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ƠN LÀNH (Trang 3) 

 

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết – Highlands Ranch’s – Colorado 
“Tôi Bất Ngờ Khi Được Ơn Cha Quá Nhanh”  
 
Tôi bị dị ứng mũi từ trước năm 2010. Bệnh càng ngày càng nặng, 
đến nỗi sáng nào thức dậy tôi cũng bị hắt hơi, chảy mũi, chảy nước 
mắt, ngứa lỗ tai. Lúc đầu nước mũi trắng, sau chuyển sang vàng. 
Nước mũi cứ chảy ròng ròng miết như thế, tôi vừa khó chịu, vừa 
bị đau vì cứ phải chùi hoài. Tôi thậm chí không dám rửa tay, rửa 
chén, vì mùi xà bông cũng làm tôi hắt hơi, sổ mũi. 
 
Khổ nỗi tôi làm nghề nails, nên mắc cái bệnh này rất phiền phức. 
Làm một người khách mà tôi phải chạy vô rest room ít nhất là 5-6 
lần để…xì mũi.  
 
Em dâu của tôi là người Phật giáo nhưng rất tin Cha Trương Bửu 
Diệp. Em hay nói về sự linh thiêng của Cha, nên lần nào em về 
Việt Nam cũng xuống Tắc Sậy, Cà Mau thăm mộ Cha. Tôi có nhờ 
em xin cho tôi mấy tấm hình Cha Diệp đem qua đây cho tôi thờ. 
Lần đó em có mang qua cho tôi một tấm hình Cha Diệp, nhưng tôi 
cuốn lại rồi cất vô tủ. 

(Xem tiếp trang 2) 
 
 

 

Mừng Chúa Giáng Sinh  
 

Ban Điều Hành Trương Bửu Diệp Foundation   
K ính chúc quý Ông Bà, Anh Chị Em 

một mùa Giáng Sinh An Lành. 
 

  Từ tháng 11, 2018, Chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ do 
TBDF thực hiện sẽ được phát trên đài VietFace 57.2 và 

18.10 vào lúc 4:30 chiều mỗi Chủ Nhật hàng tuần (sau 
giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa). Việc phát chương 
trình ‘Ơn Cha Diệp’ trên đài địa phương sẽ giúp quý ông bà 
lớn tuổi không thuận tiện lên YouTube vẫn có thể xem được 

chương trình này trên truyền hình. Chương trình ‘Ơn Cha 
Diệp’ vẫn được phát thường xuyên trên YouTube, Facebook, 

và trên website của Hội: www.truongbuudiep.org. 
 

 Buổi cầu nguyện cuối cùng của năm nay vào thứ Năm, 
Ngày 6 tháng 12, 2018. Kính mời quý ông bà đến tham dự. 

 
Ban Điều Hành TBDF 
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“Tôi Bất Ngờ Khi Được Ơn Cha Quá Nhanh” (Tiếp trang 1) 
 
 ‘Cầu được, ước thấy’ 
 
Khi thấy tôi than thở vì bị dị ứng, em dâu tôi nhắc: “Chị 
nói em đem hình Cha Diệp qua mà chị cuốn lại, sao chị 
không treo hình Cha lên mà cầu nguyện với Cha?” Ừ nhỉ, 
sao mình lại cất hình Cha đi, phải treo hình Cha lên thôi. 
Tôi nghĩ vậy, rồi nhờ ông xã đi mua cái khung về cho 
hình Cha vào và đặt lên bàn thờ.  
 
Sau khi cho hình Cha vào khung, tôi đặt hình Cha lên 
bàn thờ, thấp hơn hình Chúa và Đức Mẹ, xong đứng 
trước bàn thờ mà nói với Cha, như tâm sự: “Cha ơi, con 
xem trên Online thấy Cha ban ơn lành cho nhiều người 
lắm. Con xin lỗi Cha nhe, con cũng tin Cha, nhưng con 
tin Chúa, tin Đức Mẹ nhiều hơn. Con bị dị ứng từ nhiều 
năm nay, lâu quá rồi mà không lành, nếu Cha linh 
thiêng, xin Cha ban cho con ơn chữa lành, sao cho con 
không bị hắt hơi, sổ mũi nữa, chứ bị hoài con khổ lắm 
Cha ơi.” Đêm hôm đó là thứ sáu. 
 
Sang thứ bảy, là ngày tôi đi làm. Thức dậy, tôi không 
thấy chảy mũi. Cả ngày đó tôi làm móng cho khách cũng 
không phải ngưng giữa chừng. Sang chủ nhật, rồi thứ 
hai, tôi cũng không bị hắt hơi chảy mũi. Tôi ngạc nhiên 
nói với mấy đứa con: “Mẹ cầu nguyện với Cha Diệp mới 
tối thứ sáu thôi, mà hai ngày qua không bị chảy mũi, 
chảy nước mắt, không hắt hơi, cũng chẳng ngứa lỗ tai 
nữa, như bình thường rồi. Mẹ được ơn Cha nhanh tới 
bất ngờ luôn.” Từ đó đến nay, cũng đã hơn 2 năm, tôi 
không còn bị dị ứng nữa. Đúng là ‘cầu được, ước thấy’. 
 
Tôi có đứa cháu nội từ Việt Nam qua. Vì chưa quen giờ 
giấc nên cháu khóc suốt đêm, cả nhà không ai ngủ được. 
Tôi bế cháu ra trước bàn thờ, rồi khấn: “Cha Diệp ơi, 
cháu con khóc quá, ba mẹ nó phải đi làm, con mà thức 
khuya trông cháu thì ngày mai sẽ bị đau đầu lắm. Giờ 
con chỉ biết cậy nhờ Cha làm sao cho cháu con hết khóc. 
Cha giúp con với.” Đêm đó, tôi ẵm vác cháu lên vai, ngồi 
ghế mà ngủ. Cháu tôi sau đó hết khóc và ngủ tới sáng 
luôn. Tôi tưởng tượng cứ như là Cha ở đó, ngay bên 
cạnh tôi, và ban cho điều tôi cầu xin. 
 
Tôi còn được nhiều ơn khác nữa, ví dụ tôi bị mất vàng, 
mất tiền, tìm đâu cũng không thấy. Tôi lại nhờ Cha: “Cha 
ơi, con lớn tuổi rồi, để đồ ở đâu chẳng nhớ, kiếm không 
ra, con nhức đầu quá. Cha chỉ dùm cho con với Cha ơi.” 
Một lúc sau tôi thấy vật bị mất nằm ngay cái chỗ tôi đã 
tìm nhiều lần mà không có. Con gái út tôi cũng gặp 
trường hợp tương tự như vậy. Riết rồi bây giờ cứ tìm 
không ra cái gì, chúng tôi lại nhờ Cha chỉ giúp. 
 

Con trai được Ơn Thiên Triệu 
 
Tôi là người Công giáo, nhưng lấy chồng là người Phật 
Giáo nên bỏ đi nhà thờ từ lâu. Hai đứa con tôi sanh ở Mỹ 
vào năm 1996, 1998 đều không được rửa tội. Mãi sau 
này, trong một lần đi thăm Bà Thánh Cabrini, lúc ông xã 
tôi quay phim thì trong clip hiện ra hình Chúa Jesu trên 
bầu trời. Henry, con trai tôi nói:” Đó, ba mẹ chỉ tin Đức 
Mẹ, nên Chúa muốn cho ba mẹ tin là có Chúa, và cho ba 
mẹ thấy Chúa đó.” Khi ấy Henry đã 16 tuổi.  
 
Sau lần đó, những người ở nhà thờ khuyên chúng tôi cho 
hai đứa nhỏ đi rửa tội. Cháu Henry và em nó được rửa 
tội năm 2014, thì năm 2016 Henry xin đi tu. Khi còn ở 
nhà tạm, cháu kể rằng một lần cháu hỏi Chúa:” Chúa ơi, 
xin cho con biết tương lai của con thế nào, con sẽ trở 
thành Linh mục, hay lập con sẽ gia đình.”, thì một giọng 
nói ở đâu đó vang lên ‘Capuchin Franciscan’. Cháu nghe 
nhưng không hiểu, tưởng đó là cà phê Capuchino, nên 
giận quá, nói:” Mấy thứ đồ ăn ra khỏi đầu Henry đi, Henry 
đang nói chuyện với Chúa mà.” Nhưng tiếng ấy cứ vang 
lên liên tục 15-20 lần. Cháu lại hỏi:” Chúa ơi, đây có phải 
là tiếng nói của Chúa không?” thì cháu không nghe thấy 
gì nữa. Henry liền chạy đi tìm một vị Linh mục để hỏi 
nghĩa của từ ‘Capuchin Franciscan’. Các Linh mục ở đây 
trả lời đó là tên của Dòng Thánh Phanxico – Capuchin 
Franciscan. Thế là Henry xin được tu ở Dòng Thánh 
Phanxico. Henry đã tu được 2 năm. Phải mất 7-8 năm 
nữa, Henry của chúng tôi mới được trở thành Linh mục. 
 
Cách đây hơn 20 năm, khi còn ở Việt Nam tôi chưa biết 
gì về Cha Diệp. Sang Mỹ, thỉnh thoảng xem trên truyền 
hình có thấy chiếu hình của Cha, nhưng cũng không để 
ý gì vì chỉ cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ mà thôi. Mấy 
năm trở lại đây, tôi hay lên YouTube nên biết Trương Bửu 
Diệp Foundation (TBDF) qua các chương trình ‘Ơn Cha 
Diệp’. Tập nào mới ra tôi đều coi hết. Tôi biết TBDF có 
truyền trực tiếp các buổi cầu nguyện vào thứ Năm đầu 
tháng, không xem trực tiếp được, nhưng tôi đều lên 
online để xem lại. Bây giờ không chỉ tôi, mà con dâu và 
ông chồng tôi cũng rất tin tưởng nơi Cha, vì xin gì Cha 
cũng cho. 
 
Hôm nay, lần đầu tiên được sang California, tôi xin làm 
nhân chứng để tạ ơn Cha, cảm ơn tất cả những gì Cha 
đã cầu bầu cho gia đình tôi được như ý. Nhân đây thay 
mặt gia đình tôi cũng xin cám ơn Ban Điều Hành TBDF 
đã lập ra văn phòng Cha Diệp để mọi người có nơi mà 
đến thờ phượng Cha, cầu nguyện với Cha. 
 
Andrew  Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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Bà Nguyễn, Phương và con trai Nguyễn, Henry – Orange, CA. 
“Là Người Phật Giáo Nhưng Tôi Hết Lòng Tôn Kính Cha Diệp” 

 

 
 
Anh Nguyễn, Henry: Hôm đó khoảng 7:30 PM, trên đường tôi lái xe về nhà từ phòng tập thể dục thì tai nạn xảy 
ra. Người lái xe tải nhỏ uống rượu say, không thắt dây an toàn, lái đụng vào xe tôi. Gây tai nạn xong ông ấy bỏ 
chạy, nhưng bị cảnh sát bắt được. Vì sự việc xảy ra quá nhanh, tôi chỉ kịp nghĩ về người đàn ông gây tai nạn có bị 
gì không?, tôi có thể lái chiếc xe về nhà hay không?,... Nhưng khi nhìn lại xe mình thì ôi thôi, nó bị hư hoàn toàn, 
túi khí an toàn cũng bị bung ra.  
 
Sau tai nạn mẹ của tôi mới kể cho tôi nghe về tấm hình của Cha Diệp trong xe. Tôi biết ơn Cha Diệp nhiều lắm vì 
Ngài đã bảo vệ cho tôi được an toàn. Tôi cũng cám ơn mẹ vì mẹ lo cho tôi nên mới để hình của Cha Diệp trong xe. 
Nghe lời mẹ, tôi thường cầu nguyện với Cha Diệp. Tôi thấy mình cũng được nhiều ơn của Cha lắm, từ việc học hành, 
ra trường và kiếm được công việc làm tốt. 
 
Bà Nguyễn, Phương: Tôi là người Phật giáo. Chị gái tôi cũng theo đạo Phật nhưng lấy chồng người Công giáo nên 
chị học và theo đạo Công giáo. Chị ấy là một người rất siêng năng và ngoan đạo, hay đi nhà thờ. Năm 2003, chồng 
và con tôi đi Mỹ trước, còn tôi ở lại Việt Nam để chữa bệnh Lupus ban đỏ. Lúc đó, tôi buồn vì không biết bao giờ 
được qua Mỹ đoàn tụ cùng chồng con. Tôi đi chùa rồi qua nhà thờ để cầu xin.  
 
Một hôm tôi đã khóc với Chúa rất nhiều ở nhà thờ. Bỗng có một người đến từ phía sau, chạm vào vai tôi và hỏi 
(giọng đàn ông): “Chị không phải người trong đạo phải không?” Tôi vẫn ôm mặt khóc, không quay người lại, chỉ trả 
lời: “Dạ, con là người đạo Phật nhưng con rất tin vào Đức Chúa. Con luôn đến cầu xin cho con được bình an, khỏe 
mạnh, mau hết bệnh.” Người đàn ông ấy tiếp tục nói với tôi: “Tôi sẽ cầu nguyện cho cô cũng như những người bị 
bệnh khác.” Rồi người đàn ông ấy bước đi. Tôi quay nhanh lại và chỉ nhớ loáng thoáng về dáng người. Tôi có kể lại 
cho chị gái tôi nghe và tả có một người đàn ông như vậy đến nói chuyện với tôi. Chị tôi nói: “Trong nhà thờ không 
ai có dáng người như em tả. Có thể đó là Cha Diệp.” Tôi hỏi: “Vì sao chị nói đó là Cha Diệp? Cha Diệp chết rồi mà!” 
Chị tôi trả lời: “Vì đúng giờ em ở trong nhà thờ cầu nguyện, chị nằm thiu thiu ngủ và mơ thấy Cha Diệp đến gặp 
em.” Đến năm 2004 tôi được qua Mỹ. Cho đến nay, nhờ được sự chăm sóc y khoa rất tốt nên tôi khỏe lên rất nhiều 
và bệnh tình ổn định. Tôi cảm thấy mình nhận được rất nhiều ơn từ Cha. 
 
Tôi không phải người Công Giáo nên không đọc kinh. Thay vào đó tôi hết lòng tôn kính và luôn nghĩ về Cha Diệp. 
Những lúc tôi buồn, rối lòng, khó khăn trong cuộc sống, tôi thường tâm sự với Cha như một người bạn tri âm. 
 
Minh Phùng (Ghi lại theo lời kể của nhân chứng) 

Bà Nguyễn, Phương: Trong một chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ của 
Trương Bửu Diệp Foundation mà tôi xem trên YouTube, có một chị kể 
rằng chị ấy có đặt hình Cha Diệp trên xe của người con gái với mong 
muốn con chị được Cha che chở. Một ngày, cô con gái gặp tai nạn trên 
freeway. Xe bị hư nhưng người của cô con gái không hề hấn gì. Chị ấy 
cho rằng chính Cha Diệp đã che chở, bảo vệ cô con gái của mình. Tôi 
bắt đầu tìm đến văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation, xin hình Cha 
Diệp và để trên xe của con trai tôi - Henry. Sau đó, Henry bị tai nạn 
xe. Lúc tôi đến nơi và nhìn thấy chiếc xe bị đụng, tôi sợ hãi muốn xỉu 
vì đầu xe nát bét và tay lái bị rớt ra luôn. Nhưng con trai tôi không sao 
cả. Ông cảnh sát đến ghi văn bản và nói rằng: “Tôi chưa thấy tai nạn 
nào bị nặng như vậy, mà người lái xe không bị thương. Lạ thật!” 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa. 

D.T. DANG – RIVERSIDE, CA. 
Cháu nội của con – bé E., mắc bệnh tự kỷ, năm 
nay 4 tuổi mà chưa biết nói. Mấy tháng gần đây 
cháu cứ bệnh hoài. Chúng con kính xin Cha cầu 
bầu lên Đấng Quyền Năng, cho cháu con được 
khỏe mạnh, đầu óc phát triển bình thường. Chỉ có 
phép lạ mới giúp được cháu con mà thôi Cha ơi. 
Xin Cha nhận lời cầu khẩn của chúng con.  
 
T. THANH – GERMANY 
Thưa Cha, chị gái của con đang ở Việt Nam bị ung 
thư ngực. Xin Cha cầu cùng Chúa, Đức Mẹ Maria 
ban ơn chữa lành cho chị con, cho chị được gặp 
thầy, gặp thuốc để được chữa lành bệnh và khỏe 
mạnh trở lại.  
 
H.M. CHU – WEST CHESTER, PA. 
Xin Cha bầu cử cùng Chúa cho cháu con là Maria 
đang bị ung thư rất nặng được qua khỏi căn bệnh 
hiểm nghèo, để cháu con được mạnh khỏe như 
lúc trước. 
 
T. LE – SACRAMENTO, CA. 
Cha ơi, ba của con là L.Q.T. đang bị bệnh nặng. 
Xin Cha thương ba con, cầu thay nguyện giúp lên 
Chúa, Mẹ Maria ban cho ba con ơn chữa lành, cho 
ba con sớm khỏe mạnh trở lại. 
 
N.K. LY – LAS VEGAS, NV. 
Vợ chồng D.L.N.H. đang trục trặc trong chuyện 
hôn nhân gia đình. Xin Cha thương cho vợ chồng 
D.L.N.H. ‘gương vỡ lại lành’. 
 
S.C.N. HUYNH – HONOLULU, HI. 
Gia đình con đang gặp nhiều bế tắc quá Cha ơi. 
Nay con khấn xin Cha nguyện cầu cùng Chúa, 
giúp cho gia đình con được bình yên. Xin cho 
chúng con có sức khỏe, công việc làm ăn của 
chúng con được suông sẻ, may mắn. 
 
T.C.T. TRAN – ROSEMEAD, CA. 
Cầu xin Cha cho gia đình con được tai qua nạn 
khỏi. Cháu D.T.H., 19 tuổi, mắc bệnh viêm gan. 
Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao, ban cho cháu 
ơn chữa lành. 
 
L.K. NGUYEN – BROOKLYN, NY. 
Lạy Cha, xin Cha phù hộ cho gia đình con vượt 
qua sự khó khăn hiện nay. Xin Cha cứu giúp lấy 
gia đình con. 
 

 

 

H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Mắt con hiện bị mờ lắm Cha ơi. Xin Cha cầu cùng 
Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse cho con mau được 
sáng mắt. Chồng con cũng bị bệnh, xin Cha cho anh 
sớm bình phục. Con cũng xin cho các con của con 
siêng năng chạy đến Chúa; cho gia đình con được 
bình an, vợ chồng thương yêu nhau và hạnh phúc 
suốt đời. 
 
NG. HOA – CONCORD, CA. 
Con xin Cha cho Ch. được học tiến bộ trong môn 
Toán, và được bình an trong cuộc sống. 
 
D. TRAN – ALBUQUERQUE, NM. 
Cha ơi, ngón tay giữa của con cứ mỗi lần co vô thì 
không duỗi ra được, đau lắm Cha ơi. Cha giúp con để 
khi con duỗi ra tay con không còn đau nữa, Cha nhé! 
 
T.K.T. NGUYEN – CORDOVA, TN. 
Thưa Cha, con bị đau xương khớp gần 10 năm nay, 
bây giờ bệnh ngày càng nặng. Xin Cha cầu bầu cùng 
Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse cho con và gia đình 
con có sức khỏe, bình an, cho tay con hết tê nhức, 
cho các khớp chân và tay của con không bị sưng và 
đau; xin cho con ngủ được. Cha ơi, con cũng xin cho 
ba của con được bình an, cho con gái lớn của con là 
T.Vân được mau có baby, cho con gái nhỏ là T. Vy 
được nhận vào trường Y. 
 
N. HUYNH – TUCSON, AZ. 
Mẹ con bị ho mấy tháng nay, uống thuốc không hết 
Cha ạ. Xin Cha dâng lời khấn này, cho mẹ con hết ho 
và khỏe mạnh. 
 
L.B. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Xin Cha cầu bầu lên Đấng Toàn Năng cho sự chữa trị 
chân trái, đầu gối của con được thành công, để con 
có thể đi lại được dễ dàng; xin cho việc sửa chữa 
vườn trước và vườn sau căn nhà con đang ở được 
nhanh chóng hoàn thành tốt đẹp. 
 
K. TAM – CONWAY, AR. 
Kính xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ cho gia 
đình con mau chóng trả được nợ nần, vượt qua giai 
đoạn khó khăn hiện nay. 
 
H. CHU – SACRAMENTO, CA. 
Chúng con đang mong có baby lắm Cha ơi. Xin Cha 
cho chúng con một đứa con, cho chồng con là T.N. 
sớm được có thẻ xanh, và công việc ổn định, gia đình 
con bình an, hạnh phúc. 
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  T. TRAN – FAIRPORT, NY. 
Lạy Cha, xin giúp con khỏi bệnh Anxiety (rối loạn lo 
âu), để con có thể tập trung công việc hàng ngày, 
và xin Cha giúp con mua được căn nhà ưng ý trong 
thời gian sớm nhất. 
 
N.V. CHAU – GRAND PRAIRIE, TX. 
Xin Cha cho con có được công ăn việc làm ổn định; 
cho Giáo xứ con được bình an, cho con và gia đình 
thêm đức tin và sức khỏe. 
 
Q. NGUYEN – ROWLETT, TX. 
Xin Cha luôn ở bên chúng con, cho gia đình con luôn 
được bình an, và cho bản thân con mỗi ngày lái xe 
được an toàn. 
 
J. HANG – SAINT LOUIS, MO. 
Hãng của con sắp dời sang Mexico nên con không 
thể tiếp tục công việc được nữa. Con xin Cha giúp 
cho con có được công ăn việc làm phù hợp với sức 
khỏe của con. Và con cũng xin cho T&T sớm có baby. 
 
K.D. TANG – N. CHARLESTON, SC. 
Con xin Cha cầu cho T.P. mọi sự được bình an, mạnh 
khỏe, cho T. biết suy nghĩ, mau sớm được về, và 
sớm trở thành con người hoàn thiện. 
 
N.H. HOANG – EVANSTON, IL. 
Kính xin Cha Thánh Phanxico cầu cùng Chúa, Mẹ 
Maria, Thánh cả Giuse cho con trai của con là H.T.Q. 
uống nước Thánh của Cha được ơn chữa lành bệnh 
ung thư xương. Xin Cha Thánh dâng lời cầu nguyện 
cho gia đình chúng con. 
 
M. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Xin Cha cho con kiếm được việc làm tốt để con có 
thể lo được cho cha mẹ già và lo cho gia đình. 
 
J. TRINH – GERMAN TOWN, MD. 
Thưa Cha, con có hai cháu ngoại, đứa 4 tuổi, đứa 6 
tuổi. Con xin Cha cho các cháu luôn được ơn trên 
che chở và giữ gìn hồn xác. 
 
TAN PHONG – BẾN TRE, VIỆT NAM 
Cha ơi, từ 5 năm qua, đôi mắt của con không còn 
nhìn thấy ánh sáng nữa. Con sợ bóng đêm đen tối 
quá Cha ơi. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa đoái thương 
ban cho con ơn chữa lành. Con mơ lắm, một ngày 
lại được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, nhìn thấy mọi 
người, và lại được ngắm nhìn dung nhan của Cha – 
người Cha thân yêu của chúng con. Xin Cha hãy cứu 
đôi mắt của con. 
 

  T. NGUYEN – OMAHA, NE. 
Thưa Cha, anh rể và chị gái con đang bị bệnh, con 
thì bị đau chân, xin Cha ban ơn chữa lành cho chúng 
con. Con cũng đang chờ bảo hiểm xe đền tiền cho 
con, và chờ giấy tờ bảo lãnh của con gái con được 
mau chóng. Xin Cha cho chúng con được ơn như ý, 
và được bình an. 
 
H.L. VO – KALAMAZOO, MI. 
Kính thưa Cha, từ khi chồng con mất, con sống một 
mình. Con như không còn sức sống nữa Cha à. Kính 
xin Cha thương xót, cho con khỏe mạnh, và cho gia 
đình con, cho các con của con luôn được hòa thuận, 
thương yêu nhau. Gia đình con trai của con mới từ 
Việt Nam sang Mỹ, xin Cha cho cháu sớm ổn định 
cuộc sống, và tìm được việc làm. 
 
N.T. DINH – LAS VEGAS, NV. 
Con có người chị bạn, góa bụa đã hơn 2 năm. Nay 
chị muốn bán motel để không phải trông coi, nhưng 
chẳng có ai mua được giá. Chị ấy đã 74 tuổi rồi, xin 
Cha giúp ban cho chị được ơn như ý. 
 
T. HOANG – SAN JOSE, CA. 
Con đang chữa bệnh ung thư cổ họng, xin Cha 
Trương Bửu Diệp cầu nguyện cho con được gặp thầy 
gặp thuốc mà qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. 
 
L.T. BUI – HOUSTON, TX. 
Xin Cha cho tình mẹ con của con được trở lại như 
xưa, cho con hết bệnh mất ngủ, cho cháu ngoại của 
con đang sống một mình luôn bình an, mạnh khỏe. 
Lạy Cha, xin Cha giúp chúng con. 
 
D.V. DOAN – OKLAHAMA CITY, OK. 
Con gái của con đang bị bệnh, xin Cha thương cầu 
bầu cho cháu được ơn chữa lành, và xin Cha cho con 
được ơn như ý. 
 
V.N. NGUYEN – MIDDLESEX, NJ. 
Cháu con đang chờ để được trường nurse nhận vào 
học. Con xin Cha ban ơn như ý cho cháu con. Con 
cũng xin Cha khấn cùng Đấng Tối Cao cho mọi người 
trong đại gia đình chúng con được bình an, mạnh 
khỏe. 
 
H.T.X. NGHIEM – STUDIO CITY, CA. 
Do con bị tiểu đường nên chân phải của con bị cưa 
rồi Cha à, mà vết thương cưa chân của con không 
lành, khiến con đau đớn lắm Cha ơi. Cầu xin Cha cứu 
con, cho vết thương được lành, để con có thể đi đứng 
được mà không còn bị đau nữa. Xin Cha đừng bỏ con. 
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

    N. TRUONG – BATESVILLE, AR. 
Con mắc hai bệnh rất khó chữa, là bệnh đau bao tử và 
bệnh tê tay. Cháu ngoại của con còn nhỏ mà cũng hay 
bị nhức chân. Sau khi con cầu xin với Cha, bệnh tình 
bà cháu con giảm hẳn. Mọi việc trong gia đình con đều 
suông sẻ. Con xin tạ ơn Cha. 
 
T. HA – LINCOLN, NE.  
Tạ ơn Cha đã cho gia đình nhỏ của con được trở lại 
sống với nhau hòa thuận, ổn định, cùng nhau lo cho 
con cái. Cha cũng thương mà cho chúng con được 
trở về ở chung nhà với cha mẹ, nên chúng con không 
phải lo tiền nhà nhiều nữa. Xin Cha tiếp tục chúc lành 
cho gia đình con. 
 
T. NGUYEN – MURPHY, TX. 
Con xin cảm tạ Cha cho con gái con của con luôn biết 
giữ mình cho đến ngày nhận bí tích hôn phối. Con trai 
út của con đi làm xa nay đã về bình an. Gia đình con 
luôn tín thác vào sự linh thiêng của Cha. 
 
J. HANG – SAINT LOUIS, MO. 
Tiệm của con luôn bán được nhiều hàng mỗi khi con 
cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Cha cũng đã 
ban cho mọi người trong gia đình của chúng con được 
bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc, yêu thương nhau và 
có niềm tin vững vàng vào Chúa. Chúng con cảm tạ 
ơn Cha. 
 
N. MAI – FOUNTAIN VALLEY, CA. 
Hôm nay Cha đã cho con tìm lại những đồ vật các con 
tặng cho con. Cha đã giúp con có được mọi sự con cầu 
xin trong thời gian qua. Con xin dâng lên Cha tất cả 
lòng tin yêu, tôn quý của con.  
 
Y. PHAM – WEBB CITY, MO.  
Con xin cảm tạ ơn Cha đã cầu bầu cùng Chúa ban cho 
đại gia đình của chúng con được rất nhiều ơn. Nhiều 
đến nỗi chúng con không thể nào kể xiết. Gia đình con 
kính lạy tạ ơn Cha.  
 
T. NGUYEN – ROME, GA. 
Con cám ơn Cha đã nhận lời con xin. Con của con đã 
bớt uống bia rượu. Xin Cha tiếp tục gìn giữ con của 
con được khỏe mạnh và biết lo cho bản thân.  
 
T. TRAN – HOUSTON, TX. 
Con bị đau đầu gối đã 7, 8 năm nay. Nhờ Cha cầu thay 
nguyện giúp cho con được gặp thầy gặp thuốc mà đầu 
gối của con đã hết đau rồi. Bây giờ con còn bệnh xơ 
gan và đang được chữa trị. Xin Cha tiếp tục cầu bầu 
giúp con. Xin cảm tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha. 
 

   THUY – SEATTLE, WA.  
Cảm tạ Cha đã cầu cùng Chúa cho con gái của con biết 
tôn trọng thánh lễ Chúa Nhật. Nay cháu đã siêng năng 
cầu nguyện và trở lại nhà thờ như khi còn nhỏ. Công 
việc của con gái con cũng thành đạt theo ý muốn. Con 
biết ơn Cha nhiều lắm. 
 
L. LE – OMAHA, NE. 
Kết quả khám sức khỏe của con rất tốt, và cuộc phỏng 
vấn cũng suông sẻ. Vậy là Chúa đã nhận lời cầu xin của 
con qua lời cầu bầu của Cha đó Cha ơi. Con xin tạ ơn 
Chúa, cảm tạ ơn Cha. 
 
N. HOANG – SAN JOSE, CA. 
Con chân thành cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp, cảm ơn 
toàn thể cộng đoàn đã cầu nguyện cho hai cha con tôi 
được giảm cơn bệnh đau tim và bướu cổ. 
 
H.L. VO – KALAMAZOO, MI. 
Lạy Cha, chồng con có số thẻ TBDF 08001 bị bệnh và 
đã mất cách đây 6 tháng. Nhờ Cha thương cầu nguyện 
giúp mà chồng con không bị đau đớn lâu ngày trước khi 
vĩnh biệt chúng con. Trước đây con thường cầu nguyện 
với Cha cho hồ sơ bảo lãnh cho gia đình con trai con, 
thì nay chúng con đã được đoàn tụ với con rồi Cha ạ. 
Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
V.T. PHAM – ATLANTA, GA. 
Con gái của con đã có công việc tốt hơn. Cha cũng che 
chở cho con trong lúc lái xe trên đường đầy nguy hiểm, 
và những lời con cầu xin đều được Cha ban cho như ý. 
Con xin cảm ơn Cha. 
 
K.N. NGUYEN – MIDDLESEX, NJ. 
Con muôn vàn cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã khẩn 
cầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho ca mổ của con được 
thành công, tốt đẹp, và sức khỏe của con cũng mau 
chóng bình phục. 
 
T. NGUYEN – SEATTLE, WA. 
Lạy Cha, con xin cảm tạ Cha đã cầu nguyện cho con 
trai của con học hành được kết quả tốt. 
 
H. TRAN – ATLANTA, GA. 
Thưa Cha, bé N. của chúng con nay đã qua cơn hiểm 
nghèo. Con xin cảm ơn Cha. 
 
D. LE – FEDERAL HTS, CO. 
Qua lời cầu bầu của Cha mà em con đã có được việc 
làm như ý, và hai cháu của con đi học xa nhà cũng được 
bình an. Con xin cảm tạ Cha. 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 

    
     Ông Phalo 
TRƯƠNG KỲ 

Sinh năm: 1924 
Mất ngày: 1/12/2008 

 
 

     
        Bà Anna 

      NGUYỄN THỊ HOA 
  Sinh năm: 1930 

Mất ngày: 1/12/2002 
 

 
     Ông ĐaMinh  

  NGUYỄN VĂN LUÂN 
Sinh năm: 1952 

    Mất ngày: 5/12/2015 

          
         Ông  

  TÔN THẤT CHIÊU ÁI 
Sinh năm: 1929 

Mất ngày: 3/12/2013 
 

 
  Ông Luca Phero  
  VŨ VĂN HẢI 
Sinh năm: 1925 

Mất ngày: 5/12/2012 
 

 
   Ông Stephaono  

    VŨ HỒNG PHÁT 
   Sinh năm: 1971 

    Mất ngày: 7/12/2017 

 

 
      Ông Phaolo 

     CAO TẤN ĐẬU 
Sinh năm: 1910 

    Mất ngày: 9/12/1978 

 

 
    Ông Vincent 

     LÂM VĂN THÀNH 
Sinh năm: 1958 

    Mất ngày: 10/12/2014 

  
       Ông Phaolo 

   NGUYỄN XUÂN SANG 
Sinh năm: 1923 

    Mất ngày: 10/12/2005 

 

 
      Ông Phaolo 

   NGUYỄN VĂN HỌA 
Sinh năm: 1929 

    Mất ngày: 13/12/2013 

 
 
        Bà Matta 

    TRẦN THỊ HẰNG 
  Sinh năm: 1925 

    Mất ngày: 14/12/1984 

          
       Bà Matta 

  NGUYỄN THỊ HIẾU 
     Sinh năm: 1937 

    Mất ngày: 19/12/2000 

 
 
    Bà Madalena 

  MAI SEN 
     Sinh năm: 1923 

    Mất ngày: 21/12/2015 

 
            Ông Giacôbê 

  NGUYỄN HỮU DẬN 
     Sinh năm: 1917 

    Mất ngày: 23/12/1999 

  
        Bà Anna 

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 
     Sinh năm: 1932 

    Mất ngày: 26/12/2015 

 
     Bà Maria 

  NGUYỄN THỊ LƯƠNG 
     Sinh năm: 1928 

  Mất ngày 31/12/1970 

 

 
       Bà Theresa 

NGUYỄN THỊ VIÊN DUNG 
  Sinh năm: 1971 

Mất ngày: 11/12/2011 
 

 
      Bà Maria 

  NGUYỄN THỊ LẠC 
     Sinh năm: 1926 

  Mất ngày30/12/2010 

 
  Ông ĐaMinh 

  NGUYỄN CHỮ 
     Sinh năm: 1930 

Mất ngày: 29/12/1972 

 
       Bà Anna 

  NGUYỄN THỊ TỪ 
     Sinh năm: 1923 

    Mất ngày: 28/12/1989 

 
       Ông Giuse 

  NGUYỄN VĂN ĐỨC 
     Sinh năm: 1971 

    Mất ngày: 27/12/1993 

 
       Ông Phero 

   NGUYỄN NHỨT 
Sinh năm: 1911 

    Mất ngày: 10/12/2000 

 
 
         Ông Giuse 

       TRẦN MẦM 
     Sinh năm: 1923 

    Mất ngày: 14/12/1982 

 

        
   Ông Phanxico Xavie 

       TRẦN VĂN ĐIỀU 
     Sinh năm: 1919 

    Mất ngày: 13/12/2008 

 

 
       Ông Giuse 

   ĐỖ HÀ 
Sinh năm: 1928 

    Mất ngày: 13/12/2016 

 
 
        Bà Maria 

  ĐÀO HƯỞNG NGUYỄN 
     Sinh năm: 1921 

    Mất ngày: 19/12/2013 

 
       Ông Giuse 

   TRẦN THIỆN KHIÊM 
Sinh năm: 1969 

    Mất ngày: 16/12/2012 

 

        
       Ông Phero 

   VÕ MINH 
Sinh năm: 1942 

    Mất ngày: 16/12/2015 

 
 
       Bà Anna 
 LÊ THỊ ĐÁNG 

     Sinh năm: 1925 
    Mất ngày: 20/12/2007 

 
       Ông Phero 

   TRƯƠNG TIẾN 
Sinh năm: 1928 

    Mất ngày: 20/12/2015 

 

 
       Ông Giuse 

   TÔ VĂN CHÍNH 
Sinh năm: 1920 

    Mất ngày: 20/12/2008 

 
 
       Ông Micae 

  NGUYỄN VĂN THU 
     Sinh năm: 1923 

    Mất ngày: 23/12/1993 

 
       Ông Phaolo 

  NGUYỄN HỮU HIỆP 
     Sinh năm: 1943 

    Mất ngày: 23/12/2014 

 
             Bà 
  MAI NGUYỆT 

     Sinh năm: 1944 
    Mất ngày: 22/12/2012 

 
        Ông Giuse 

  LÊ ĐÌNH THUYẾT 
     Sinh năm: 1927 

    Mất ngày: 25/12/2014 

 
             Bà     
  VÕ THỊ NHO 

     Sinh năm: 1934 
    Mất ngày: 25/12/2001 

 
        Ông Giuse 

  TRẦN ANH THOA 
     Sinh năm: 1941 

    Mất ngày: 24/12/2013 
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Trước kia vợ chồng tôi luôn mơ ước về một gia đình hạnh 
phúc, không ham giàu, chỉ cần con cái mạnh khỏe. Đơn 
giản vậy thôi, nhưng sao khó quá. Trong thâm tâm, tôi và 
Hoa đều có nhiều nỗi buồn khi nhìn thấy con của mình 
không bình thường như những đứa trẻ khác. Tủi thân lắm, 
nhưng chúng tôi phải cố gắng sống trong niềm hy vọng, 
và dành trọn tình yêu thương cho các con.  
 
Đã từ lâu vợ chồng tôi không thể đi đâu cùng nhau, vì 
người này đi thì người kia phải ở nhà trông con. Mỗi lần có 
đám cưới, hay tiệc tùng gì, tôi hoặc Hoa phải đi đại diện. 
Chúng tôi cũng không thể kéo cả gia đình đi đâu, do đến 
những chỗ đông người như vậy, cứ khoảng 15 phút thôi 
là Michael và David đều đòi về. Khi ở nhà, vợ chồng tôi 
cũng không còn được những khoảnh khắc, sinh hoạt riêng 
tư như trước. Ngoài giờ đi làm, việc chăm sóc cho Michael 
và David chiếm gần hết thời gian ở nhà của vợ chồng tôi. 
Trừ những dịp lễ, Noel, New Year, rất hiếm hoi gia đình 
chúng tôi mới có cơ hội được ở bên nhau cả bốn người. 
 

  
 
Mấy năm trước, Michael ngủ với tôi, còn David ngủ với mẹ 
nó. Bước sang năm 2018, khi David mười ba tuổi, cháu 
không chịu ngủ với mẹ nữa mà đòi qua ngủ với ba. Những 
ngày cuối tuần, nhiều khi Hoa qua phòng chơi, David vẫn 
vui vẻ, nhưng một mực từ chối khi mẹ nó muốn ngủ chung 
với mấy cha con. 
 
 
 
 
 
 
 

Có lần tôi nói với David: “Con đã mười ba tuổi rồi, đâu 
còn là baby nữa, ngủ riêng đi chứ!” Cháu trả lời: 
“Không, con mãi mãi là baby.” Tôi lại hỏi David: “Vậy 
Michael có phải là baby không?” David trả lời: “Michael 
hết là baby rồi, Michael không được ngủ với ba nữa.” 
David không cho Michael ngủ chung giường, nhưng 
cùng phòng thì được. Bây giờ, Michael ngủ riêng một 
nệm, còn David ngủ chung với tôi một nệm. 
 
Nhưng hai anh em nó thương nhau lắm. Đi đến đâu 
cũng thích chụp hình chung với nhau. 
 

 
 

 
 
Hai anh em Michael và David rất thương yêu nhau. Hình do 
gia đình cung cấp. 
 

VƯƠN LÊN TỪ NỖI BẤT HẠNH 
Kỳ 4: CÓ DUYÊN GẶP CHA DIỆP 
 

 

Từ khi có hai đứa con, cuộc sống của vợ chồng tôi hoàn toàn thay đổi. Khó khăn vạn lần. Buồn tủi khôn 
nguôi. Nhưng ngược lại, chúng tôi có duyên biết về Cha Trương Bửu Diệp, được gặp Cha tại văn phòng 
Cha ở Nam California, và cả trong giấc mơ. 
 

 
Gia đình anh chị Hoa – Đạt trong  
Mùa Noel 2014 – dịp hiếm hoi mà 
cả nhà cùng bên nhau. Hình do 
gia đình cung cấp. 
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Sang California thăm Cha Diệp 
 
Trước đây, vợ chồng chúng tôi hay về Việt Nam nhưng 
chưa từng xuống mộ Cha Trương Bửu Diệp ở Tắc Sậy, Cà 
Mau. Ba tôi biết Cha Diệp và ông đã từng về Việt Nam, 
xuống mộ Cha. Ba tôi ngưỡng mộ Cha Diệp lắm. 
 
Qua ba chồng, bạn bè, và xem chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ 
trên YouTube, Hoa biết và nói với tôi về văn phòng Trương 
Bửu Diệp Foundation ở Nam California. Hoa cũng kể cho 
tôi nghe về những câu chuyện mà nhân chứng kể lại khi 
họ nhận được ơn lành qua lời cầu bầu của Cha Diệp. 
 
Trong lòng Hoa rất muốn được sang California, đến văn 
phòng Cha, vì Michael và David đã lớn nhưng còn bệnh nên 
chúng tôi khó lòng đi cả nhà về Việt Nam, mà về Việt Nam 
xong phải xuống tận Tắc Sậy mới gặp Cha Diệp được. Còn 
bay sang California là gặp được Cha luôn. 
 
Cuộc sống của hai vợ chồng tôi mấy năm về trước còn khó 
khăn lắm. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi bàn với Hoa: “Em 
này, xin cái gì xa xôi, sao không xin Cha cho mình có điều 
kiện sang California thăm Cha đi em. Nếu thấy được, thế 
nào Cha cũng sắp xếp cho gia đình mình đi.” 
 
Nghe tôi nói vậy, Hoa mừng lắm. Nụ cười hiện rõ trên 
gương mặt hốc hác của một phụ nữ nhiều năm vất vả vì 
con bị bệnh, mà vẫn phải đi làm. Tôi bỗng thấy thương vợ 
vô cùng, chỉ muốn ôm em vào lòng. Đã từ lâu, chúng tôi 
không còn có dịp cho nhau những cái ôm ấp yêu thương 
ấy nữa. Tất cả tình thương yêu chúng tôi đã dồn hết cho 
hai đứa con rồi. 
 
‘Lạ nước, lạ cái’, nên tôi cũng hơi lo. Tôi bèn email cho anh 
John Nguyễn - Ban Điều Hành TBDF, hỏi đường đi nước 
bước như thế nào. Anh John rất tận tình hướng dẫn, chỉ 
bảo cho tôi mua vé tới phi trường John Wayne ở Santa Ana, 
là phi trường gần văn phòng Cha Diệp nhất. Mua vé máy 
bay rồi, còn phải thuê xe mới có mà chạy chứ. Thuê xe tại 
phi trường cũng là chuyện lần đầu tiên tôi làm. Có xe, có 
GPS, tôi tin chúng tôi cũng có Cha dẫn đường nữa, nên tôi 
không sợ chút nào. 
 
Năm đó Michael 15 tuổi, còn David 10 tuổi. Vợ chồng tôi lo 
nhất là hai đứa con không thể ngồi lâu trên một chuyến 
bay mất hơn 4 tiếng đồng hồ. Chúng tôi rất hồi hộp, cầu 
xin Cha cho hai đứa đừng có quậy. Rút kinh nghiệm từ 
những lần đi chơi, chúng tôi chuẩn bị đồ ăn thức uống riêng 
cho mỗi đứa, là những thứ mà hai đứa thích, nên chúng 
không khó chịu gì nhiều. 
  
Mục đích của vợ chồng tôi là sang California chỉ để đến văn 
phòng Trương Bửu Diệp Foundation thăm Cha Diệp. Nên 
trong chuyến đi đó, ngày nào tôi cũng đưa Hoa đến văn 
phòng TBDF để em được gặp Cha và cầu nguyện. 
 
 
 
 
 
 

 
Chụp hình ở Khu Thương Xá Phước Lộc Thọ trên đường Bolsa, 
trong chuyến sang California năm 2015. 
 
Văn phòng Cha Diệp thật là đẹp, nhà cầu nguyện linh 
thiêng và ấm áp. Một lần sang thăm Cha là một lần khó, 
nên chúng tôi có thỉnh một tượng Cha Diệp bằng gỗ đinh 
hương (một loại gỗ quý) về thờ. Đem về nhà, tôi đặt 
tượng Cha ở một góc phòng, cùng với những tấm hình 
của Cha.  
 

 
 
Anh Đạt và Michael chụp trong một góc thờ phượng tại nhà – 
nơi có hình và tượng Cha Diệp mà anh đã đem về từ văn phòng 
TBDF. Hình do gia đình cung cấp. 
 
Gặp Cha và được ơn 
 
Một hôm Hoa nói với tôi: “Anh, em thấy Cha về.” Tôi ngạc 
nhiên, hỏi: “Cha nào? Cha em hả?” “Không, Cha Diệp.” 
Rồi Hoa kể tiếp: “Đêm hôm trước đi làm về, mới đặt lưng 
xuống giường chưa ngủ, em nghe tiếng chân người từ 
tầng dưới bước lên lầu. Em mở to mắt nhìn thì thấy bóng 
dáng một người đàn ông, mặc áo toàn màu đen, gương 
mặt có bộ râu giống Cha Diệp lắm. Hoảng quá, em nhắm 
mắt tụng kinh Phật. Đến khi mở mắt ra thì không thấy 
Cha nữa.” Nghe xong chuyện, tôi la Hoa: “Trời, sao khờ 
vậy. Đâu phải dễ mà Cha cho gặp. Cha thương lắm nên 
Cha mới cho mình thấy đó. Lần sau mà được Cha cho 
thấy mặt, em phải ráng ngồi dậy cầu xin nghe chưa!”  
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  Khoảng 4 -5 tháng sau, Hoa lại được gặp Cha. Lần này 
Cha kéo chân để Hoa tỉnh dậy, vì khi đó Hoa đang ngủ 
say. Hoa còn thấy Cha thêm vài lần nữa, nên niềm tin 
của Hoa đối với Cha Trương Bửu Diệp trở nên rất mạnh 
mẽ.  
 
Còn Michael cũng ngày càng quý mến Cha nhiều hơn. 
Tối nào trước khi đi ngủ, cháu cũng nhờ Cha làm phép 
cho mình, bằng cách đặt tay lên tượng Cha, rồi đưa lên 
đầu của mình. 
 
Một lần tôi lén chụp Michael đang đứng trước tượng Cha 
Diệp để cầu nguyện. Cháu thấy được thì rất thích nên lấy 
hình này và đem ghép, rồi đưa lên hình đại diện trên 
trang Facebook của mình. 
 

 
 
Tình hình sức khỏe của Michael và David khá hơn sau 
chuyến sang thăm Cha Diệp. Riêng Michael học rất tốt, 
và được trường cho tham gia nhiều hoạt động xã hội. 
 

 
 
Michael (giữa) tham gia một sự kiện diễn ra tại thành phố 
Wheaton, Illinois năm 2016. Hình do gia đình cung cấp. 
 
Michael dù ít nói, thậm chí có ngày cháu không nói tiếng 
nào, nhưng lại siêng năng cầu nguyện. Nhìn vào đôi mắt 
của con tôi biết cháu rất tin tưởng vào Đấng Tối Cao.  
Michael rất thích đến những nơi tôn nghiêm như giáo 
đường Công giáo.  
 

 
 
Mchael chụp bên trong nhà thờ vào mùa Noel. Hình do gia 
đỉnh cung cấp. 
 
Vì kế sinh nhai, vợ chồng tôi vẫn cứ phải đi làm. Tôi và 
Hoa đều làm việc full time. Michael và David càng lớn, 
càng có thêm nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày, khiến 
chúng tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho con. Thấy 
làm full time không có nhiều thời gian chăm sóc con, 
Hoa xin làm part-time. 
 
Bẵng một thời gian một phần tôi khá bận rộn với công 
việc, lại ít khi gặp Hoa, nên tôi cũng quên khuấy chuyện 
Hoa xin làm part-time. Một hôm Hoa nói với tôi:” Em xin 
ở hãng cho làm part-time mà mãi họ không cho anh à. 
Bây giờ em sẽ xin Cha Diệp nhe. Nếu Cha cho, gia đình 
mình lại qua tạ ơn Cha, và em sẽ làm nhân chứng cho 
Cha luôn.” 
 
Không lâu sau khi xin với Cha Diệp, Hoa gặp được một 
người hướng dẫn cách thức để nộp đơn xin làm part-
time, và thật tuyệt vời, Hoa được hãng chấp nhận. Hoa 
rất mừng, nói sẽ tiếp tục xin Cha cho nhà tôi qua 
California thăm Cha, tạ ơn Cha. 
 
Tháng 8, 2016, Cha lại cho chúng tôi đi. Lần này, cả nhà 
chúng tôi được mời vô phòng thu để chia sẻ ơn lành. 
 

 
 
Anh Đạt, Michael, David, chị Hoa, chụp tại phòng thu TBDF. 
Hình: TBDF 
 
 

 
 
 
 

Còn tiếp. Xem từ các số 79-80-81 10 
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 
 

 

                          BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 6 THÁNG 12, 2018 
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.  
Những ai không xem được trên online, xin gọi cho chúng tôi để nhận DVD và CD Ơn Cha Diệp miễn phí. 
 

GIỜ MỞ CỬA NHÀ THĂM VIẾNG 
CHA DIỆP 

 
   
Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều - Mỗi ngày 

Thăm viếng và xin khấn 
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ 

 
 

 

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. 
11 

 

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


 
TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ® MONTHLY NEWSLETTER      SỐ 82 – DECEMBER, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION ®  
14231 Euclid St. STE E 103-105 
Garden Grove, CA 92843 – 4986 
Office: (714)537 8159. Cell: (714)362 6608 
Email: info@truongbuudiep.org 
Web: www.truongbuudiep.org  
 

NON-PROFIT 
US POSTAGE 

PAID 
GG, CA 

Permit # 523 
 

 

12 
 

mailto:info@truongbuudiep.org
http://www.truongbuudiep.org/

