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Chị Nguyễn Thị Mai Trâm – Anaheim, CA: 

“Chưa Có Điều Gì Tôi Xin Mà Cha Từ Chối” 
 

 
 

Tôi được rất nhiều ơn lành Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu cho tôi. Ơn đầu tiên tôi nhận 
được là xin cho chồng tôi có việc làm. Tôi xin là Cha cho liền! Tôi lớn người vậy nhưng trí 

óc kém minh mẫn. Có lần tôi sờ lên tượng Cha, nhờ Cha soi sáng trong tâm hồn. Vừa nói 

xong có luồng điện phát ra, làm cho tôi bị nhức đầu trong vòng 30 giây. Sau đó khi bước 
ra ngoài, tinh thần tôi rất minh mẫn. Nhưng ơn lành tôi kể ngay sau đây mới là quan 

trọng. 
 

(Xem tiếp trang 2) 
Hình bên: Chị Nguyễn Thị Mai Trâm chụp tại Văn phòng TBDF. Hình: TBDF 
 

Andrew Nguyễn 

 

 

Số người 

trẻ đến 

thăm Cha 

Diệp ngày 

càng đông. 

Hình: TBDF 

 

Do TBDF thực hiêṇ và phát hành vào ngày 1 và 15 mỗi tháng  
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Ngày càng có 
nhiều bạn trẻ 
đến thăm Cha. 
Hình: TBDF 

Cha Diệp Và Tuổi Trẻ: 

“Khơi Tình Bạn, Gạn Khả Năng, Tăng Phục Vụ” 
 

Trong những năm vừa qua, giới trẻ đến thăm Cha tại TBDF ngày càng nhiều 
hơn. Nếu năm 2012 chỉ có 3% giới trẻ đến thăm Cha, thì chỉ trong 6 tháng đầu 

năm 2016, đã có gần 4 ngàn lượt thanh niên nam nữ tuổi từ 18 đến 35 đến 

thăm Cha, tức là 15% trong tổng số khách thăm viếng, gấp 5 lần so với năm 
đầu tiên. 

 
Chúng tôi tìm hiểu qua các bạn trẻ và được biết: ban đầu giới trẻ đến Cha vì lời 

khuyên của bố mẹ, ông bà, hoặc theo bạn bè tò mò đến xem. Nhưng khi đến và 

“thử” xin Cha, các bạn đã được ơn như ý nguyện. Những chuyện mà các bạn trẻ 
quan tâm nhất khi đến với Cha là chuyện học hành, thi cử, rồi đến chuyện gia 

đình, việc làm, nghề nghiệp... Chính vì vậy mà giới trẻ xuất hiện ngày càng 
nhiều tại TBDF.                                                                  (Xem tiếp trang 2) 
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“Chưa Có Điều Gì Tôi Xin Mà Cha Từ Chối” 
(Tiếp trang 1) 

Tôi bị bệnh sốt bại liệt lúc mới 5 tuổi. Chân phải của tôi không hề có cảm giác gì khi có ai đụng vào, hoặc cấu, béo. Lớn 
lên, tôi bị té hoài, mà không hề đau đớn gì. Có lần tôi chạy xe hai bánh, chân đụng vào ống bô bị phỏng, mỡ chảy ra, 

mà tôi không hề biết và đau đớn gì luôn. Tôi nhấc chân không được. Nếu muốn, phải lấy tay nhấc lên, hoặc phải có 

điểm tựa. Tôi đi nhiều bệnh viện, nhưng tất cả đều ‘bó tay’. 
 

Tôi vẫn đi đứng vẫn bình thường, chỉ có mất cảm giác thôi, mà vì quen từ 50 năm nay rồi nên sang định cư bên Mỹ tôi 
cũng cứ để vậy. Tuy thế, tôi vẫn liên lỉ cầu nguyện với Cha Diệp. Không ngờ, sau một thời gian kiên trì, nhẫn nại, tôi đã 

được Cha ban cho ơn chữa lành. Mới đây, tôi tìm lại được cảm giác của chân phải. Tôi bấu, nhéo thì cảm thấy đau, và 

đặc biệt là tôi có thể đong đưa chân của mình. Điều này mấy chục năm qua, kể từ khi bị sốt bại liệt, tôi không hề làm 
được. Thật sự tôi không ngờ, lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. 
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Tôi biết Cha Diệp qua gia đình. Mẹ tôi kể về Cha hoài. 

Không biết với mọi người thế nào, nhưng với tôi, tôi xin 
10 ơn Cha cho 10 ơn, chưa có điều gì tôi xin mà Cha từ 

chối, có điều nhanh hay chậm mà thôi. Có thể Cha thương 
tôi cách riêng chăng?  

 
Andrew Nguyễn 
(Ghi lại lời kể của nhân chứng) 
 

Câu chuyện Ơn lành của chị Nguyễn Thị Mai Trâm sẽ 

được giới thiệu tại Chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ và phát 

trên Youtube, Facebook, Twitter, Google Plus, và website 

truongbuudiep.org. Mời độc giả đón xem. 

Hình bên: Chị Nguyễn Thị Mai Trâm đang sung sướng kể lại ơn 

lành nhận được qua lời cầu bầu của Cha Diệp. Hình: TBDF. 

Cha Diệp và Tuổi Trẻ (tiếp trang 1) 

Điều này thôi thúc chúng tôi thành lập nhóm “Tuổi Trẻ Cha Diệp” là những thanh niên tuổi từ 18 đến 35, yêu mến và 
được ơn Cha Trương Bửu Diệp. Mục đích của nhóm là tạo điều kiện cho các em có cơ hội làm quen với nhau, giúp nhau 

trong học tập, việc làm, phát triển sự nghiệp, và đem sức trẻ giúp ích cho cộng đồng theo tinh thần Cha Trương Bửu 
Diệp.  

 

Hội sẽ mời các chuyên gia vào Ban Cố Vấn để hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tinh thần và vật chất để các em 
có một môi trường sinh hoạt thuận lợi ngay tại TBDF.  

 
Tương tự như nhóm TBDFuture của các cháu mầm non vừa được thành lập ngày 5/5/2016 vừa qua, nhóm trẻ có 

tên chính thức là TBDFellowship, và dự trù ngày chính thức ra mắt sẽ là 7/7/2016 sắp tới, trong Buổi Cầu 

Nguyện đầu tháng 7 và là dịp mừng Father’s Day và Ngày Độc Lập tại TBDF. 
 

Chúng tôi kêu gọi các bạn trẻ ghi danh vào nhóm “Tuổi Trẻ Cha Diệp” để các bạn có thêm một sân chơi mới nhằm 
“khơi tình bạn, gạn khả năng, tăng phục vụ”, sẵn sàng dấn thân theo gương Cha Trương Bửu Diệp. 

TBDF 
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Tặng Bằng Tri Ân cho Nhạc Sỹ Thượng Uyển 
(giữa) người sáng tác nhiều bài hát về Cha Diệp. 
 

Lm Đinh Ngọc Quế làm phép những đóa hoa 

hồng tươi thắm để dành tặng cho các bà mẹ 

nhân Mother's Day. 
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Vài Hình Ảnh Buổi Cầu Nguyện T.5 & Mừng Mother’s Day 

 
 

 

 

Mỗi người mẹ được tặng một cành hoa 
hồng. 

 

 

Những người chồng cũng được nhận hoa 
để đem về tặng vợ. 

 

 

Các Bà Mẹ chụp hình kỷ niệm ngày Mother’s Day tại Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp. 

 

Thực hiện: 
Trương, Khoa 

Nguyễn, Phúc 
Vũ, Leo 
 

 

Hai bạn trẻ hát tặng Mẹ nhân Mother's 
Day. 
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J. TRAN – SIOUX CITY, IA. 
Con cầu xin Cha cho chồng con được khỏi bệnh, 

cho con trai con bỏ được hút thuốc, cho con thứ hai 
của chúng con sớm lập gia đình. 

 

Q.M. NGO – WEST HILLS, CA. 
Cha ơi, con đang bịnh phổi, phải đi mổ, nhờ Cha 

giúp đỡ con qua cơn bệnh ngặt nghèo này. Con vô 
cùng cảm ơn Cha. 

 

L. LE – BUTNER, NC. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho con 2 

việc: 1-Con lập gia đình đã lâu nhưng chưa có em 
bé, con chữa trị nhiều mà vẫn không được. 2-Tiệm 

nails của con đông khách nhưng kiếm không ra thợ, 
vì vậy khách cũng bỏ đi bớt. Vậy, con xin được có 

em bé, và cho business ở tiệm nails được tốt. Con 

xin tạ ơn Cha. 
 

L. NGUYEN – PITTSBURGH, PA. 

Kính xin Cha cất bớt bệnh cong xương của con gái 

của con là A., cho vợ con khỏi bệnh, và tiệm của 

con có khách trở lại để chúng con bớt khó khăn. 
Con xin cảm ơn Cha. 

 
P. PHAM – ADELPHI, MD. 

Xin Cha thương ban cho con ơn chữa lành bệnh. 

Con xin đa tạ. 
 

C. HOANG – BEAVERTON, OR. 
Thưa Cha, con năm nay đã 80, có đứa con ngoài 40 

mà gần 20 năm nay không liên lạc, không biết đến 
mẹ và các anh chị em nó. Xin Cha Diệp giúp phù trợ 

cho cháu hồi tâm, thương và trở về với gia đình. 

 
T. KHUU – BILOXI, MS. 

Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho gia đình con 
được mọi sự bằng an, cho các con của con trở về 

với Chúa, đi lễ hàng tuần, và cho con hết bị đau 

tay. Con cảm ơn Cha. 
 

T. NGUYEN – SAN LEANDRO, CA. 
Cha ơi, ba con là T.N. đang mắc bệnh, còn J. thì 

hay bị giật kinh phong. Xin Cha ban ơn chữa lành 

cho ba con và cho J. Xin Cha giữ gìn sức khỏe cho 
chồng con, con, và cho C. Con tạ ơn Cha. 

 

 

Hai em Andrew Huy Nguyễn và Quỳnh 

Nguyễn hát tặng Mẹ nhân Mother's Day. 
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A.LE – PANAMA CITY, FL. 

Cha ơi, chồng con thì đang bị bệnh ung thư, còn 
con lại đang hoang mang vì bác sĩ mới làm xét 

nghiệm và thấy trong ngực con có nhiều khối u. Bác 
sĩ hẹn con trở lại để làm thêm xét nghiệm. Xin Cha 

cầu bầu giúp, cho con đừng mang bệnh gì hiểm 

nghèo nhe Cha. Con cảm ơn Cha. 
 

H. TRAN & D. TRAN – DENVER, CO. 
Xin Cha lo liệu cho vợ chồng cháu T., con gái của 

chúng con, cho công việc của gia đình và vấn đề 
nhà cửa của các cháu được tốt đẹp, ổn định. Xin 

Cha thương cất bệnh trầm cảm cho cháu B.T., con 

gái út của chúng con, xin cho gia đình chúng con 
được bằng an, tốt lành. 

 
L. HUYNH – GILBERT, AZ. 

Con cầu xin Cha cho con sớm hết bệnh, để con có 

thể có thêm một baby nữa. Con cũng xin cho cháu 
của con thi đậu, gia đình hạnh phúc, con cái biết 

thương yêu nhau, và luôn sống đẹp lòng Chúa. 
 

L. BADELIER – ROMILLY, FRANCE 
Thưa Cha, con học thi bằng lái xe đã 2 năm nay rồi 

mà chưa được đi thi. Nay con nguyện xin Cha cho 

con vượt qua được kỳ thi lý thuyết và thực hành 
sắp tới với kết quả tốt đẹp. Con xin tạ ơn Cha. 

 
L. DO – GLASTONBURY, CT. 

Con kính xin Cha cầu bầu cùng Mẹ Maria và Thánh 

cả Giu-se ban cho người bạn của con là G.F ơn 
chữa lành do đang bị ung thư thần kinh nội tiết. 

Con xin tạ ơn Cha. 
 

NGUYEN - NYACK, NY. 

Con kính chào Cha, Cha ơi, em con ở VN đã phỏng 
vấn để du học Mỹ hơn 10 lần rồi mà chưa được, 

con xin Cha cầu bầu cho em con lần này được may 
mắn, để em con có cơ hội sang Mỹ học tập. Con xin 

cám ơn Cha. 
 

H. VU – SAN JOSE, CA. 

Thưa Cha, chồng con là D. đang mắc bệnh hiểm 
nghèo. Chúng con xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối 

Cao ban cho chồng con ơn chữa lành, để chồng con 
khỏi bệnh. Chúng con nài van xin Cha thương xót. 

 

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

XIN KHẤN 

 

XIN KHẤN 
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XIN KHẤN 
 

M.H. DAU – MACUNGIE, PA.  
Con xin cho mẹ con sớm lành bệnh về mắt, cho 

ba con khỏi bệnh gout và thi đậu quốc tịch, cho 
con gái con gặp nhiều may mắn. 

 

U. NGUYEN – OMAHA, NE. 
Thưa Cha, xin Cha tiếp tục cầu bầu cùng Chúa 

cho cháu của con khỏi bệnh ung thư máu. Sau 
khi cầu nguyện với Cha, cháu đã bớt bệnh nhiều 

rồi. Xin Cha ban bình an cho gia đình chúng con. 
Tạ ơn Cha. 

 

GIA ĐÌNH H&N – PEARLAND, TX. 
Con sắp mổ mắt, xin Cha cho con gặp được bác 

sĩ tốt và mổ mắt thành công; xin cho chồng con 
có công ăn việc làm gần nhà, may mắn. Gia đình 

con cảm ơn Cha. 

 
C. TRAN – BRIGHTON, MA. 

Xin Cha cầu xin Chúa cho con khỏi bệnh gan, cho 
tiệm con có khách, cho cháu con mở được tiệm, 

và cho con dâu con sớm có em bé, và cho gia 
đình con được bình an. Con xin cám ơn Cha, tạ 

ơn Chúa. 

 
T.T. LE – DALLAS, TX. 

Con kính lạy Cha cầu nguyện giúp cho vợ chồng 
con hết bệnh tiểu đường, cho con rể mắt sáng lại 

để còn nuôi vợ con. Con thành kính tạ ơn Cha. 

 
L. VU – HENDERSON, NV. 

Thưa Cha, chồng con đang bị bệnh Alzheimer rất 
nặng, đến nay không còn nhớ gì nữa, hai chân 

cũng không đứng vữa để đi. Chồng con năm nay 

82 tuổi, các con ở riêng, chỉ có hai vợ chồng già 
săn sóc cho nhau. Con khổ lắm Cha ơi, xin Cha 

thương cứu giúp chồng con. Con tạ ơn Cha. 
 

H. NGUYEN – FRISCO, TX. 
Xin Cha ban ơn chữa lành cho con gái con để 

cháu hết bệnh tâm thần, cho con rể con không 

cờ bạc nữa mà biết lo cho 3 đứa con thơ là cháu 
ngoại của con. Con cám ơn Cha. 

 
T.C.NGUYEN – St SIMONS Is, GA. 

Chúng con xin được bằng an, sống khỏe, được 

ơn chết lành, rỗi linh hồn, con cái giữ đạo tốt. 
Ước mong Cha sớm được phong Thánh. 

 

XIN KHẤN 
 

Y. PHAM – MISSOURI. 
Cháu có nước trong não, bẩm sinh lùn khi mới 

sanh. Nay đang xin để được Chính phủ lo cho, 

mong Cha thương cho giấy tờ cháu được thuận lợi. 
Con kính lạy Cha. 

 
L. NGUYEN – RICHARDSON, TX. 

Thưa Cha, con bị rất nhiều bệnh trong người, từ 

trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Đau đớn lắm 
Cha ơi…Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cất bớt bệnh 

cho con. Con cám ơn Cha thật nhiều. 
 

N. TRAN – OKLAHOMA, OK. 
 

Con bị bệnh ho lâu lắm rồi mà không khỏi. Nay cậy 

nhờ Cha ban cho ơn chữa lành. Xin quý Hội TBDF 
hiệp thông khấn giùm. Con chân thành cảm ơn. 

 
T. TRAN – WYOMING, MI. 

Con cầu xin Cha cho chồng con được sở cũ kêu đi 

làm trở lại; cho con út được pass trong các kỳ thi 
tới, con con trai lớn đang làm việc tại California 

được mọi sự bình an, công việc thuận lợi, sức khỏe 
tốt; xin cho gia đình chúng con được bình an, như 

ý. 
 

L. TRAN – LONDON. 

Xin cho con khỏi được bệnh tim để có sức khỏe lo 
việc nhà; cho con trai thứ hai của con đi phỏng vấn 

gặp nhiều may mắn và được công việc phù hợp với 
khả năng của cháu. 

 
N. HOANG – SPRINGFIELD, MO. 
Con bị nhức đầu, chóng mặt, hai tai kêu rất khó 

chịu. Con bị như thế đã lâu rồi. Mới đây đi chụp 

hình bác sĩ nói có đốm đen trong đầu. Họ hẹn 6 
tháng sau nếu đốm lớn hơn sẽ phải mổ. Cha ơi, 

chữa cho con để con không phải mổ, con cầu xin 
Cha… 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa. 

TBDF 

K. NGUYEN – MOUNT AIRY, NC. 

Cha ơi, M.L. bị ung thư giai đoạn 
cuối; A.L. bị liệt nửa người, M.N. 

không biết lo cho bản thân. Còn con 
thì già yếu, té, phải nằm viện. Xin 

Cha ban cho chúng con ơn chữa 

lành. Xin đừng bỏ chúng con.  
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CẢM TẠ 
 

T.M. LE - SYDNEY AUSTRALIA 
Gia đình con thành tâm cảm tạ ơn Cha đã cầu bầu 

cùng Chúa cho con cháu con được bình an, khôn 

ngoan, khỏe mạnh. Xin Cha tiếp tục đồng hành 
với chúng con, cho con cháu học hành tiến bộ, 

được ngoan hiền nhất là các cháu còn nhỏ dại: J., 
B., L., và S. Chúng con đồng tạ ơn Cha. 

 

Q.M. TRUONG – SAN DIEGO, CA. 
Con đã tìm lại được đồ đạc bị thất lạc, công việc 

làm ăn của con cũng suông sẻ. Con hết lòng tạ ơn 
lời cầu bầu linh thiêng của Cha. 

 
C. VO – PLACENTIA, CA. 

Con cám ơn Cha đã ban cho gia đình con được 

muôn ơn lành hồn, xác và nhất là mọi sự Cha đã 
cho chúng con như ý chúng con cầu xin. 

 
J. DOAN – W. VALLEY, UT. 

Thưa Cha, con đã cầu xin với Cha, và nay Cha đã 

giúp con bán được căn nhà ở Utah, Cha đã giúp 
con bớt bệnh sưng khớp đầu gối. Con xin tạ ơn 

Cha. 
 

T. NGUYEN – OMAHA, NE. 
Con làm rơi wallet ở Bag’s Save, con quay lại tìm 

kiếm nhưng không thấy. Trong wallet của con có 

giấy tờ và tiền bạc. Con đã cầu xin với Cha. Thật 
diệu kỳ, sau đó con nhận được phone của một 

người, nói có ai đó đến sửa đồng hồ và để lại 
wallet. Con kiểm lại thì không mất bất cứ gì. Con 

biết đó là do Cha cầu bầu giúp con. Con hết lòng 

tạ ơn Cha. 
 

T. NGUYEN & H. NGUYEN – CHANDLER, AZ. 
Gia đình con xin tạ ơn Cha đã ban cho con nhiều 

phép lành. 

 
P.Y. WIDJAJA – PFLUGERVILLE, TX. 

Thưa Cha, Chúa đã chữa lành bệnh cho baby 
trong bụng của con; cho bé 2 tuổi khôn ngoan, 

mạnh khỏe; cho bé 5 tuổi ngoan, học giỏi. Con 
cảm tạ Cha luôn nhậm lời con khấn nguyện. 

 

L. HOANG – LINCOLN, NE. 
Xin cảm ơn Cha vì qua lời cầu bầu của Cha mà gia 

đình con được bình an, mọi thành viên đều mạnh 
khỏe, đạo đức, ngoan hiền và học giỏi. 

 

CẢM TẠ 
 
T.V. HO – TUCKER, GA. 

Con của con uống nước từ Văn phòng TBDF mà cháu 

hết bệnh, ngoan ngoãn, biết suy nghĩ, không còn 
làm điều dại dột như trước nữa. Con xin tạ ơn Cha 

và kính xin các anh chị tiếp tục hiệp lời cầu nguyện 
với gia đình chúng tôi. 

 

VU FAMILY – RENTON, WA. 
Chúng con xin cảm ơn Cha đã ban cho gia đình 

chúng con mọi ơn như ý về công việc, sức khỏe, và 
kiện tụng. Xin Cha tiếp tục phù trợ chúng con. 

 
T.T. NGUYEN – EL MONTE, CA. 

Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã cứu chúng con 

trong nhiều lần tai nạn giao thông, 2 mẹ con con bị 
1 lần, con gái con bị 5 lần, cháu con bị 1 lần. Tất cả 

đều được bình an. 
 

B. NGUYEN – ALBUQUERQUE, NM. 

Thưa Cha, chúng con đã nhận được những ơn qua 
lời cầu bầu của Cha: giấy tờ nhà đã xong; con gái đã 

có thai được 3 tháng; con bị thoát vị đĩa đệm, lệch 
cột sống được chữa lành mà không phải phẫu thuật; 

vợ con bị xuất huyết não mà sau đó không bị di 
chứng gì. Chúng con hết lòng tạ ơn Cha. 

 

C. PHAM – MACON, GA. 
Thưa Cha, gia đình con được bình an, cha mẹ con đã 

bán được nhà bên Việt Nam rồi. Con xin tạ ơn Cha. 
 

T.L & L.H – YUKON, OK. 

Thưa Cha, căn bệnh nguy hiểm của anh con có phần 
hy vọng chữa được. Anh con đã vui sống và yêu đời 

trở lại; con gái thứ hai của con ra trường và có bệnh 
viện nhận thực tập; con có công việc làm ổn định và 

như ý; gia đình chúng con vui vẻ, hạnh phúc. Con 

xin cảm tạ ơn Cha. 
 

S. BUI – VIETNAM. 
Nhờ lời cầu bầu của Cha mà công việc của con đạt 

hiệu quả cao, sức khỏe được phục hồi; chồng con 
làm chăn nuôi cũng rất tốt, và chúng con cũng đã có 

nhà riêng rồi. Chúng con hết lòng tạ ơn Cha. 

 
T. DUONG – NORCO, CA. 

Cha đã phù hộ cho cha mẹ và các con của con ở 
ngoài được mạnh khỏe, cho con ở trong này hàng 

ngày bình an. Con cảm ơn Cha Diệp nhiều lắm. 
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Lời Cảm Ơn 
Theo số liệu cập nhật từ số báo trước, Chỉ trong ba tháng đầu năm 2016, Văn phòng TBDF đã gửi 

đi một số lượng quà tặng miễn phí rất lớn đi khắp nơi trên toàn nước Mỹ: gần 1,000 tờ bản tin Ơn 

Lành, 2,387 cuốn sách Ơn Lành tập II và III, hàng ngàn tấm hình chân dung Cha Diệp đủ size lớn 
nhỏ, và gần 500 chai nước đã được làm phép. Niềm vui nhất của những người đang làm việc tại 

TBDF là khi nhận được phản hồi đã nhận được quà. Những lời cảm ơn, dù chỉ là vài hàng chữ qua 
email, những tấm thiệp xinh xắn, hoặc qua phone, cũng làm những Thiện nguyện viên cảm thấy 

yên tâm vì quà gửi đi đã đến tận tay người đang cần đến, và hạnh phúc vì đã góp phần làm an 

lòng những người đang gặp khó khăn. 
 
 Xin trích dưới đây những lời cảm ơn TBDF được mail hoặc email đến từ nơi xa: 

 
Tôi rất vui và xúc động mỗi khi nhận được sách, bản tin, DVD, CD về Ơn lành Cha Diệp mà TBDF gửi tới. Tôi lại 
vừa nhận được 5 bản tin số 28 đến 33, CD nhạc ‘Con tìm đến Cha’ và DVD Ơn lành số 49. Tôi xin cảm ơn TBDF 
rất nhiều vì tôi ở tận tiểu bang xa xôi nhưng quý Hội luôn quan tâm đến tôi. Tôi cảm thấy ấm lòng và gần gũi với 
Cha. Xin cảm ơn Cha, cảm ơn TBDF rất nhiều. 
T. Tran – Wyoming, MI. 
 

Về Nguồn 
Ba mẹ con chúng tôi lặn lội đường xa, từ tiểu bang Vạn Hồ, ra phi trường từ 5:30 sáng thứ Năm. Chúng tôi bay 

đến Los Angeles lúc 9:30 sáng, sau đó thuê taxi đến khách sạn. Sau khi ăn uống, nghỉ trưa, chúng tôi đi bộ đến 
Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) và đến nơi lúc 4 giờ chiều. 

 

Mỗi người trong chúng tôi đến Văn phòng Cha Diệp với nỗi niềm riêng chồng chất trong lòng. Nhiều lắm, không 
làm sao nói hết được. Tôi quỳ bên chân Cha Diệp, nói hai con hãy làm theo mẹ. Chúng tôi cùng đọc 2 kinh Lạy 

Cha, 20 kinh Kính Mừng, 2 kinh Sáng Danh, rồi đọc kinh Xin ơn với tôi tớ Chúa Trương Bửu Diệp. 
 

Tôi đã dốc bầu tâm sự cùng Cha, xin dâng lên Cha hết mọi lo âu, và dâng Cha cả 2 đứa con trai của tôi, nhờ 
Cha dìu dắt, nâng đỡ. Đường đời còn dài, còn nhiều nỗi gian truân lắm, nên chúng tôi luôn cần Cha giúp đỡ. 

 

Chúng tôi nghĩ rằng sẽ không chỉ đến với Cha một lần, mà sẽ là nhiều lần, 

để trông cậy, phó thác, nhờ Cha cầu bầu cùng Chúa, Đức Mẹ che chở cho 
gia đình tôi. Chúng tôi đến với Cha trong nỗi u buồn, vậy mà khi ra về lòng 

tôi hân hoan khôn siết. Tôi như tìm được cội nguồn, một nơi chốn tâm linh 
cần tìm về, và mỗi khi mỏi mệt lại muốn về.  

 

Tôi viết bài chia sẻ này, cũng muốn nói lời chân thành cám ơn Ban Điều 
Hành TBDF, các anh chị Thiện nguyện viên đã hy sinh thời gian đóng góp 

cho Văn phòng được phát triển tốt đep, cám ơn anh chị Holy Hương Phạm, 
John Nguyễn - cánh chim đầu đàn của TBDF, đã mở ra một nơi ấm cúng, cõi 

bình an tâm hồn cho những ai cần đến. Cầu xin Chúa, Mẹ ban nhiều ơn lành 

cho tất cả các anh chị em ở TBDF. 
 

Gia đình Phuong Quach 
Maple Grove, MN. 

 
 

Kính gửi: Ban Truyền thông TBDF 
Tôi rất vui mừng đã nhận đươc 2 cuốn sách ‘100 Ơn Cha Diệp’ số II và III; 
Bản tin Ơn lành từ số 21 đến 32; 3 tấm ảnh nhỏ, 3 tấm ảnh lớn của Cha 
Diệp. Tôi trân trọng cảm ơn. 
Kính chào 
H. Duong – Panama City Beach, FL. 
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Niềm vui của Thiện nguyện Viên TBDF 
Theo số liệu cập nhật từ số báo trước, chỉ trong ba tháng đầu năm 2016, Văn phòng TBDF đã gửi đi một số 
lượng quà tặng rất lớn đi khắp nơi trên toàn nước Mỹ: gần 12,000 tờ bản tin Ơn Lành, 2,387 cuốn sách Ơn Lành 

tập II và III, hàng ngàn tấm hình chân dung Cha Diệp đủ size lớn nhỏ, và gần 1400 chai nước đã được làm 
phép. Tất cả đều miễn phí. Niềm vui nhất của những người đang làm việc tại TBDF là khi nhận được phản hồi 

của quý khách đã nhận được quà. Những lời cảm ơn, dù chỉ là vài hàng chữ qua email, những tấm thiệp xinh 

xắn, hoặc qua phone, cũng làm những Thiện nguyện viên cảm thấy yên tâm vì quà gửi đi đã đến tận tay người 
đang cần đến. Anh chị em thiện nguyện rất hạnh phúc vì đã đem sự bình an của Cha Diệp đến cho những người 

đang gặp hoạn nạn. Xin trích đăng 2 lời cám ơn của quý khách ở Michigan và Florida: 
 

“Tôi rất vui và xúc động mỗi khi nhận được sách, bản tin, DVD, CD về Ơn lành Cha Diệp mà TBDF gửi tới. Tôi lại 
vừa nhận được 5 bản tin số 28 đến 33, CD nhạc ‘Con tìm đến Cha’ và DVD Ơn lành số 49. Tôi xin cảm ơn TBDF 
rất nhiều vì tôi ở tận tiểu bang xa xôi nhưng quý Hội luôn quan tâm đến tôi. Tôi cảm thấy ấm lòng và gần gũi với 
Cha. Xin cảm ơn Cha, cảm ơn TBDF rất nhiều.” 
T. Tran – Wyoming, MI. 

 
 
 Kính gửi: Ban Truyền thông TBDF 
“Tôi rất vui mừng đã nhận đươc 2 cuốn sách ‘100 Ơn Cha Diệp’ số II và III; Bản tin 
Ơn lành từ số 21 đến 32; 3 tấm ảnh nhỏ, 3 tấm ảnh lớn của Cha Diệp. Tôi trân trọng 
cảm ơn.” 
Kính chào 
H. Duong – Panama City Beach, FL. 
  

Về Nguồn 
 

Ba mẹ con chúng tôi lặn lội đường xa, từ tiểu bang Vạn Hồ, ra phi trường từ 5:30 sáng thứ Năm. Chúng tôi bay 
đến Los Angeles lúc 9:30 sáng, sau đó thuê taxi đến khách sạn. Sau khi ăn uống, nghỉ trưa, chúng tôi đi bộ đến 

Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) và đến nơi lúc 4 giờ chiều. Mỗi người trong chúng tôi đến Văn 
phòng Cha Diệp với nỗi niềm riêng chồng chất trong lòng. Nhiều lắm, không làm sao nói hết được. Tôi quỳ bên 

chân Cha Diệp, nói hai con hãy làm theo mẹ. Chúng tôi cùng đọc 2 kinh Lạy Cha, 20 kinh Kính Mừng, 2 kinh 
Sáng Danh, rồi đọc kinh Xin ơn với tôi tớ Chúa Trương Bửu Diệp. 
 

Tôi đã dốc bầu tâm sự cùng Cha, xin dâng lên Cha hết mọi lo âu, và dâng 
Cha cả 2 đứa con trai của tôi, nhờ Cha dìu dắt, nâng đỡ. Đường đời còn 

dài, còn nhiều nỗi gian truân lắm, nên chúng tôi luôn cần Cha giúp đỡ. 
Chúng tôi nghĩ rằng sẽ không chỉ đến với Cha một lần, mà sẽ là nhiều lần, 

để trông cậy, phó thác, nhờ Cha cầu bầu cùng Chúa, Đức Mẹ che chở cho 

gia đình tôi. Chúng tôi đến với Cha trong nỗi u buồn, vậy mà khi ra về lòng 
tôi hân hoan khôn siết. Tôi như tìm được cội nguồn, một nơi chốn tâm linh 

cần tìm về, và mỗi khi mỏi mệt lại muốn về.  
 

Tôi viết bài chia sẻ này, cũng muốn nói lời chân thành cám ơn Ban Điều 

Hành TBDF, các anh chị Thiện nguyện viên đã hy sinh thời gian đóng góp 
cho Văn phòng được phát triển tốt đep, cám ơn anh chị John và Holly - 

cánh chim đầu đàn của TBDF, đã mở ra một nơi ấm cúng, cõi bình an tâm 
hồn cho những ai cần đến. Cầu xin Chúa, Mẹ ban nhiều ơn lành cho tất cả 

các anh chị em ở TBDF. 
 

Gia đình Phuong Quach 

Maple Grove, MN. 
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Chia sẻ: Khó Khăn Giúp Bạn Thành Công 
 

 
Trong cuộc sống, có những khó khăn, trở ngại không những không 
kéo ta lùi xuống mà ngược lại, còn đẩy chúng ta tiến về phía trước, 
bạn tin không? Hãy check thử những gợi ý dưới đây nhé! Chắc chắn 
bạn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên đấy! 
 

Thất bại trong tình yêu 
Có lẽ đây là một nguyên nhân vừa lạ – vừa quen đối với tuổi teen. Việc bị từ chối tình cảm, bị lừa dối, bị 
phản bội… từ người mà mình yêu thương nhất chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy rất shock và suy sụp trong 

khoảng thời gian đầu. Tuy nhiên, khi thời gian dần qua đi, bạn mới nhận ra mọi thứ chẳng có gì là to tát cả. 
Thay vì tốn thời gian để lưu luyến những kỷ niệm trong quá khứ, đau khổ vì một người không xứng đáng để 

yêu, bạn lại càng nên tập trung hơn vào học tập, vào sự nghiệp, quan tâm và trân trọng những phút giây 

bên gia đình, bạn bè để cảm nhận được rằng, bạn vẫn sẽ sống tốt khi không có người đó, cuộc sống của bạn 
lại càng trở nên thú vị và ý nghĩa hơn khi không có người đó… Qua những nỗi đau ấy, bạn sẽ càng trở nên 

dạn dĩ, trưởng thành và có kinh nghiệm hơn trong cuộc sống này. 
 

Khi người khác không coi trọng bạn 
Chắc chắn, bị người khác xem thường là một cảm giác rất khó chịu. “Làm sao mà cậu có thể cưa nổi cô ấy? 

Cậu chẳng xứng với cô ta đâu!”, “Cậu mà đậu đại học à? Nghe không khả thi tí nào!”, “Cậu chẳng bằng một 

góc của anh ta, có cố gắng cũng chỉ là công cốc thôi”… Khi nghe những câu nói khiêu khích ấy, ban đầu, bạn 
sẽ cảm thấy bực bội, tức tối và chỉ muốn đáp trả cho… hả giận. Tuy nhiên, theo thời gian, bạn sẽ thấy việc 

đó… thật là trẻ con. Hãy xem những lời nói khiêu khích ấy như một động lực để bạn vượt ra khỏi giới hạn 
khả năng của chính mình. Chính lòng tự trọng, tự tôn và tự tin vào khả năng của mình sẽ giúp bạn thành 

công hơn trong cuộc sống. Đó chính là cách “trả đũa” thông minh nhất đấy, bạn nhé! 

 

Gia đình – áp lực và những biến cố 
Gia đình luôn là chỗ dựa bền vững nhất trong cuộc sống của mỗi người. Nếu là một người biết suy nghĩ chín 
chắn về cuộc sống cũng như tương lai của bản thân, bạn sẽ nhận thấy áp lực từ gia đình, những kỳ vọng của 

bố mẹ vào bạn sẽ là một trong những động lực thúc đẩy lớn nhất. Ngoài ra, khi gia đình gặp biến cố về sự 

nghiệp hoặc là sức khỏe của người thân bị giảm sút, hãy xem đó là một “liều thuốc kích thích” để biết bạn 
cần phải cố gắng, mạnh mẽ hơn nữa, không cho phép mình gục ngã để đủ sức mạnh gánh vác những trọng 

trách trong gia đình cũng như biết tự lập hơn trong cuộc sống. Ai rồi cũng phải lớn lên mà, phải không? 
 

Gặp khó khăn về vấn đề tiền bạc 
Vấn đề về tiền bạc, về vật chất vẫn luôn là một trong những vấn đề của người trẻ hiện tại. Tuy nhiên, bạn 
đừng quá lo lắng, áp lực và chán nản về việc trang trải cho cuộc sống hiện tại. Hãy tìm cách thoát ra khỏi 

những giới hạn của bản thân mà bạn đặt ra, cố gắng hoàn thành những mục tiêu từ… nhỏ xíu cho đến lớn 
lao, học cách nhanh nhạy biết nắm bắt cơ hội để có những công việc làm thêm part-time hay full-time đáng 

mơ ước. Khi biết rằng đồng tiền khó kiếm đến thế nào, bạn sẽ biết quý trọng đồng tiền hơn và cố gắng hơn 

rất nhiều so với những bạn bè đồng trang lứa có điều kiện đầy đủ. Hãy nhớ rằng, “có chí thì nên”, cần cù, 
chăm chỉ và có óc cầu tiến, nhất định bạn sẽ thành công trong cuộc sống. 

 
 
Q. Nguyễn (Sưu tầm) 
Nguồn: hatgiongtamhon.com 
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Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha Diệp 
 
Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp sẽ 
được tặng: hình Cha Diệp; DVD, CD về Nhân chứng ơn 
lành Cha Diệp; DVD Lễ Giỗ Cha Diệp, DVD Ơn lành đặc 
biệt chia sẻ trong ngày Giỗ Cha, Sách 100 Ơn Cha Diệp 
Tập I và II, III (mới phát hành), CD nhạc về Cha Diệp 
Vol.4; Bả n tin Ơn Lành (VN, EN)… 
 
Quý vị ở xa muốn nhận CD, DVD, hình Cha Diệp, 
Sách…vui lòng liên lạc với TBDF qua phone: (714)537-
8159 hoặc email: info@truongbuudiep.org 
 
 

 

 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 

.BUỔI CẦU NGUYỆN: Thứ Năm, ngày 2 tháng Sáu, 2016, vào lúc 7 giờ tối sẽ có Buổi cầu nguyện 

với Cha Diệp tạ i Nhà Thăm Viêńg Cha Trương Bử u Diệp. Khách ở xa xem online trực tiếp https://goo.gl/eRtrRA 

. KỂ TỪ NGÀY 15 THÁNG 5, 2016, CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH “ƠN CHA DIỆP” DO TBDF THỰC 

HIỆN SẼ NGƯNG PHÁT TRÊN BĂNG TẦN SAIGON TV, 57.5 LÚC 9:15 SÁNG THỨ NĂM HÀNG TUẦN.  
Chương trình “Ơn Cha Diệp” vẫn tiếp tục phát trên Youtube, Twitter, Facebook, Google Plus, và trang web 

truongbuudiep.org như thường lệ. Những ai không xem được trên online, xin gọi cho chúng tôi để nhận DVD Ơn 

Cha Diệp miễn phí. 

. GIỜ MỞ CỬA VĂN PHÒNG VÀ NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP: Từ 10:00 sáng đến 6:00 chiều mỗi ngày, 

kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật. Thăm viếng và xin khấn hoàn toàn miễn phi.́ 

. GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE (TALK VÀ TEXT): Xin gọ i số (714) 702 5129  
 

 

 

GIÚP DUY TRÌ VĂN PHÒNG VÀ 

NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP 
 

 Xem các chương trình ‘ƠN CHA DIỆP’ của TBDF 
trên Youtube. 

 
 Shopping Amazon online, vừa mua hàng vừa ủng 

hộ TBDF bằng cách vào Amazon Smile và chọn 
Truong Buu Diep Foundation. 

 
 Đi chợ Saigon City Marketplace (McFadden và 

Brookhurst), TP Westminster, xin đọc số 123 (là 
ngày giỗ Cha Diệp) tại quầy thu ngân. 

 
 Shopping NUSKIN.COM, gọi 800-487-1000 và dùng 

ID# USW8588707  để làm “Preferred Customer” 
trước khi mua hàng. 

 

 

 

Chương 

trình 

Tư vấn 

Miêñ phi ́

tại TBDF 
 

 

Đóng góp thông tin, bài vở trên  
Bản tin ƠN LÀNH, xin gọi Trang Nguyễn 

(714) 537 8159 
Email: trangn@truongbuudiep.org 

 
BAN BIÊN TẬP BẢN TIN TBDF 

 

 

Tư vấn Luật 
Di trú Hoa 
Kỳ và Việt 

Nam 
 

Thứ Ba 
5:00 -7:00 PM 

 
Chuyên viên 
Tú Chung  

 
714 897 1523 

 

Tư vấn Luật Hôn 
nhân & Gia đình 

Thứ Tư 
5:00 - 6:00 PM 

 

 
 

 

Tư vấn Bảo hiểm Sức khỏe, Medi-Cal, 
Medicare, Obamacare, Bảo hiểm nhân 

thọ, Chương trình Về Hưu, Học Đại học… 

Dịch thuật 
Công chứng 

Thứ Bảy 
10:00 - 12:00 AM 

 

 
 

 

 

    Ông Phúc Phạm  
714 489-1287 

 

 

Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu 
10:00 - 12:00 AM 

 

 

Chuyên viên: 

 
Cô Tâm Nguyễn 

Cô Kim Anh 
 

714 856 8209 

 
Tư vấn cho người ở 

xa, ngoài California. 
Luậ t sư Derek Tran 

714 345-0589 

 

 

 

Để được tư vấn và ghi danh miễn phí, liên lạc: 

Ms. Kim Anh (714) 856 - 4734 
 

 

  

Ông Phúc Phạm 

714 489-1287 

 

mailto:info@truongbuudiep.org
https://www.truongbuudiep.org/sp/pages.php?pID=141
http://www.nuskin.com/
mailto:trangn@truongbuudiep.org


10 
 

Page 10 of 12 

 

  

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                      Số 35 – June 1, 2016 

Phần Quảng cáo này được thực hiện để bày tỏ lòng tri ân đến các cá nhân, công ty, cơ sở thương mạ i đã 

nhiệt thành giúp đỡ Trương Bửu Diệp Foundation trong việc in ấn và phát hành Bản tin ƠN LÀNH. 

 

 

. 12081 Brookhurst St. Garden Grove, CA 92840 (trong chợ Garden Grove) 

. 13120 Brookhurst St. #B, Garden Grove, CA 92843 
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PHIẾU GHI DANH NHẬN BẢN TIN ƠN LÀNH MIỄN PHÍ 
(TBDF Free Newsletter Subscriber Registration Form) 

------------------------------------------------------------------ 

Số thẻ TBDF (TBDF Card No.):…………………………….. 

Tôi muốn nhâṇ Bản Tin ƠN LÀNH phát hành vào ngày 1 và 15 mỗi tháng qua:   

(I want to receive ON LANH newsletter issued on 1 and 15 of the month by:) 

1. Bưu điêṇ theo điạ chi ̉trên thẻ. (Mail to the address on my TBDF card) 
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