của tôi nặng lên. Những cơn động kinh 
của tôi ngày càng nhiều, có khi mỗi tuần tôi bị động kinh 
tới 2, 3 lần.  
 
Vợ tôi kể, khi tôi lên cơn động kinh thì miệng nói lắp bắp, 
tay run bần bật, xong bóp cổ Thu rất chặt, làm cho Thu 
nghẹt thở luôn. Lần nào Thu cũng la lên: “Anh bóp cổ em 
chết mất, lấy ai lo cho anh?” Mấy người anh của tôi hỏi 
Thu, những lần thấy tôi bị động kinh, Thu có sợ không. 
Thu nói tỉnh queo: “Em quen rồi, cứ bình tĩnh mà tính, 
không có gì phải sợ.” 
 
Khi má tôi mất, mọi người nói tôi xin cho Thu cộng việc 
chăm sóc cho tôi – cũng là người bệnh. Tôi đi hỏi thăm 
thì người ta chỉ cho Thu chăm sóc cho tôi 7 giờ/tháng, 
mỗi giờ $7, nghĩa là với cái job này, thu nhập của Thu là 
$49/tháng. “Thôi bỏ đi, có ấy chục bạc một tháng, lấy 
làm gì!” tôi nói. 
 
Từ khi bệnh nặng, tôi không đi bán hàng ở shop bán bàn 
ghế của anh tôi được. Chỗ rửa xe cũng không nhận tôi 
nữa. Mỗi tháng, vợ chồng tôi chỉ có vỏn vẹn hơn $1,000 
là tiền bệnh của tôi và food stamp của Thu. Thấy cuộc 
sống chật vật, Thu xin đi làm.  
 
 

Một cuộc đổi đời – Kỳ 4: Được Ơn Cha Diệp                        (Xem từ số báo 84)           
   
Anh Tony Trần cho biết thời gian đầu sang Mỹ, chị Thu Trần – vợ anh rất mặc cảm và luôn buồn bã. Sẵn 
mắc bệnh từ khi còn ở Việt Nam, sang đây lại phải nuôi người bệnh là má chồng, ba chồng, và chồng, 
khiến bệnh của chị càng nặng hơn. Từ khi gặp được Cha Diệp và cầu nguyện với Cha, sức khỏe của vợ 
chồng anh chị khá lên rất nhiều. Anh chị rất tin đó là nhờ có Cha Diệp, vì trước đây vợ chồng anh chị đã 
phải trải qua nhiều khổ cực, yếu kém về sức khỏe, lại luôn sống tự ti, mặc cảm. 
 
 
 



 

9 
 

TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ® MONTHLY NEWSLETTER                  SỐ 87 – MAY, 2019 

 

 

 

  

Ngặt một nỗi, Thu không biết tiếng Anh, nên xin ở đâu 
cũng không được nhận. “Hay là cho Thu đi làm ở chợ 
Việt Nam? Ở đó người Việt nhiều, đâu cần nói tiếng 
Anh.” Tôi nghĩ vậy, và đưa Thu đến xin việc ở chợ T.P. 
 
Hôm đó, tôi đi theo Thu và nói chuyện với người quản 
lý chợ. Họ hỏi Thu mấy câu, nhưng cuối cùng không 
nhận Thu, mà còn nói tôi bị bệnh tâm thần. Lúc về, Thu 
kể có người hỏi Thu:” Ông đó mắc bệnh tâm thần, sao 
lấy ổng làm gì?” Thu trả lời thẳng: “Tôi thương thì tôi 
lấy, mắc gì hỏi!” Nghe Thu kể vậy, tôi bực lắm, không 
cho Thu đi xin việc ở đâu nữa. Tôi có thể nuôi Thu mà. 
Vợ chồng tôi ăn uống, tiêu xài có bao nhiêu đâu. 
 
Nhưng cứ quanh quẩn ở nhà, lại bị ông anh của tôi hay 
gây sự, nên bệnh Thu càng nặng thêm, mà nặng nhất 
là bệnh trầm cảm. 
 
Xin và được 
 
Từ khi biết văn phòng Cha Diệp, Thu rất thích đến với 
Cha. Tuần nào em cũng nhắc tôi đi thăm Cha. Nếu 
không được đi là cô nàng khóc lóc. Thấy Thu buồn, dù 
thế nào đi nữa, tôi cũng phải đưa cô ấy đi đến Cha. 
 
Tôi hỏi Thu:” Những lúc vô gặp Cha, em nói gì? Cầu 
gì?” Thu nói em luôn khấn cho vợ chồng khỏe mạnh, 
cuộc sống được bình an, và cho người anh thay đổi tính 
tình, đừng gây khó dễ nữa. Thu cũng hay xin cho những 
người thân trong gia đình và mấy đứa cháu còn ở Việt 
Nam luôn được mạnh khỏe. 
 
Những người bệnh hay xin được ‘gặp thầy, gặp thuốc’. 
Thu cũng xin cho tôi như vậy. Có ai tin rằng người mang 
căn bệnh mấy chục năm trời như tôi mà khi được vợ 
kiên nhẫn cầu nguyện, sức khỏe lại khá lên không?  
 
Một lần tôi đi khám bệnh, nhà thương cho tôi loại thuốc 
khác. Tôi uống thuốc mới này thì cảm thấy khỏe hơn, ít 
lên cơn động kinh. Chỉ khi nào quá nóng, hay quá lạnh, 
hoăc đói mà chưa kịp có gì bỏ vào bụng, tôi mới bị động 
kinh. Biết vậy nên mỗi lần đi đâu, vợ tôi hay mang lỉnh 
kỉnh đồ đạc và thủ sẵn đồ ăn cho tôi.  
 
Chúng tôi nghèo thật, nhưng khi đến với Cha, chúng tôi 
không cảm thấy buồn, mà tâm hồn rất bình an. Chỉ khi 
đến văn phòng Cha mới biết cuộc sống này còn rất 
nhiều cảnh khổ hơn vợ chồng tôi. Chúng tôi lại nghĩ 
mình may mắn hơn rất nhiều người.  
Ông anh của tôi dần dà hiểu được cuộc sống của chúng 
tôi nên có phần dễ tính hơn trước một chút. Sắp tới, 
anh cho sửa lại ngôi nhà chúng tôi đang sống cùng anh, 
để nơi ở của chúng tôi được khang trang hơn. Ngẫm 
lại, những điều cầu xin của Thu đều đã được Cha nhậm 
lời.  
 
 
 
 
 
 

Làm nhân chứng ơn lành 
 
Qua Mỹ khá lâu, nhưng Thu nhát không dám đi thi quốc 
tịch. Năm 2015, tôi thúc dục em đi thi. Lúc đó Thu vẫn 
còn mang chứng bệnh trầm cảm, tâm thần không thoải 
mái, khi nhớ khi quên, nên học trước quên sau. 
 
Thu đi thi lần đầu bị đánh rớt vì người phỏng vấn hỏi gì 
em không hiểu, không trả lời được. Thu khóc quá trời, 
nhưng không nản chí. Lần thứ hai, vì đã biết Cha, nên 
Thu xin Cha giúp. Em kể với tôi, lúc ngồi chờ thi, em lấy 
hình Cha ra và khấn với Cha: “Cha ơi, lần này con có học 
bài, nhưng sao lúc này con quên hết trơn rồi. Cha giúp 
con và đi cùng con vào phòng thi nhe Cha.” 
 
Lần đó, Thu gặp người phỏng vấn dễ dàng, hiểu được 
bệnh tình của Thu với giấy chứng nhận của bác sĩ, nên 
Thu đậu. Một tháng sau, vợ tôi đi tuyên thệ nhận quốc 
tịch Mỹ. Vì tin rằng những ơn lành mà chúng tôi nhận 
được từ Đấng Tối Cao đều nhờ lời cầu bầu của Cha 
Trương Bửu Diệp, nên tháng 5, 2015, ngay sau khi thi 
đậu quốc tịch, Thu đã chia sẻ ơn lành để làm nhân chứng 
cho Cha. 
 

 
 

Thu Trần chia sẻ ơn lành vào tháng 5, 2015. Hình chụp tại 
phòng thu TBDF. 

 
Từ khi nhận được ơn lành Cha Diệp, niềm tin của Thu về 
lời cầu bầu linh thiêng của Cha càng tăng thêm. Tuần nào 
Thu cũng nói tôi đưa đến văn phòng Cha để cầu nguyện 
cho mọi người. Cứ hơn một tuần mà chưa đến Cha là em 
khóc, đòi đi Cha Diệp cho bằng được.  
 
Một hôm, vợ chồng tôi đến văn phòng thì gặp chị Holly 
Hương Phạm – Hội trưởng TBDF. Chị vui vẻ niềm nở tiếp 
chuyện với vợ chồng tôi. Chị hỏi rất nhiều về hoàn cảnh 
sống, sức khỏe của cả vợ lẫn chồng, rồi chị nói nếu chúng 
tôi thích thì cứ thường xuyên đến thăm Cha và chơi với 
các anh chị trong văn phòng. Chúng tôi đồng ý ngay và 
rồi trở thành thiện nguyện viên của TBDF từ đó đến nay. 
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  Hội Trương Bửu Diệp Foundation làm việc rất bài bản. 
Chúng tôi điền mẫu đơn và được cấp bảng tên để đeo 
khi đến làm việc. 
 
Lúc đầu, công việc của chúng tôi là bỏ phiếu xin khấn 
vào bao thơ. Bao thơ này sẽ được gửi kèm vào tờ báo 
Ơn Lành để gửi đi cho mọi người. 
 

 
 
Thu Trần (áo hồng) và Tony Trần (áo xanh, bên phải) đang 
cùng các thiện nguyện viên TBDF cho bao thơ xin khấn vào 
báo Ơn Lành. Hình: TBDF. 
 
Ngoài số lượng báo để ở văn phòng cho mọi người đến 
lấy xem, mỗi kỳ phát hành, Hội còn gửi đi hàng ngàn 
tờ cho những người có yêu cầu trên toàn Hoa Kỳ. Vợ 
chồng tôi được các anh chị trong Hội hướng dẫn cách 
gấp, và dán báo. Những lúc không làm báo, chúng tôi 
dán label lên chai nước ‘Lộc của Cha’. 
 
Có đến làm thiện nguyện ở TBDF mới biết số lượng 
nước mà Hội chuẩn bị rất lớn, vì ngoài những người 
đến văn phòng Cha trực tiếp nhận và xin nước đem về 
cho người bệnh, mỗi ngày văn phòng còn phải gửi đi 
cho những người có yêu cầu trên khắp Hoa Kỳ.  
 

 
 
Vợ chồng Thu - Tony Trần đang dán label lên những chai 
nước ‘Lộc của Cha’. Hình: TBDF. 
 
 

Lúc còn làm ở tiệm bán bàn ghế cho ông anh, một tay 
tôi kiêng bàn ghế. Trừ những lúc bị động kinh, tôi khỏe 
lắm. Vì thế, tôi được nhận cái ‘job’ đi lấy nước. 
 
Gần một năm nay, cứ mỗi tuần tôi lại cùng anh Trần 
Ngọc ở Văn phòng TBDF đi Costco. Lấy nước về là vợ 
chồng tôi lại ngồi dán label cho xong. 
 
Mỗi lần ghé thăm Cha, Thu đều thích mua trái cây cúng 
Cha. Đến văn phòng Cha mà thấy có việc là Thu tự 
động làm, thí dụ lau cửa kiếng, quyét dọn vê sinh, đưa 
nước ‘Lộc của Cha’ vào phòng cầu nguyện cho mọi 
người lấy mang về. 
 
Vợ chồng tôi cũng có mặt thường xuyên trong những 
buổi cầu nguyện đầu tháng, và tất nhiên không thể 
vắng mặt vào những ngày giỗ Cha. 

 

 
 
Tony Trần đang mang thức ăn vào vp TBDF trong ngày 
Giỗ Cha lần thứ 72. Hình TBDF 
 
 
Nếu như trước khi gặp Cha Diệp, cuộc sống của vợ chồng 
tôi không mấy gì làm vui vẻ, vì cả hai chúng tôi đều mang 
nhiều nỗi mặc cảm, bệnh tật. Được Cha thương, chúng 
tôi tìm được mái nhà chung là Hội Trương Bửu Diệp 
Foundation – nơi mà chúng tôi cảm thấy mình được 
thương yêu, trân trọng. Điều đó đã xóa tan nỗi mặc cảm 
chúng tôi mang theo suốt nhiều năm qua. Vì được ơn 
Cha, chúng tôi đã dành nhiều thời gian của mình hơn cho 
Hội, không chỉ để làm những việc trong văn phòng, mà 
tôi còn giúp được những người già trong cộng đồng 
hưởng thêm một phúc lợi xã hội mà nhiều người chưa hề 
biết. Đó là sử dụng dịch vụ xe đưa rước tận nhà của 
Chính Phủ với giá rẻ không ngờ. 

(Còn tiếp) 
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 
 

 

                          BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 2 THÁNG 5, 2019. 
Vào lúc 6:45 tối sẽ có buổi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Quý khách ở xa có thể 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 trên phát trên VietFace TV 57.2 và 18.10 vào 4:30 chiều 

Chủ Nhật hàng tuần, và phát thường xuyên trên Youtube, Twitter, Facebook, 
Google Plus, và website: www.tbdf.org.  

 

GIỜ MỞ CỬA NHÀ THĂM VIẾNG 
CHA DIỆP 

 
   
Từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều - Mỗi ngày 

Thăm Viếng và Xin Khấn 
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ 

 

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! 
 

 

 

 

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

 

Cần download tài liệu 
hình ảnh, sách, báo… 
về Cha Diệp và Hội: 

Xin log-in vào trang web 
www.tbdf.org 

 (Lưu ý: Nhớ Ghi Danh trước 
khi dow nload)  

  
 

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