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TRONG SỐ NÀY 
XIN KHẤN & CẢM TẠ 

GỬI ĐẾN TỪ XA 
(Trang 4, 5, 6) 

 
CẦU NGUYỆN CHO  

NHỮNG NGƯỜI MẤT  
TRONG THÁNG 11 

(Trang 7) 
 

ƠN LÀNH 
Anh Đạt Nguyễn, Garden Grove, CA 
“AI CÓ LÒNG TIN, KHI XIN 
CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC” 

(Trang 8) 
 

MỘT ĐỜI TẠ ƠN CHA  
Kỳ 2: VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH 

(Trang 9, 10) 
 

THÔNG BÁO & SINH HOẠT 
TRONG THÁNG 

(Trang 11) 
 

Truyền Hình ƠN CHA DIỆP tập thứ 300 
 
Ngày 20 tháng 10 vừa qua, chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp (OCD) do 
Trương Bửu Diệp Foundation ® thực hiện vừa tròn 300 kỳ phát hành. Với hơn 7 
triệu view trên YouTube, TV show OCD trở thành một chương trình quen thuộc 
với mọi người. Chỉ riêng kênh YouTube, đến nay đã có hơn 20 ngàn subscribers 
trên toàn thế giới xem OCD phát mỗi tuần, chưa tính đến các kênh khác như 
Direct TV Channel 2033, Facebook, và trên website của Hội: tbdf.org. 
 
Mỗi tập OCD được phát trong vòng 20 phút, gồm có 2 phần: Câu chuyện ơn 
lành và Bản tin hàng tuần. Tuy nhiên, để hoàn thành một tập OCD, các thiện 
nguyện viên (TNV) của Hội phải thực hiện nhiều công đoạn, và mất thời gian 
gấp nhiều lần so với thời lượng phát hình. 
 
Công việc đầu tiên là thu hình và phỏng vấn nhân chứng ơn lành. Ngoài những 
người chủ động muốn chia sẻ ơn lành, hàng ngày, các TNV trực đều hỏi xem ai 
có ơn lành để mời làm nhân chứng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phần thu hình này sẽ được edit kỹ lưỡng để câu chuyện được ngắn gọn và rõ 
ràng. Công việc này được thực hiện cho mỗi lần thu nhân chứng ơn lành. 
 
 
 
 

       

Phỏng vấn nhân chứng ơn lành trong phòng thu TBDF. 

             
Các TNV hỏi thăm và mời những người được ơn Cha vào phòng thu hình để chia sẻ ơn lành. 

 

 

 

            

 

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

(Xem tiếp trang 2) 

VỀ BẢN TIN “THE GRACE” 
 

The Grace (Báo Ơn Lành tiếng Anh) 
tạm ngưng từ số 47. Trương Bửu 
Diệp Foundation sẽ phát hành lại khi 
tìm được người biên dịch tiếng Anh 
chuyên nghiệp. 

TBDF 
 

Số 93 
NOVEMBER 

2019 
K ính Biếu 

 

 

  

Các TNV đang edit câu chuyện ơn lành. 
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TV SHOWS ƠN CHA DIỆP PHÁT HÀNH SỐ 300 
(Tiếp trang 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mỗi thứ Tư hàng tuần, Ban Biên Tập (BBT) Bản tin sẽ 
thêm các tin tức, số liệu, thông báo của Hội, sau đó 
trình bày trên powerpoint. Nội dung Bản tin sẽ được 
đọc trong chương trình OCD và đưa lên các kênh 
truyền thông của Hội. 
 

 
 
BBT Bản tin hàng tuần.  
 
Mỗi tuần, BBT chương trình OCD sẽ lựa chọn nhân 
chứng để phát và viết kịch bản cho mỗi tập phim. 
 

 
 
Lựa chọn nhân chứng để phát trong chương trình OCD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Kế đến là việc 
thực hiện Bản tin 
hàng tuần. Bản 
tin bao gồm các 
hoạt động của 
Hội trong tuần 
được ghi chép 
hàng ngày và 
biên tập lại. 
 

 
 
Viết Bản tin hàng tuần. 
 

Ngày thu hình, thường vào chiều thứ Tư, tất cả TNV đều 
phải chuẩn bị kỹ lưỡng: từ dọn dẹp vệ sinh, trang trí 
phòng thu, phụ trang điểm cho XNV, lo âm thanh ánh 
sáng, teleprompter, máy thu... 
 

 
 
Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng trong phòng thu hình. 
 

 
 
Trang trí và dọn dẹp vệ sinh trong phòng thu hình. 
 
 

  
 

Chuẩn bị cho XNV trước khi thu hình. 
 

(Xem tiếp trang 3)  

Mỗi tập phim đều có 
kịch bản để xướng 
ngôn viên (XNV) đọc. 
 
 
Hình bên: TNV đang viết 
kịch bản cho tập phim. 
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Phim sau khi edit sẽ được duyệt trước khi gửi đến văn 
phòng Direct TV và upload lên YouTube và website của 
Hội: tbdf.org. 
 

 
 
Duyệt gửi phim sang Direct TV và đưa lên các kênh social media. 
 
Như vậy, để hoàn chỉnh một tập phim OCD mỗi tuần 
không hề đơn giản. Tất cả anh chị em TNV đều không 
chuyên nghiệp, nên mỗi tập phim ra đời là một sự cố 
gắng hết sức kỳ công của Hội. Việc làm phim này không 
chỉ đòi hỏi sự tận tâm và lòng nhiệt thành của từng 
TNV, mà còn là một chứng minh về ơn phúc của Cha 
Diệp khi TV show OCD đã phát hành đến tập thứ 300. 
 
Ơn phúc của Cha chính là các nhân chứng ơn lành. 
 
Chia sẻ câu chuyện ơn lành là việc tự nguyện, nên 
không ai trong Hội có thể biết trước khi nào sẽ có người 
đến để thu hình nhân chứng. Vậy mà trong suốt 7 năm 
qua, không khi nào TV show OCD bị chậm trễ vì thiếu 
câu chuyện ơn lành. 
 
Phần thưởng lớn nhất cho tất cả anh chị em thiện 
nguyện tham gia trong việc thực hiện chương trình TV 
show OCD chính là số lượng người xem chương trình 
ngày một tăng lên từ khắp nơi trên toàn thế giới. Bên 
cạnh đó, những lần nhận được email hoặc phone của 
mọi người gọi tới để cám ơn, vì nhờ xem Chương trình 
OCD mà nhiều người biết đến Cha, cũng là niềm khích 
lệ không nhỏ cho nhóm làm phim. 
 
Kỷ niệm ngày phát hành TV Show OCD tập thứ 300, 
Trương Bửu Diệp Foundation chân thành cám ơn tất cả 
mọi người, trực tiếp hoặc gián tiếp, đã giúp cho chương 
trình OCD ngày một phổ biến hơn, và nhờ đó giúp Hội 
thực hiện được mục tiêu của mình là: 
 

“Đem Cha Diệp Đến Cho Mọi Người.” 
 

Trương Bửu Diệp Foundation ® 
 

(Tiếp trang 2) 
 
Trước giờ thu hình, người đọc bản tin thường phải dành 
thời gian để đọc kịch bản cho thuần thục. Phần thu hình 
XNV sau đó sẽ được ráp và edit bằng Adobe Premier Pro. 
 

 
 
XNV được hướng dẫn đọc kỹ kịch bản trước khi thu hình. 
 

 
 
Chuẩn bị máy và thu hình XNV. 
 

 
 
Ráp và edit phim lần cuối. 
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      MD-TA và GIA ĐÌNH – SAN JOSE, CA. 
 Kính xin Cha dâng lời cầu nguyện đến Chúa ban ơn 
cho gia đình con, cho mẹ của con sớm bình phục; cho 
đại gia đình con được bình an, sức khỏe tốt để chăm 
sóc mẹ sắp tới; cho bé G. sớm biết nói, và cho H.A. 
sớm kiếm được việc làm tốt. 
 
T. TRAN – DOWNEY, CA. 
Thưa Cha, con gái của con đang mang căn bệnh hiểm 
nghèo. Cháu có khối u trong não, đã được mổ. Con xin 
Cha cầu bầu cho khối u đừng tái phát nữa.  
 
N. TRAN - SAN DIEGO, CA. 
Thưa Cha, con phải trải qua ca phẫu thuật ung thư cổ 
họng. Xin Cha cho con được tai qua nạn khỏi, cho ca 
mổ thành công. Con cũng xin Cha cho má con và em 
con được mạnh khỏe, may mắn trong công việc làm ăn. 
 
D. BUI – BOSTON, MA. 
Gia đình con đang gặp nhiều khó khăn lắm Cha ơi. Con 
xin Cha cầu nguyện cho con vượt qua những đau khổ 
hiện tại. Con cũng xin Cha cầu thay nguyện giúp cho 
các con của con có lòng kính mến Chúa, giữ vững đức 
tin, biết sống tốt đạo, đẹp đời. Xin cho con cháu biết 
thương yêu và che chở cho nhau. 
 
H. TRAN – HAYWARD, CA. 
Cha ơi, các bác sĩ đã tìm ra bệnh của con rồi, và họ cho 
con uống thuốc để điều trị. Cúi xin Cha cầu nguyện cho 
con thoát khỏi căn bệnh này nhe Cha. 
 
L. NGUYEN – BROOKLYN, NY. 
Lạy Cha, xin Cha nghe lời con cầu xin. Con bế tắc cuộc 
đời rồi Cha ơi. Xin Cha cứu con với. 
 
H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Thưa Cha, chị hai con đang bị đau nhức lắm. Xin Cha 
cầu nguyện cho chị hai con bớt đau đớn về thể xác 
cũng như tâm hồn. Trước đây, bất cứ điều gì, chị hai 
con cũng chạy đến Cha. Cha đừng bỏ chị hai con nhe 
Cha. Xin Cha nhận lời con kêu xin. 
 
T. NGUYEN – BROOKLYN PARK, MN. 
Hai đứa cháu của con là T.T.T và N.D.H. nghiện thuốc 
phiện. Cha ơi, xin Cha cầu nguyện cho hai đứa nó cai 
được thuốc, chứ vướng vào nghiện ngập là chúng khổ 
cả đời. Con lo lắm Cha à.  
 
T.V. NGUYEN – GLENDALE, AZ. 
Chúng con bị hiếm muộn. Con cầu xin Cha thương xót 
mà cầu nguyện cho vợ chồng con có được một baby. 
Xin Cha nhận lời chúng con cầu xin. 
 

 

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

      N. LE – CHICAGO, IL. 
Lạy Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con được 
gặp thầy, gặp thuốc, hết đau đớn, bệnh tật tiêu trừ. 
Xin Cha cũng cầu cho các con của con được mạnh 
khỏe, bỏ qua được hết những giận hờn mà biết yêu 
thương lẫn nhau.  
 
L. DINH – WEST MONROE, LA. 
Xin Cha cầu cho gia đình con sức khỏe, bình an, 
con cái sáng dạ, thông minh; cho chị con bị ung thư 
phổi mau chóng bình phục; xin cho mọi sự bằng an 
trong công việc của gia đình con. 
 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Thưa Cha, chị dâu của con là T.T. bị bệnh về mắt 
rất nguy hiểm. Nếu không kịp chữa trị, chị của con 
có thể bị mù lòa. Vậy con xin Cha cầu bầu cho chị 
được gặp thầy gặp thuốc, và được chữa lành mắt. 
Chỉ có phép màu nhiệm mới làm được điều đó thôi 
Cha ạ, nhưng con tin tưởng nơi Cha. 
  
C. NGUYEN – FORT MYERS, FL. 
Con mới ở nhà thương về đây Cha ơi. Xin Cha 
chuyển cầu lên Thiên Chúa và Mẹ Maria, Thánh cả 
Giuse ban cho con ơn chữa lành. Con bị bệnh 
Parkinson, cao máu, tiểu đường. Xin Cha thương. 
 
T. PHAM – BEVERLY HILL, CA. 
Con khấn Cha cho gia đình con được bình yên, cho 
má con hết bệnh, và cho anh của con là T. bỏ cờ 
bạc, trở về sống yên ổn với gia đình. 
 
T. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Con cầu xin Cha cho S. có thể nhai, nuốt, ăn uống, 
và nói năng được bình thường. Tội cháu lắm Cha ơi. 
  
H. NGUYEN – WICHITA, KS. 
Xin Cha cho con trai của con mau trở về với con, và 
cho cháu sớm trở lại đạo. Xin Cha cho gia đình con 
cái con được hạnh phúc, mạnh khỏe. Con cũng 
thành tâm cầu nguyện cho người bạn của con đi 
đứng được bình thường. 
 
A. LE – LAKEWOOD, CA. 
Thưa Cha, 5 năm trước con bị ung thư, nay bệnh 
tái phát. Bệnh con di căn qua xương rồi, nên con 
đau lắm. Xin Cha cầu nguyện cho con với. Bệnh thế 
này, con chẳng biết phải làm sao, ngoài việc cầu 
nguyện cho mọi người trong gia đình con được bình 
an, con cái ngoan ngoãn, và thành đạt. Được vậy 
con an lòng. 
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     P. LE – EVANSTON, IL. 
Con trai của con đang trở bệnh nặng và phải vào 
nhà thương. Kính xin Cha cầu bầu cho con của con 
được gặp thầy, gặp thuốc và qua khỏi cơn bệnh. 
 
L. PHAN – ELLENWOOD, GA. 
Thưa Cha, chồng con bị bệnh nan y thời kỳ cuối, giờ 
chỉ chờ ngày ra đi vì bệnh viện không nhận chữa 
nữa rồi. Cha ơi, nếu chồng con mãn số, xin cho anh 
ấy ra đi nhẹ nhàng, không đau đớn. Riêng con bị 
đau hai đầu gối quá, và bệnh ngoài da làm ngứa 
lắm. Xin Cha cầu bầu cho con được chữa khỏi bệnh. 
Con cũng xin cho tất cả con cháu của con được bình 
an. Đặc biệt cho cháu T.T. được ơn soi sáng của Cha 
để công việc làm ăn được ổn định. 
 
M.L. LE – LA PUENTE, CA. 
Xin Cha giúp cho O. nhà con được ơn chữa lành, xin 
cho chồng con hết bị tê tay, cho con bớt bị thoái hóa 
cột sống. Con đau lắm Cha ơi. 
 
V. BUI – LAWNDALE, CA. 
Cha ơi, xin Cha cứu chồng con với. Chồng con là 
L.V.T., 74 tuổi, mới bị đột quỵ, đang nằm trong nhà 
thương. Xin Cha cho con được khỏe mạnh để có sức 
mà chăm sóc cho chồng con. 
 
Q. DO - BEAVERTON, OR. 
Xin Cha cầu cùng Đức Chúa Cha ban ơn lành cho ba 
đứa cháu nhỏ dại của con. Cả ba đứa đều bị thiểu 
năng tuần hoàn não. Xin cho các cháu sớm nhận 
thức được như mọi đứa trẻ bình thường khác.  
 
H.L. NGUYEN – VANCOUVER, WA. 
Con cầu xin Cha thương mà Thánh hóa cho chồng 
con biết yêu thương gia đình và giúp đỡ con. Con 
cũng xin Cha cầu bầu cho con được chữa lành căn 
bệnh mất ngủ và bệnh sạn thận mà con đã mang 
trong người suốt 20 năm qua. Xin cho những đứa 
con của con được chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn, 
và thành đạt. 
 
J. MAI – BATON ROUGE, LA. 
Con lạy Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha thương giúp 
con vượt qua mọi khó khăn mà con đang gặp phải, 
và xin Cha cầu bầu cho con được chữa lành bệnh.  
 
K. LE – SAN JOSE, CA. 
Thưa Cha, xin Cha cầu khẩn giúp con, cho đứa con 
trai của con bớt chơi game và chăm chỉ học hành. 
Năm nay con của con lên lớp 10 rồi mà cháu chẳng 
chịu học hành gì cả, con nói thì cãi, không nghe lời. 
Con khổ quá Cha ơi. 
 

   O. NGUYEN – WEST COVINA, CA. 
Xin Cha cho vợ chồng con được ơn chữa lành; cho 
các con của con được mạnh khỏe, bình an, công việc 
vững chắc, và nhất là bé S.N. được nhận vào học, vì 
cháu nộp đơn mà chưa có trường nào nhận cả. 
 
T. NGUYEN – GARLAND, TX. 
Thưa Cha, mẹ con từng bị stroke, heart attack. Hiện 
nay mẹ con thở mệt lắm, đôi lúc mẹ con còn bị ngạt 
thở. Thỉnh thoảng mẹ con lên cơn đau đầu, tức ngực. 
Mẹ con hay bỏ ăn, mất ngủ, nên bây giờ mẹ con 
xuống cân và rất yếu. Cha ơi, kính xin Cha cầu 
nguyện cho mẹ con dễ thở, bớt đau và ăn ngủ được. 
Con lo cho sức khỏe của mẹ con lắm Cha ạ.  
 
MYLIEN – GERMANY 
Con bị bệnh bướu cổ, mất ngủ. Con gái của con cũng 
bị bướu cổ. Chồng con bị đau lưng. Anh trai con bị 
ung thư. Em chồng con bị bệnh tim. Xin Cha thương 
và cầu nguyện cho con và những người thân yêu của 
con mau lành bệnh. Con cũng xin Cha cho con trai 
của con là S. khỏe mạnh, sớm tìm được việc làm để 
trang trải nợ nần. 
 
T.T. NINH – MONROE, NC. 
Thưa Cha, con đang mắc bênh ung thư gan. Kính xin 
Cha cầu nguyện cho con nhận được ơn chữa lành. 
 
U. NGUYEN – NEW BRAUNFELS, TX. 
Kính xin Cha với lời chuyển cầu lên Chúa và Đức Mẹ 
cho bố mẹ con được mau khỏi bệnh; cho các em và 
các cháu của con (đang sống ở Việt Nam), cũng như 
cho gia đình con được bình an, mạnh khỏe, may mắn 
trong công việc làm ăn. 
 
J. MAI – HOUSTON, TX. 
Chồng con bị phù và có nhiều bệnh trong người. Con 
cũng chẳng kém gì, bệnh tật đủ thứ Cha ơi. Con 
mong Cha thương, cầu nguyện cho vợ chồng con và 
người thân của con được mạnh khỏe, và cho công 
việc của con được tốt đẹp. 
 
B. NGUYEN – PIEDMONT, CA. 
Xin Cha cầu cùng Chúa cất hết bệnh mất ngủ, mỡ 
máu và thấp khớp cho con, và cho con có việc làm ổn 
định. Xin cho các con của con có lòng kính mến Chúa, 
thương yêu nhau, hiếu thảo với mẹ; cho con gái học 
hành đạt kết quả tốt, cho con trai được hạnh phúc. 
 
Y. PHAM – MARYLAND 
Con xin Cha cầu nguyện cho con hết đau đầu. Con 
cũng xin Cha thương và đổi tính tình của con gái con. 
Xin Cha chúc lành cho mẹ con chúng con. 
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  T. TRAN – HOUSTON, TX. 
Thưa Cha, con thoát chết 4 lần, gia đình con bình 
an, con cái học hành thành tài, có nhà cửa và công 
việc làm ăn ổn định, và còn nhiều ơn khác nữa Chúa 
đã ban cho chúng con qua lời cầu bầu của Cha. Con 
xin hứa khi có điều kiện, con sẽ sang California làm 
chứng cho Cha, vì đó là niềm ao ước của con. 
 
O. BUI – W. COVINA, CA. 
Con xin cảm tạ Cha đã cầu cùng Chúa ban cho con 
và gia đình con được bình an và mạnh khỏe trong 
những ngày vừa qua. Con cũng cảm nhận được 
nhiều ơn lành khác mà Chúa đã cho chúng con qua 
lời cầu thay nguyện giúp của Cha.  
 
H. NGUYEN – ALBUQUERQUE, NM. 
Con xin cảm ơn Cha đã cầu bầu để gia đình con 
được tai qua nạn khỏi. 
 
H. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Nhờ lời cầu bầu của Cha lên Đấng Tối Cao, chồng 
con vừa trải qua phẫu thuật bình an, mau hồi phục; 
con của con có việc làm tạm ổn. Riêng con cũng 
được khỏe mạnh. Tạ ơn Chúa, cám ơn Cha. 
 
N. VU – SAN JOSE, CA. 
Cha ơi, hằng ngày con đều nhìn lên ảnh Cha – người 
cha hiền của chúng con, và khấn nguyện. Con có 
cảm giác Cha luôn ở bên gia đình con, và lắng nghe 
lời con cầu xin, nên con được Cha ban cho nhiều ơn 
lắm. Con xin kính tạ ơn Cha. 
 
SOPHIA – SAN FRANCISCO, CA. 
Thưa Cha kính yêu của con, con xin cảm tạ ơn Cha 
đã cầu cho gia đình, và bạn bè của con. Cảm ơn Cha 
đã cầu nguyện cho con thoát được căn bệnh ung 
thư, và có được cuộc sống an lành.  
 
L. HA – MILPITAS, CA. 
Kính lạy Cha, mấy tháng trước, chúng con đến văn 
phòng Cha để cầu nguyện, xin Cha ban ơn lành. Ít 
lâu sau, vì vô ý con bị trượt chân mà té xuống từ 
bậc cao. Con nghĩ mình sẽ gặp đại họa, nhưng ngay 
lúc đó con có cảm tưởng như được ai đó nâng mình 
lên, nên dù té mà con không bị thương tích gì nguy 
hiểm. Con hiểu rằng con đã được Cha nâng đỡ. Nay 
con thành kính lạy tạ ơn Cha. 
 
L. LE – ST. LOUIS, MO. 
Gia đình chúng con xin cảm tạ Cha vì tất cả những 
điều Cha đã cầu nguyện cho chúng con về sức khỏe, 
công ăn việc làm, mọi sự đều tốt đẹp.  
 
 

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

    L. KIM – LEWISVILLE, TX. 
Gia đình con xin cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã 
nhận lời con cầu xin. Con trai của con đã được chuyển 
qua làm ca ngày, không phải đi làm đêm nữa. Con 
cầu xin Cha cho con có được một cháu nội trai mạnh 
khỏe, nay bác sĩ nói chắc chắn đó là cháu trai rồi và 
thai nhi mạnh khỏe lắm Cha ơi. Con vui quá. Xin Cha 
tiếp tục phù hộ, che chở cho tới ngày cháu của con 
chào đời. 
 
L. DANH – ELLENWOOD, GA. 
Thưa Cha, nhờ lời cầu bầu của Cha, trước giờ con 
nhận được nhiều ơn lành lắm, nhưng gần đây nhất là 
ơn đoàn tụ vì gia đình con của con được sang Mỹ mọi 
sự suôn sẻ. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
M. LE – LA PUENTE, CA. 
Thưa Cha Trương Bửu Diệp, mấy tháng trước, chồng 
con thường đau đầu kinh khủng, do anh bị u não. Con 
chỉ biết cầu nguyện với Cha. Gần đây chồng con 
không thấy đau nữa. Xin Cha thương tiếp tục cầu 
nguyện cho chồng con được khỏe mạnh, bằng an. 
Công việc gia đình con cũng tốt đẹp lắm Cha à. Con 
dâu của con đã có thai rồi, nay con xin Cha cho cháu 
sanh nở ‘mẹ tròn, con vuông’ và giấy tờ sang Mỹ của 
mẹ con nó được như ý. Con xin cảm tạ Cha. 
 
D. NGOC TA – HONOLULU, HI. 
Mẹ con tên B.T.T.H., sinh năm 1939, đã được tai qua 
nạn khỏi, nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Xin Cha 
tiếp tục cầu nguyện cho mẹ con và cho gia đình 
chúng con có được cuộc sống bình an, mạnh khỏe, 
mọi sự tốt lành. 
 
H. DIERKER – SPRING VALLEY, CA. 
Kính lạy Cha, con xin Cha, và Cha đã cầu bầu cùng 
Đấng Tối Cao cho con có thêm được part time job. 
Con hết lòng cảm tạ ơn Cha. 
 
T. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Cha ơi, nhờ ơn Cha, sau khi uống nước lộc của Cha, 
huyết áp của con đã ổn rồi, con cũng hết đau bụng, 
bớt nhức chân, mọi chuyện rắc rối trong gia đình con 
cũng đã yên ổn. Con xin cảm tạ ơn Cha. Con luôn yêu 
kính Cha và đặt hết niềm tin tưởng nơi Cha. 
 
H. DO – BEAVERTON, OR. 
Nhờ ơn Chúa, qua lời cầu bầu của Cha, các con của 
con được khỏe mạnh và tiến bộ từng ngày. Xin Cha 
tiếp tục soi sáng cho các cháu sớm nói năng và đi lại 
được như những đứa trẻ bình thường khác. Con kính 
tạ ơn Cha. 
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Bà Maria 
Lê Thị Nên 

Sinh năm: 1922 
Mất ngày 3-9-2000 

 

Bà Anna 
Nguyễn Phép 

Sinh năm: 1924 
Mất ngày 3-9-2017 

 
Bà Maria 

Ngô Kim Long 
Sinh năm: 1919 

Mất ngày 8-9-2005 
 

Ông Giuse 
Dương Đức Trác 
Sinh năm: 1922 

Mất ngày 6-9-2008 
 

Ông Dominico 
Dinh Văn Nghĩa 
Sinh năm: 1920 

Mất ngày 5-9-2008 
 

Bà Maria 
Phạm Thị Ngân 
Sinh năm: 1925 

Mất ngày 9-9-2013 
 

Ông Joseph 
Nguyễn Văn Dần 
Sinh năm: 1914 

Mất ngày 9-9-2011 
 

Bà Maria 
Ngô Thị Truyện 
Sinh năm: 1920 

Mất ngày 8-9-2009 
 

Bà Maria 
Nguyện Thị Lê 

Sinh năm: 1934 
Mất ngày 11-9-2016 

 

Bà Madalina 
Hồ Thi Huệ 

Sinh năm: 1945 
Mất ngày 10-9-2015 

 

Bà Luxia 
Nguyễn Thị Thiết 
Sinh năm: 1930 

Mất ngày 22-9-2017 
 

Bà Maria 
Trần Thị Mão 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày 18-9-2015 

 

Ông Phero 
Đặng Đình Tuân 
Sinh năm: 1931 

Mất ngày 14-9-2014 
 

Bà Maria 
Đỗ Thị Ơn 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày 13-9-2015 

 

Ông ĐaMinh 
Nguyễn Trường Bột 

Sinh năm: 1954 
Mất ngày 12-9-2017 

 

Ông Dominico 
Nguyễn Văn Rao 
Sinh năm: 1917 

Mất ngày 27-9-1992 
 

Ông Phero 
Tạ Han 

Sinh năm: 1929 
Mất ngày 29-9-2014 

 

Ông Louis 
Nguyễn Văn Tư 
Sinh năm: 1908 

Mất ngày 12-9-1973 
 

CHƯƠNG TRÌNH NGHĨA TỬ NGHĨA TẬN 
ĐẶT HÌNH NGƯỜI THÂN TRONG NHÀ CẦU NGUYỆN TBDF 

 
XIN CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI MẤT 

TRONG THÁNG MƯỜI MỘT 
 

 

Bà Maria 
TẠ THỊ MẦU 

Sinh năm: 1929 
Mất ngày 18-11-2012 

 

Anh Vincentê 
LẠI ĐÌNH KHUÊ 
Sinh năm: 1955 

Mất ngày 19-11-1974 
 

Bà Anna 
LÂM THỊ KHANH 
Sinh năm: 1911 

Mất ngày 20-11-1984 
 

Ông Thiện Thọ 
NGUYỄN DUY BÁCH 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày 20-11-2018 

 

Ông Gioan Baotixita 
KIỀU CHÍ THÁI 
Sinh năm: 1943 

Mất ngày 22-11-1979 
 

Ông Phêrô 
NGUYỄN TẤN TÀI 
Sinh năm: 1908 

Mất ngày 23-11-2000 
 

Bà Maria 
ĐỒNG TIÊN ĐÁI 
Sinh năm: 1919 

Mất ngày 25-11-2002 
 

Bà Anna 
THÂN THỊ HOA 
Sinh năm: 1927 

Mất ngày 25-11-2011 
 

Bà Anna 
TRẦN THỊ NHỊ 

Sinh năm: 1938 
Mất ngày 26-11-2016 

 

Bà Têrêsa 
PHẠM THỊ LAN 
Sinh năm: 1926 

Mất ngày 26-11-1997 
 

Ông Phero 
TRẦN VIỆT CƯỜNG 

Sinh năm: 1950 
Mất ngày 27-11-2003 

 

Ông Đa Minh 
NGẠC MINH HÙNG 

Sinh năm: 1952 
Mất ngày 27-11-2017 

 

Ông Đa Minh 
NGÔ BÁ KHẮC 

Sinh năm: 1944 
Mất ngày 27-11-2018 

 

Ông Giuse Maria 
PHẠM HÒA 

Sinh năm: 1924 
Mất ngày 28-11-2017 

 

Bà Anna 
NGUYỄN THỊ LỤC 
Sinh năm: 1901 

Mất ngày 12-11-1991 
 

Ông 
RAYMOND VÕ 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày 12-11-1992 

 

Bà Maria 
LÊ THỊ HẠT 

Sinh năm: 1924 
Mất ngày 1-11-2018 

 

Ông Guise 
TRẦN THIỆN TÂM 
Sinh năm: 1917 

Mất ngày 1-11-2014 
 

Bà Ana 
NGUYỄN THỊ NHUẬN 

Sinh năm: 1935 
Mất ngày 3-11-2008 

 

Bà Maria 
HOÀNG THỊ BẤC 
Sinh năm: 1927 

Mất ngày 5-11-2000 
 

Ông Dominico 
TRẦN MỪNG 

Sinh năm: 1946 
Mất ngày 6-11-1994 

 

Ông Phêrô 
VŨ XUÂN ĐÀI 

Sinh năm: 1907 
Mất ngày 6-11-1978 

 

Ông Gioan 
ĐÀO VĂN QUÝ 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày 8-11-2012 

 

Bà Maria 
NANCY DUNG ROBBINS 

Sinh năm: 1944 
Mất ngày 9-11-1991 

 

Ông Laurant 
NGUYỄN NGỌC LẦU 

Sinh năm: 1925 
Mất ngày 14-11-2017 

 

Bà Maria 
NGUYỄN THỊ THƠM 

Sinh năm: 1926 
Mất ngày 18-11-1985 

 

Ông 
TRẦN AN 

Sinh năm: 1927 
Mất ngày 20-11-2009 

 

Ông  
TRẦN LỰC HỌC 
Sinh năm: 1958 

Mất ngày 22-11-2007 
 

Ông  
NGUYỄN VĂN TƯ 
Sinh năm: 1912 

Mất ngày 26-11-1978 
 

Ông Dominico 
VŨ VĂN BAO 

Sinh năm: 1919 
Mất ngày 27-11-2009 

 

Ông Matthew 
NGUYỄN HỮU CƯỜNG 

Sinh năm: 1981 
Mất ngày 2-11-2014 

 

Ông Anrê 
NGUYỄN VĂN CHÍNH 

Sinh năm: 1957 
Mất ngày 2-11-2018 
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      Anh Đạt Nguyễn. Hình chụp tại phòng thu TBDF. 
 
Cách đây hai tháng, tôi nhớ vào buổi sáng hôm ấy, mẹ 
tôi, Huỳnh Nguyệt, 80 tuổi, không thức dậy như 
thường nhật. Đến giờ đi làm, nhưng tôi vẫn thấy mẹ 
tôi nằm trên giường, bất động, tuy bà vẫn còn thở. 
Gia đình tôi cấp tốc gọi 911. Họ đến rất nhanh và đưa 
mẹ tôi vô nhà thương. 
 
Vào nhà thương, bác sĩ cho làm ngay các xét nghiệm 
vì nghĩ mẹ tôi bị stroke. Nhưng không phải. Mẹ tôi dù 
lớn tuổi nhưng trước giờ không có bệnh gì nặng, mà 
chỉ bị cao mỡ trong máu nhẹ thôi. Các kết quả xét 
nghiệm cho thấy bà chẳng có bệnh gì hết, huyết áp 
của bà cũng tốt. Tuy vậy, mẹ tôi vẫn hôn mê.  
 
Ngay ngày hôm sau khi đưa mẹ tôi đi cấp cứu, tôi 
chạy đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp trên đường 
Euclid để cầu nguyện. Thật ra gia đình tôi không có 
đạo gì hết, nhưng rất tin tưởng vào Đấng Tối Cao. 
Chúng tôi thờ ông bà, song cũng có đến nhà thờ, đi 
chùa,… 
 
Tôi biết văn phòng Cha Diệp, vì từ nhà tôi tới đó 
không xa. Hôm ấy tôi có xin với Cha Diệp: “Thưa Cha, 
chẳng biết vì lý do gì, mẹ của con đang bất tỉnh, xin 
Cha cầu nguyện giúp cho mẹ của con được mau hồi 
tỉnh. Chúng con lo lắng lắm Cha ơi.” Sang ngày thứ 
hai, mẹ tôi vẫn chưa tỉnh, tôi lại tiếp tục cầu nguyện 
với Cha ở nhà. Qua tới ngày thứ ba mẹ tôi bắt đầu cựa 
quậy. Bà mở mắt ra, nhưng còn yếu lắm. 
  
Những ngày kế tiếp, sức khỏe mẹ tôi dần dần khá lên 
nhiều, nhưng các bác sĩ vẫn chưa cho mẹ tôi xuất viện 
vì bà chưa hoàn toàn bình phục. Và vì dù đã làm các 
xét nguyện như CT scan, MRI scan mà không tìm ra 
nguyên do khiến mẹ tôi bị bất tỉnh, nên nhà thương 
chuyển mẹ tôi về nursing home để được chăm sóc và 
tập vật lý trị liệu. 

 
 
 
 
 

Trong thời gian mẹ tôi ở nursing home, tôi có trở lại văn 
phòng Cha Diệp, xin nước lộc Cha về cho mẹ tôi uống. 
Sau 2 tháng, sức khỏe mẹ tôi khá lên rất nhiều, và bà 
mới được cho về nhà cách nay 3 ngày. Hôm nay cuối 
tuần, tôi được nghỉ làm nên ghé văn phòng Cha Diệp để 
tạ ơn Cha. Tôi tin là nhờ Cha cầu nguyện giúp nên mẹ tôi 
mới được như ngày hôm nay, chứ chúng tôi sợ nhất là 
khi tỉnh lại, mẹ tôi bị liệt luôn, hoặc bán thân bất toại thì 
khổ cả cho mẹ tôi lẫn con cháu. Lúc đưa mẹ tôi uống 
nước lộc Cha, tôi cũng có nói với bà rằng: Khi uống, mẹ 
nhớ cầu nguyện với Cha Diệp, và tin rằng có Cha phù hộ, 
thì mẹ sẽ mau khỏe. 
 
Những lần cầu nguyện với Cha, tôi hay nói: “Cha ơi, 
ngày mẹ con hoàn toàn bình phục, chắc chắn con sẽ đưa 
mẹ con đến văn phòng để tạ ơn Cha.”  
 
Gia đình tôi qua Mỹ sinh sống mấy chục năm trời, chưa 
có chuyện gì xảy ra để cầu nguyện với Cha. Tôi đi ngang 
văn phòng Cha Trương Bửu Diệp nhiều lần nhưng chưa 
vô, cho đến khi mẹ tôi bị như vậy, tôi mới nghĩ tới Cha.  
 
Bây giờ tôi tin Cha lắm, vì điều Cha làm rõ ràng là cho 
gia đình tôi, cho mẹ của tôi chứ không phải tôi nghe 
người này người kia nói. Tôi nghĩ nếu ai có lòng tin thì 
khi xin chắc chắn sẽ được. 
 
Lời BBT: Như lời hứa với Cha Diệp, ngày 14 tháng 9, 
2019, anh Đạt Nguyễn đã đưa mẹ của anh đến văn 
phòng Cha Diệp để tạ ơn Cha. Cùng đi có ba của anh 
(sống cùng nhà) và người chị đến từ Lyon, Pháp sang 
thăm mẹ anh. Nói chuyện với các thiện nguyện viên 
TBDF, bà Huỳnh Nguyệt cho biết bà đã khỏe. Bà không 
nhớ vì sao mình lại bất tỉnh 3 ngày liền, nhưng bà nói lời 
cảm ơn vì qua lời cầu nguyện của Cha Diệp, sức khỏe 
của bà ngày càng tốt hơn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình trên: Từ phải sang: Anh Đạt Nguyễn, bà Huỳnh Nguyệt, 
chị anh Đạt (từ Pháp sang thăm mẹ) và ba anh Đạt. 
Hình: TBDF 
 
 

Anh Đạt Nguyễn – Garden Grove, CA. 
“Ai Có Lòng Tin, Khi Xin Chắc Chắn Sẽ Được.”  
 

 

 



TRUONG BUU DIEP FOUNDATION ® MONTHLY NEWSLETTER         SỐ 93-NOVEMBER, 2019  

9 
 

 

 

 

 

  

Tôi cũng có lần trở về mộ Cha Trương Bửu Diệp ở Cà 
Mau. Lần ấy gặp Cha với tâm hồn tan nát đau thương, 
đầu óc tôi trống rỗng. Tôi quỳ bên Cha, không thốt nên 
lời cầu kinh. Nhưng không hiểu sao, chỉ sau đó ít phút, 
tôi cảm nhận rằng Cha soi thấu trái tim tôi, Cha biết tôi 
muốn van xin điều gì. 
 
Tái hôn 
 
Khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. 
(Alexander Graham Bell) 
 
Sáu tháng sau khi anh qua đời, tôi gặp một người đàn 
ông. Anh là Việt kiều từ Mỹ về nước thăm gia đình. Dù 
tôi là một người đàn bá góa phụ với hai con thơ, nhưng 
với chút xuân xanh còn sót lại sau trận phong ba bão 
táp đời mình, tôi đã lọt vào mắt xanh của anh. 
 
Chúng tôi tìm hiểu nhau qua những lần hẹn hò, những 
cuộc trao đổi qua chat. Hai năm cho một cuộc tình mới, 
tôi lại nuôi mơ ước. Và rồi, một lần nữa, Cha Diệp đã 
nghe những điều tôi nguyện xin. Ngài đã giúp tôi vươn 
tới niềm tin yêu vào con người, vào Thiên Chúa mà tôi 
đã đánh mất. 
 
Quen một Việt kiều, tôi phải nghe nhiều tiếng đời dèm 
pha, nào là ‘mồ chưa xanh cỏ mà đã quen Việt kiều’, 
hoặc ‘mượn đò qua sông’,…Vượt qua bao thử thách, 
chúng tôi đến với nhau bằng tấm chân tình. Cuối cùng, 
chúng tôi kết hôn. Một đám cưới diễn ra. Nhưng tôi 
không thể làm lễ cưới ở nhà thờ vì anh cũng theo đạo 
Phật. Qua kinh nghiệm một lần tan vỡ, lần này, tôi 
không buộc anh phải theo đạo của tôi. 
 
Tự do tôn giáo. Một thỏa thuận giữa tôi và anh được 
đưa ra. Đạo ai nấy giữ. Tôi không muốn mình bị ghét 
bỏ một lần nữa. Vả lại, sự háo thắng trong tôi gần như 
đã cạn kiệt. 
 
Thế rồi, anh quyết định đưa mẹ con tôi sang Mỹ sinh 
sống. Hai đứa con tôi đã có cha. Với anh, tôi không có 
thêm đứa nào nữa. Chắc cũng là ý Chúa? 
 
Cuộc sống của tôi và hai con tương đối êm xuôi, mọi 
thứ không có gì đến nỗi khổ sở. Tuy nhiên, tôi vẫn cầu 
nguyện Cha, xin cho vài ơn theo ý riêng. Rồi tôi cũng 
được toại nguyện. Và theo thông lệ, tôi lại trở về Cà 
Mau để tạ ơn Cha. 
 
Ý thức được ơn lành của Cha ban cho đã không được 
tôi trân quý và thấu đáo một cách sâu sắc. Những năm 
tháng vật lộn với đời sống mới, chạy đua theo thời gian 
vì cuộc mưu sinh, tôi lại dần dần quên mất Cha. 
 

(Xem tiếp trang bên) 
 
 

MỘT ĐỜI TẠ ƠN CHA (tt) 
Kỳ 2: Vượt Lên Chính Mình 
 
Chồng mất sớm, hai con thì còn quá bé, nên tôi 
rất suy sụp. Nhưng nhờ vào niềm tin Thiên Chúa, 
sự nâng đỡ, cùng lời cầu bầu của Cha Trương Bửu 
Diệp, tôi đã lấy lại được sức sống. 
 
Góa phụ trắng tay 
 
Trong đám tang anh, mẹ chồng tôi - người phụ nữ sùng 
bái đạo Phật, ngồi trước bàn thờ con trai, bà nói 
lên những lời oán hận tôi, chỉ vì tôi là người Công giáo, 
lại lôi kéo anh theo đạo của tôi. Bà ghét tôi và chẳng 
ngó ngàng gì đến hai đứa cháu nội. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ đó đến nay đã 19 năm trôi qua, các con tôi 
chưa một lần gặp lại bà. Chắc chúng cũng không nhớ 
mặt bà nội của mình ra sao. 
 
Tôi từ một người phụ nữ sang giàu, bỗng chốc trở 
thành góa phụ trắng tay, một nách hai con nhỏ, đứa 
lớn 6 tuổi và đứa nhỏ 4 tuổi, nhưng tôi luôn tự hào rằng 
mình là người đàn bà kiên cường vì đã dũng cảm, 
không khiếp sợ cúi đầu van xin tình thương, cũng như 
mưu cầu vật chất từ gia đình chồng.  
 
Trở lại cảnh khó khăn thuở xưa, vì tôi không đủ khả 
năng tài chính để thuê người, nên đã cho các cô giúp 
việc nghỉ. Tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa là người 
giúp việc nhà, và đảm đương mọi sự. Tôi bắt đầu chắt 
chiu từng đồng, từng cắc. Với đồng lương giáo viên ít 
ỏi, tôi một mình nuôi con, không nương tựa vào ai. 
Những năm tháng nghèo khổ sau năm 1975 cũng đã tôi 
luyện cho tôi biết bao kinh nghiệm sống và cách bươn 
chải ở đời. 
 
Căn nhà riêng của gia đình tôi trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo 
sau khi anh ấy mất. Không chịu nổi cảnh cô đơn, tôi 
dẫn hai con về căn nhà cha mẹ ruột để lại. Ba mẹ con 
tôi tá túc nơi đây. Vì quá khổ, tôi khóc than, và thậm 
chí oán hờn Thượng Đế. Tôi hay đặt ra câu hỏi, tại sao 
Ngài lấy đi mạng sống của anh để con tôi mồ côi cha từ 
nhỏ? để tôi trở thành góa phụ khi tuổi đời còn rất trẻ? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình hai người con 
trai của tác giả, 
chụp năm 2000. 
 
Hình do tác giả 
cung cấp. 
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Cuộc đời tôi lại gặp phong ba, gia đình tôi xào xáo, 
chuyện cãi vã giữa vợ chồng tôi xảy ra như cơm bữa. Tôi 
cảm thấy hạnh phúc sao mà mong manh quá. Tôi chán 
nản tột cùng, ý tưởng ly dị luôn ám ảnh tôi. 
 
Trong lúc cùng đường, tôi lại nhớ đến Cha Diệp. Nhưng 
làm sao về Việt Nam để được gặp Cha đây? May mắn 
thay, tôi biết được ở thành phố Garden Grove, California 
có văn phòng Cha do Hội Trương Bửu Diệp Foundation 
thành lập - một nơi cầu nguyện rất khang trang và linh 
thiêng. Năm 2016, tôi cùng hai con trai bay qua 
California. Chẳng có ai thân thuộc ở thành phố Garden 
Grove cả, nhưng tôi không ngại khó khăn. Mẹ con tôi tự 
tìm khách sạn, tìm đường đi lối về.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trải qua nhiều nỗi gian truân cuộc đời, tôi rút ra một 
kinh nghiệm: tôi không kêu nài, van xin Cha như mọi lần 
nữa, mà tâm sự với Cha - một người Cha tinh thần thân 
thiết nhất của đời tôi. Muôn sự khó khăn, muôn sự hài 
lòng toại ý, tôi nhất nhất kể với Cha. Và kèm theo đó là 
những lời khấn hứa, rằng mỗi năm chúng tôi sẽ về 
California để viếng Cha. 
 
Thoát nạn 
 
Ngày 23 tháng 6 năm 2016 chúng tôi khởi hành đi 
Missouri. Từ Minnesota đến Missouri mất 10 tiếng lái xe. 
Ngày hôm đó trời nắng đẹp, mọi thứ rất thuận lợi, chúng 
tôi ai cũng vui vì được đi chơi cùng nhau. 
 
Trên xe có 11 người, gồm có 2 đứa con trai của tôi, 1 bé 
gái 13 tuổi, 2 cụ già 80 và 84 tuổi, còn lại tất cả cũng 
đều trên 50. Xe chạy một lúc thì mọi người bắt đầu ngủ. 
Tôi không buồn ngủ nên ngồi ngắm cảnh đường xá. 
Chợt hướng về phía trước, tôi bỗng thấy một xe tải lớn 
xuất hiện ngay đầu xe chúng tôi. Bác tài xế nhanh tay 
đánh lái sang phải. Tránh được chiếc tải nhưng vì xe 
đang chạy với tốc độ 80 mph nên bác tài xế mất lái 
khiến chiếc xe lao vào lề đường, vượt hết rào cản xây 
dựng, và rơi xuống vực. Tất cả diễn ra trước mắt tôi. Tôi 
quá ngỡ ngàng và sợ hãi như đang xem một bộ phim 
hình sự gay cấn.  
 

Không la lên được tiếng nào, tôi nhắm mắt lại và trong 
đầu tôi chỉ có một ý nghĩ rằng chúng tôi đang đi đến 
chỗ chết. 
 
Khi thấy xe ngừng lại, tôi mở mắt ra, thì thấy chung 
quanh cây cối um tùm chằng chịt. Chính nhờ rừng cây 
rậm rạp này mà chiếc xe chỉ bị lật ngang chứ không lộn 
ngược nhiều lần. Bỗng tiếng rên rỉ kêu đau của ai đó 
vang lên. Tôi đứng chông chênh giữa xe, cảm thấy chân 
mình đau điếng. Con trai lớn của tôi nằm ngửa kẹt dưới 
hàng ghế, cánh tay rách một đường rất sâu và chảy đầy 
máu. Chị ngồi trước mặt tôi cũng máu me be bét và rên 
la đau đớn. Tôi còn tỉnh nên nói bác tài xế phụ tôi đập 
kính xe để thoát ra, nhưng vô hiệu. Tôi bò dưới sàn xe 
cố tìm điện thoại để gọi 911, nhưng mò mẫm hoài vẫn 
không tìm thấy. Tôi nghĩ trong đầu thật nhanh, nếu tình 
trạng này kéo dài, chúng tôi sẽ chết ngộp hoặc chết 
cháy. Trong lúc tuyệt vọng, tôi chợt nhớ đến Cha Diệp, 
và cất tiếng kêu:” Cha Bửu Diệp ơi, cứu chúng con! Cha 
Bửu Diệp ơi, cứu chúng con!” 
 
Kêu cứu với Cha xong, tôi lại tiếp tục đập kính xe, lúc 
này kiếng mới bắt đầu rạn nứt. Khoảng 3 phút sau, cánh 
cửa xe bên hông được mở ra. Vì xe bị lật ngang nên cửa 
xe nằm trên nóc hướng lên trời. Một người đàn ông Mỹ 
thò đầu hỏi tôi "Are you ok?". Tôi đáp lại “Ok”. Anh ta 
kéo tôi lên trước. Ra khỏi xe, tôi cúi đầu, chấp hai tay 
như hành động của người châu Á thường xá lạy người 
cứu mạng và nói lời cảm ơn chân thành. Rồi xe cảnh 
sát, xe cứu thương đến. Mọi người sau đó lần lượt được 
đưa ra ngoài. Chúng tôi bò lên lề đường qua bụi gai với 
những đôi chân không. Chân tôi đầy máu và bắt đầu 
sưng lên. Con trai nhỏ của tôi bị mảnh kính ghim đầy 2 
cánh tay.  
 
Chúng tôi được cứu chữa tận tình. Người bị thương 
nặng nhất trong xe bị gãy một ba sườn và một ngón tay 
út. Khi cảnh sát đến, họ nói rằng chúng tôi rất may mắn 
nhận được phép lạ vì họ nghĩ họ đến hiện trường vụ tai 
nạn này để lượm xác chết chứ không phải cứu người. 
Cảnh sát cho biết khoảng cách từ chỗ chiếc xe chạy dài 
xuống bờ lề rồi rơi xuống vực được ước tính là 600ft. 
Trong cơn hỗn loạn cứu cấp, người đàn ông Mỹ tìm thấy 
chúng tôi trước tiên, bò xuống mở cửa xe và kéo tôi lên 
đã lặng lẽ bỏ đi lúc nào không hay, nên tôi không có dịp 
để trò chuyện hay hỏi tên anh ta. 
 
Trong lúc cùng đường tôi nhớ đến Cha Diệp, và tôi kêu 
cầu Ngài - cứu cánh của đời tôi. Vâng, niềm tin của tôi 
đã cứu tôi. Đó là một trong những ơn lành lớn mà chúng 
tôi nhận được. Kể từ ấy, chúng tôi có thêm nhiều ơn 
khác nữa qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp. 
                                                         

Hoa Phượng Đỏ 
 

Kỳ 3: Ơn Lành Nối Tiếp Ơn Lành 
 

 

Tôi kiếm phòng cho ba mẹ 
con ở một khách sạn gần 
văn phòng Cha, nên sáng 
sáng chúng tôi thả bộ đến 
thăm Cha. Lần ấy tôi xin 
Cha nhiều điều lắm, nhiều 
tới mức tôi không thể nhớ 
hết, từ chuyện nhỏ đến 
chuyện lớn, nào là những 
ương ngạnh của con cái, rồi 
sự cứng lòng của chồng tôi 
về tôn giáo. 
 

Tác giả và hai con trai chụp 
hình bên bức phù điệu Cha Diệp 
tại TBDF vào năm 2016. 
Hình: TBDF 
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SINH HOẠT TRONG THÁNG 
(Số liệu từ 11 tháng 9 đến 8 tháng 10, 2019) 

*12 Nhân chứng ơn lành: Bà Từ Kỳ, Ông bà Lê Phú-Nhung Dương, Bà Phan Vân Anh, Bà Đặng Diễm Thúy, Bà Đinh 
Tuyết Nga, Ông Trần Phong, Bà Nguyễn Kim Nguyên, Bà Suzi Nguyễn, Ông bà Michael Đinh-Hana Lê, Gia đình anh 
chị Daniel Phùng.  
*264 vị khách lần đầu tiên đến thăm Cha Diệp: 
Canada, Đan Mạch, Đức, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Việt Nam, Úc - 34 người; Các Tiểu Bang Arizona, Florida, Hawaii, 
Maryland, Missouri, Nebraska, Nevada, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, Texas, 
Virginia, Washington State, Wisconsin - 71 người; California - 159 người. 
*30 thẻ mới (Làm tại văn phòng: 18, Online: 12) 
*02 đơn ghi danh tham gia chương trình Nghĩa Tử Nghĩa Tận – Đặt hình người thân qua đời trong Nhà Cầu 
Nguyện TBDF. 
*51 hình Cha Diệp gửi đi các tiểu bang: Bắc California, Georgia, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Oregon, 
Tennessee, Texas, và Pháp. 
*1,896 lời xin khấn và cảm tạ gọi vào số phone (714) 702 5129 
*4,730 chai nước Lộc Cha được khách mang về, 72 chai nước gửi đi: Bắc California, Florida, Georgia, Hawaii, 
Idaho, Illinois, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Texas, Virginia, Washington State, 
Pháp và Úc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nhân chứng ơn lành                             Khách đến thăm Cha                         Gửi nước lộc Cha                        Gửi hình Cha Diệp 
 

GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE: 
Xin gọi số 

(714) 702 5129                                                            
(Để lại lời khấn sau tiếng bíp) 

 

 GIỜ MỞ CỬA TBDF 
 
 
 
 

   
9am đến 6pm mỗi ngày 
Thăm viếng và xin khấn 
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ 

 

 

THÔNG BÁO 
BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 7 THÁNG 11, 2019 
Vào lúc 6:45 PM sẽ có buổi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. 

Khách ở xa xem trực tiếp trên Youtube: Truong Buu Diep, hoặc vào Facebook: Truong Buu Diep 
Quý khách có thể book trước trên Youtube để được nhắc khi đến giờ phát hình. 

oOo 
TV Show ‘ƠN CHA DIỆP’ được phát trên DirectTV VietFace Channel 2033 tại 50 tiểu bang trên toàn 

Hoa Kỳ vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật hàng tuần (giờ California), và phát thường xuyên trên Youtube, 
Twitter, Facebook, Google Plus, và website: www.tbdf.org.  

 
 

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 download) 

 
 

 

 

 

  

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