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John Nguyen 

Nhân chứng Ơn lành 

Về việc gửi Báo Ơn Lành 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiện nay báo có thể xem online qua Docs.com, Google Plus, Constant Contact và 
web site của Hội. Để giúp hội tiết kiệm chi phí in ấn và tem bưu điện, kể từ số 
báo này và 2 số tới (số 44 và 45) chúng tôi sẽ gửi kèm phong bì hồi âm 
và nhờ quý độc giả điền vào phiếu Ghi Danh Nhận Báo Ơn Lành (cắt ra từ 
trang cuối của tờ báo này) và gửi bưu điện về cho Hội, không cần dán 
tem. Như vậy, chúng tôi hy vọng sẽ tập trung mọi nguồn tài, lực của Hội cho việc 
xây dựng Làng Cha Diệp được sớm hoàn thành.  
 
Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý độc giả. 

Ban Biên Tập Báo Ơn Lành 
 

Kính thưa quý độc giả, 
 
Cám ơn quý vị đã nhiệt thành ủng hộ 
báo Ơn Lành trong thời gian qua. 
Mỗi tháng, chúng tôi gửi đi trên 4 ngàn 
tờ báo đến các tiểu bang trên toàn 
nước Mỹ. Đây là nỗ lực to lớn của Hội 
để giữ cho tờ báo hoàn toàn miễn phí, 
dành biếu tặng cho người nhận, với 
ước mong đem Ơn Lành Cha Diệp đến 
cho mọi người. 
 

 

Ông Lam Bùi: Câu chuyện xảy ra hơn 1 năm với mẹ vợ tôi. Suốt 
thời gian qua, chúng tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng 
chúng tôi quyết định phải đến Văn phòng Cha Diệp để làm nhân 
chứng vì chuyện xảy ra rất kỳ diệu.  
 
Bà Mai Bùi: Má tôi mất năm 1980 ở Việt Nam. Sau đó người cậu 
đem thiêu, nhưng chúng tôi chưa thể đem tro của má sang Mỹ 
được vì cậu không đồng ý. Sau này cậu tôi mất, thì những người 
con của cậu tiếp tục ngăn cản, chỉ vì muốn má tôi và cậu tôi ở gần 
nhau. Lòng chúng tôi không yên vì ba và chúng tôi đều ở bên Mỹ, 
chỉ còn má và bà ngoại nằm ở Việt Nam, xa xôi cách trở quá. 
 

(Xem tiếp trang 2) 
 

Ông bà Lam Bùi-Mai Bùi và bà Thủy Trương – San Diego, CA 
 
“Cha Diệp Cử Người Đến Giúp Chúng Tôi” 
 



2 
 

Page 2 of 12 
 

  
 

  

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                                Số 43 – October 1, 2016 

“Cha Diệp Cử Người Đến Giúp Chúng Tôi” (Tiếp trang 1) 
 
 
Cách đây hai năm, vào dịp Tết Nguyên đán, chị Thủy là chị ruột của tôi, rủ chúng tôi đi ăn, nhưng trước đó chị nói phải 
đến thăm Cha Trương Bửu Diệp ở Văn phòng Cha trên đường Euclid. Chúng tôi đạo Phật, nên nghe vậy thì cũng chỉ đi 
theo chị thôi, chứ trong lòng không nghĩ gì. Tuy vậy, tôi cũng nói với chị Thủy ước nguyện của tôi là làm sao để đưa 
được tro cốt của má sang với chúng tôi, cho trọn đạo làm con. Chính vì thế khi vào nhà cầu nguyện chúng tôi cũng chỉ 
nói với Cha ước nguyện ấy mà thôi. 
 
Bà Thủy Trương: Chỉ hai ngày sau khi cầu nguyện với Cha, đột nhiên có một người quen của tôi tên M. đi Việt Nam, 
hỏi tôi có cần mua gì từ Việt Nam đem sang không. Tôi trả lời, tôi chỉ cần đem hài cốt của má sang đây mà thôi. Rồi M. 
về Việt Nam, dù không quen biết gì với gia đình người cậu của chúng tôi, nhưng M. vẫn tìm mọi cách để giúp chúng tôi. 
Gia đình người cậu tôi ở Biên Hòa, Đồng Nai, còn gia đình M. ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Má tôi thì được đặt trong ngôi chùa 
tận Bửu Long, nghĩa là từ Biên Hòa đi lên nữa, xa lắm. Vậy mà M. là người trực tiếp đến chùa lấy hài cốt của má tôi, rồi 
đem từ Việt Nam sang Mỹ một cách suông sẻ, trọn vẹn dù qua mấy cửa hải quan của Việt Nam cũng như của Mỹ.  
 
Ông Lam Bùi: Chúng tôi đã bàn với nhau, tôi là người về đem tro cốt má vợ tôi sang, nhưng chưa lên kế hoạch gì hết. 
Khi có người làm giúp, tôi cũng không tin. Tôi cũng không phải là người mê tín chuyện tâm linh. Với tôi, chỉ những gì 
chính mình làm thì tôi mới tin. Nhưng tôi đã không ngờ rằng câu chuyện đã xảy ra với ra đình chúng tôi “không thành 
có”. Vấn đề là người đem cốt má vợ tôi qua là người chỉ quen sơ với chị Thủy, hoàn toàn xa lạ với chúng tôi, giống như 
M. chính là người do Cha Diệp cử đi giúp chúng tôi vậy, hay chính đó là Cha Diệp không chừng, bởi anh ta đã giải quyết 
một việc mà không ai trong gia đình chúng tôi không làm được.  
 
Bà Mai Bùi: Ngay chính tôi cũng không tin. Lúc M. gọi phone cho chị Thủy nói thứ hai cậu ấy bay sang Mỹ, gia đình 
nhớ ra phi trường đón, tôi cũng vẫn chưa tin. Tuy vậy, hôm đó tôi nói ông xã nghỉ làm, và nói con nghỉ học để ‘đi đón 
bà ngoại’. Trong lòng nghĩ rằng nếu ra phi trường mà không gặp được má thì cũng không sao, rồi mời cậu ấy đi ăn để 
trả ơn tấm lòng tốt của cậu ấy. Đến khi ôm được má vào lòng, tôi vẫn bàng hoàng, không ngờ mọi chuyện diễn ra 
nhanh và suông sẻ như vậy.  
 
Tôi là bác sĩ thần kinh cột sống, khi khám bệnh phải dùng tay. Hôm đến văn phòng Cha, tôi thấy mọi người nắm tay 
Cha thì tôi cũng nắm, và cảm giác một điều gì đó là lạ. Nếu trước đây khi chữa bệnh cho bệnh nhân, tôi chỉ chú tâm vào 
việc điều trị, nhưng từ khi biết Cha, tôi vừa trị bệnh, vừa cầu nguyện với Cha cho việc điều trị của tôi thành công. Bây 
giờ ở mỗi phòng khám bệnh tôi đều đặt có hình Cha Trương Bửu Diệp. 
 
John Nguyen (Ghi theo lời kể của nhân chứng ơn lành) 
 

 
 Quà Tặng Tri Ân Nhân Chứng Ơn Lành 
 
Để tỏ lòng tri ân những nhân chứng ơn lành Cha Diệp, kể từ nay, Trương Bửu 
Diệp Foundation sẽ có quà tặng cho người chia sẻ ơn lành. Quà tặng gồm: Lá tạ 
ơn để gắn lên cây Ân Phúc; Sách 100 Ơn Cha Diệp tập 3, DVD 70 Năm Giỗ Cha 
Diệp do Trung tâm Thúy Nga thực hiện (tiếng Việt, phụ đề tiếng Anh). Các nhân 
chứng ơn lành cũng sẽ được làm thẻ thăm viếng TBDF, được tặng hình Cha Diệp 
(4 sizes), và được phục vụ các dịch vụ miễn phí khác như: cư ngụ trong Làng 
Cha Diệp (với người trên 55 tuổi, khó khăn, neo đơn); chương trình “Nghĩa tử, 
Nghĩa tận”, gửi báo Ơn lành (tiếng Việt), The Grace (tiếng Anh) đến tận nhà. 
 
Với những ai nhận được ơn Cha Diệp, thì làm nhân chứng cho Cha là 
cách tốt nhất để tạ ơn Cha. Xin liên lạc với văn phòng TBDF qua phone: 
(714) 537 8159, (714) 362 6608, hoặc qua email: info@truongbuudiep.org, để 
chọn ngày thu hình (đối với người có thể đến Văn phòng), hoặc thu âm (đối với 
người ở xa). 
                                                                                                               TBDF 
 

 

mailto:info@truongbuudiep.org
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Đường Đi Đến Ơn lành 

Chị Quách Tú Phương, nhân chứng ơn lành 
Cha Diệp. Hình chụp tại TBDF Studio. 

Tôi biết đến Cha Trương Bửu Diệp khi còn ở Việt Nam. Thỉnh 
thoảng gia đình tôi vẫn mướn xe đi về Cà Mau thăm Cha và cầu 
nguyện. 
 
Qua đến xứ Mỹ này, vẫn nhớ đến Cha, và tôi đã đến viếng văn phòng 
Trương Bửu Diệp Foundation ở California nhiều lần. Tôi đã gửi đến Cha 
Diệp muôn lời cầu nguyện, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ những ưu tư 
buồn phiền, đến nỗi lo âu nhọc nhằn thường ngày. Tôi tâm sự với Cha, thủ 
thỉ với Ngài, khóc lóc với Ngài khi rơi vào cảnh bế tắc cùng đường.  
 
 Vấn đề tôi muốn nói ở đây, đôi khi những lời cầu xin của tôi không được Cha nhậm lời. Dường như Cha không nghe 

thấy, dường như Ngài trả lời ‘Không’ với tôi. Khi cầu xin, lòng tôi rất thiết tha được toại nguyện, niềm tin sâu sắc Cha 
sẽ cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ cho tôi. Nhưng có lúc tiếng kêu xin đi vào hư vô. Tôi phải làm gì trước nỗi thất 
vọng đó? Tôi hy vọng, rồi tôi thất vọng, chán chường. Tôi nao núng trước niềm tin của mình, tôi lo nghĩ vẩn vơ. Có 
nhiều điều tôi được như ý, nhưng cũng có biết bao điều tôi chờ hoài không được. 
 
Tại sao như vậy? Với tôi là một câu hỏi nhức đầu, tôi mất ngủ hằng đêm. Tại sao nhiều người được ơn, còn riêng con 
Cha không nhậm lời? 
 
Sau bao đêm trăn trở buồn phiền, cuối cùng tôi nghiệm ra được một điều: đường đi đến ơn lành rất đỗi nhiêu khê, 
không phải lúc nào cũng tốt đẹp và dễ dàng như ý. Nếu đặt trọn niềm tin vào Ngài, tôi phải vững lòng, bởi Cha Diệp 
chẳng bỏ rơi ai bao giờ, bởi Cha sẽ chọn cho tôi những điều khác tốt đẹp hơn là điều tôi cầu xin. Vấn đề ở thời gian. 
Đôi khi ta phải biết chờ đợi và trông cậy, nhẫn nại và kiên trì. 
Thế là lòng tôi thanh thản. Những điều cầu xin không như ý muốn, tôi đã chấp nhận một cách bình thản, lòng không 
nao núng, bởi tôi đang chờ đợi một điều khác tốt đẹp hơn đến từ bàn tay huyền nhiệm của Ngài. 
Tôi muốn chia sẻ tâm tư này đến tất cả các bạn gần xa, những ai đã từng xin và đang thất vọng, hãy giữ vững niềm 
tin và trông cậy nơi Ngài. Hãy nhớ lời Ngài nói: Niềm tin của con sẽ cứu con. Ngài sẽ không bỏ rơi ai, không bỏ rơi ai 
bao giờ. 
 
Quách Tú Phương – Mineapolis, MN. 
 
  Cha Chữa Em Rể Tôi Qua Cơn Stroke Nặng 
 
Hồi cuối tháng 7-2016, em rễ của tôi bị stroke rất nặng, bác sĩ phải đục 2 lỗ 
trên đầu để lấy máu não ra. Miệng phải gắn ống, mũi và bung cũng phải 
gắn ống để đưa thức ăn vào. Bạn của tôi ở bên Mỹ biết vậy, liền đến Văn 
phòng Cha Trương Bửu Diệp để xin lễ. Bạn tôi nói Cha Diệp rất linh thiêng. 
Chúng tôi là người ngoại đạo, có cầu xin với Đức Phật, và cầu nguyện với 
Cha nhờ Cha cầu bầu lên Đấng Tối Cao cho em tôi tai qua nạn khỏi. Bây giờ 
em tôi thoát được cơn nguy kịch, được về nhà. Mỗi ngày có 3 y tá đến để 
tập vật lý trị liệu cho em tôi. Hôm nay tôi đến Văn phòng Cha Diệp kể lại 
câu chuyện và để cảm tạ Cha. Tôi tin chính nhờ Cha Diệp cầu bầu mà em 
tôi được hồi phục nhanh chóng như vậy. 
 
Tôi ở Việt Nam, biết danh tiếng Cha Diệp lâu lắm rồi, nhưng chưa có điều 
kiện về Ca Mau, nơi có mộ Cha. Nay được dịp sang Mỹ, biết có Văn phòng 
Cha ở Miền Nam California và được đến viếng Cha thì mừng quá. Tôi tin cứ 
kiên trì cầu xin thì Cha sẽ ban phước lành cho. 
Tạ Thị Khôi 
 

 

 

Hình bên: Em rể bà 
Khôi khi trong cơn nguy 
kịch hồi tháng 7-2016,  
Hình dưới: Em rể bà 
Khôi (thứ hai từ trái 
sang) hiện nay. Hình do 
gia đình bà Khôi cung 
cấp. 
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T. NGUYEN – VICTORVILLE, CA. 
Thưa Cha, con sắp về Việt Nam thăm gia đình, xin 
Cha giữ gìn con, và ban cho gia đình con mạnh khỏe, 
bình an. Chúng con cảm tạ Cha. 
 
C. PHAM – MACON, GA. 
Cầu xin Cha cho con được mau hết bệnh, khỏe mạnh, 
và cho gia đình con được bình an. 
 
G. VAUGHN – EL CAJON, CA. 
Con bị đau lưng, tê tay, cầu xin Cha cho con được 
mạnh khỏe. Con cũng xin cho cháu tên D. mắc bệnh 
tâm thần (26 tuổi) được bình phục trở lại. 
 
K. LE – CHANHASSEN, MN. 
Con bị bệnh ung thư phổi, xin Cha cầu nguyện cho 
con qua khỏi trong lòng Chúa thương xót, vì lời cầu 
bầu của Cha, Chúa sẽ nhậm lời và ban cho con ơn 
lành, vượt qua khỏi bệnh tật.  
 
B. NGUYEN – PERRIS, CA. 
Con lạy Cha Diệp, xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con 
hết bệnh khớp, và bệnh tiểu đường, cho con sớm 
bình phục sức khỏe. Con tạ ơn Cha. 
 
D. TRAN – ALBUQUEQUER, NM. 
Xin Cha cho con hết bệnh đau bao tử. Con cảm ơn 
Cha. 
 
Q. LE – DELAVAN, WI. 
Xin Cha thương ban cho hai mẹ con chúng con và 
những người thân trong gia đình một cuộc sống mạnh 
khỏe và bình an. 
 
J. NGUYEN – LEBANON, PA. 
Cầu xin Cha cho má con qua được bệnh hiểm nghèo, 
cho ba con mua được nhà hàng để làm ăn, và cho 
toàn thể gia đình con được mạnh khỏe. Con xin cám 
ơn Cha. 
 
M. TRAN – LOS ANGELES, CA. 
Con cầu xin Cha ban phép lành cho con hết bệnh đau 
cổ tay và ngón tay cái; cho con trai con 9 tháng tuổi 
mau ăn chóng lớn, khỏe mạnh, cho chồng con mới từ 
Việt Nam sang có đầy đủ giấy tờ và công việc làm ổn 
định. 
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S. VU – SALEM, OK. 
Thưa Cha, con gái con là U., bị chồng bỏ nên bây giờ 
bơ vơ, lạc lõng, rất đau khổ. Xin Cha thương cháu, 
cứu cháu, và cho cháu một con đường sống. Nếu 
đẹp lòng Chúa, xin cho chồng cháu quay trở lại với 
con gái con. Xin tạ ơn Cha. 
 
C. PHAN – STOCKON, CA. 
Xin Cha cho con được gặp thầy, gặp thuốc chữa khỏi 
bệnh đau bao tử và bệnh mất ngủ. Xin Cha giúp con 
chồng con nói ra được sự thật, và nếu không đúng ý 
con, xin cho con đủ can đảm vượt qua cơn sóng gió 
của cuộc đời này. Con đang chuẩn bị cho một 
chuyến hành hương, xin cho con sức khỏe, không bị 
chóng mặt để con được đặt chân đến đất Thánh một 
cách an lành. 
 
Q. TRAN – SANIT LOUIS, MO. 
Lòng con ngày đêm cầu xin như thế nào, Chúa, Cha 
đều biết. Xin Cha cầu bầu cho con được đón nhận ơn 
Chúa như lòng con mong ước. 
 
M. PHAM – GAUTIER, MS. 
Gia đình con xin khấn cho cậu của con mới bị tai nạn 
xe, phải giải phẫu tay và chân. Xin cho cậu con sớm 
được bình phục. Nhân đây, con cũng cầu xin Cha soi 
sáng cho các con của con trên con đường học vấn, 
cho gia đình con được mọi sự bình an, mạnh khỏe, 
hạnh phúc. Con xin cảm ơn Cha. 
 
E. KAPLAN – CANTON, MA. 
Xin Cha ban cho con ơn chữa lành, để con sớm được 
khỏi bệnh. 
 
M.T. DANG – SAN JOSE, CA. 
Con thay mặt gia đình, xin Cha ban cho chúng con 
những ơn sau đây: cho mẹ con là J. Dang được 
mạnh khỏe; cho S. Dang ăn uống được bình thường, 
cho A.Dang không bị cancer bao tử; cho R. Dang 
may mắn, bình an; và cho những người em của con 
là M.T.D, T.T, M.T, D.T.T được mạnh khỏe, và cuối 
cùng cho con được sức khỏe và tài chánh tốt đẹp.  
 
S. NGUYEN – MOSS POINT, MS. 
Xin Cha ban bình an và che chở cho gia đình chúng 
con trong mọi hoàn cảnh, và xin cầu cho các linh hồn 
mồ côi. 
 

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 
 
D. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Lạy Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, gia đình chúng 
con hiện đang gặp khó khăn trong cuộc sống, nhất 
là trong vấn đề nhà ở. Xin Cha thương cầu cùng 
Chúa và Đức Mẹ giúp gia đình chúng con có điều 
kiện để giải quyết ổn thỏa và tốt đẹp. Chúng con chỉ 
biết trông cậy vào Cha, vì chúng con hoàn toàn bất 
lực, không thể làm gì được. Xin tạ ơn Cha. 
  
T. TRAN – MILPITAS, CA. 
Ba con là N.H. Tran đang mắc bệnh ung thư não, 
con cầu xin Cha ban phép lạ cho ba con bệnh tật 
tiêu trừ. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
L.M. LAM – SILVER SPRING, MD. 
Xin cho con khỏi bệnh bướu cổ, cho cháu H.B.T 
được bình an. Con cảm tạ ơn Cha. 
 
C. BROWN – ALOHA, OG. 
Nếu đẹp lòng Chúa xin Cha cầu bầu cho chú của con 
là N.Q.B được chết lành trong tay Chúa. Con cũng 
cảm ơn Cha vì những ơn lành Cha đã cầu thay 
nguyện giúp cho gia đình con. 
 
H. TRAN – ALHAMBRA, CA. 
Cha ơi, chồng con mới bị stroke, xin Cha giúp chồng 
con mau bình phục, mắt thấy rõ hơn, trí nhớ hồi 
phục và có thể sinh hoạt bình thường. Tạ ơn Cha. 
 
M.D. PHAN – RENTON, WA. 
Con cầu xin Cha cho chồng con mau khỏi bệnh, đi 
lại được dễ dàng, cho các con cháu giữ đạo tốt, sốt 
sắng đi lễ nhà thờ. Chúng con cầu xin Cha sớm 
được phong Thánh. 
 
P.Q. VU – RANCHO CORDOVA, CA. 
Kính thưa Cha, anh con là Lm. D.T.H đã nghỉ hưu, bị 
bênh tim và đã được đặt máy trợ tim từ 5 tháng 
qua, nhưng nay sức khỏe ngày càng sa sút, ăn ngủ 
không được bình thường, lại hay lo lắng, bứt rứt vì 
căn bệnh. Xin Cha cứu thương anh con, cho anh con 
sớm được bình phục. Con xin tạ ơn Cha. 
 
U. NGUYEN – OMAHA, NE. 
Cháu con tên là N.T.A.T., 41 tuổi, hiện ở Viện Nam 
đang mắc bệnh ung thư máu. Con xin Cha cầu bầu 
cùng Ba Đấng Tối cao ban ơn chữa lành cho cháu. 
Con xin tạ ơn Cha. 
 
 

XIN KHẤN 
 
M. NGUYEN – GRAND RAPIDS, MI. 
Thưa Cha, mắt con vừa mổ, nay bị nhiễm trùng, 
khiến con nhìn không rõ và đau đớn lắm. Con xin 
Cha cầu bầu cùng Chúa cho con được mau bình 
phục. Con cũng xin cho giấy tờ làm thủ tục tiêu hôn 
của con trai con được thuận lợi. Con cảm ơn Cha. 
S.M. DUONG – CHARLOTTE, NC. 
Xin Cha Bửu Diệp chữa lành bệnh cho cháu của con. 
Cháu 13 tuổi, bị bệnh gì không biết mà cứ té hoài. 
Xin Cha thương cháu con với, Cha ơi. 
 
T.P – HARRISBURG, PA. 
Xin Cha chữa trị cho chồng con hết bị đau vai. Xin 
Cha tiếp tục ban ơn cho cha mẹ hai bên gia đình 
chúng con được mọi sự an lành, và cho con cái 
chúng con được hanh thông trên con đường học 
vấn. 
 
T. BUI – ARLINGTON, TX. 
Cầu xin Cha cho B.T.S trở về làm người tốt, sớm xin 
được việc làm và có một mái ấm gia đình; cho P&H 
bình an, và cũng có công ăn việc làm ổn định. 
 
H. VU – CONCORD, CA. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho ca mổ của con 
được thành công, và con mau bình phục. 
 
T. VU – FAIRFAX STATION, VA. 
Xin Cha phù hộ cho con khỏi đau cần cổ, hai vai và 
đầu gối; cho con gái của con được mạnh khỏe sau 
khi bị cancer; XIN Cha cầu bầu cùng Chúa cho gia 
đình con cái, các cháu được bình an, mạnh khỏe, 
hòa thuận, và có lòng ngoan đạo, chịu khó đi lễ 
Chúa Nhật. Con xin cảm ơn Cha. 
 
H. NGUYEN – LINCOLN, NE. 
Xin Cha cầu xin cho con tìm lại được những thứ con 
bị mất, cho vợ chồng con mua bán nhà được dễ 
dàng, mau chóng, cho con trai con được may mắn 
trên đường học vấn. Con cảm ơn Cha. 
 
L. - FAIRFAX STATION, VA. 
Gia đình con bắt đầu đổ vỡ vì vọ con thay đổi tính 
tình, xin Cha ban phép lành cho gia đình con, cho 
chúng con được hạnh phúc. Con cũng xin Cha cất 
bớt bệnh tật cho con, cho con tìm được một tiệm 
nail, và ban cho con những ơn như ý. Con xin hết 
lòng tạ ơn Cha.  
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C. TRAN – EVANSVILLE, IN. 
Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho 
con và gia đình con đạt được tất cả những lời con 
mong ước và khấn nguyện.  
 
L. PHAN – ELLENWOOD, GA. 
Thưa Cha, con mắc bệnh ở cổ và vai. Cha đã chữa 
lành cho con rồi. Bệnh ngoài da của con cũng đỡ 
nhiều, xin Cha tiếp tục chữa lành cho con dứt hẳn. 
Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
M. VO – SANTA ANA, CA. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban phước lành, hồng 
ân xuống cho con được gặp nhiều may mắn, vượt 
qua được những khó khăn trong cuộc sống, và 
sức khỏe dồi dào. 
 
H. NGUYEN & N.LE – TUSTIN, CA. 
Những điều chúng con cầu xin, chúng con đều đã 
nhận được. Nay vợ chồng con kính cảm tạ ơn Cha 
đã thương nhậm lời chúng con cầu xin. 
 
O. LE – OMAHA, NE. 
Cảm tạ ơn Cha đã nhậm lời con cầu xin. 
 
D. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Thưa Cha, con cầu xin cho cháu P. Tran, nay cháu 
đã có việc làm rồi. Cha thật linh thiêng. Con kính 
cảm tạ ơn Cha, xin Cha tiếp tục ban phước lành 
cho gia đình chung con. 
 
L. HOANG – LINCOLN, NE. 
Mấy đứa cháu của con bị bệnh, con đã khấn với 
Cha Trương Bửu Diệp. Nay các cháu của con đã 
bớt bệnh nhiều. Con xin tạ ơn Cha. 
 
H. NGUYEN – PANOMA, CA. 
Nhờ lời cầu bầu của Cha, vợ con tên là P.T.L bệnh 
tật đã thuyên giảm, không còn đau đớn về thể xác 
như trước nữa, đi đứng bình thường, và tinh thần 
cũng tỉnh táo. Xin tạ ơn lòng thương xót Chúa nhờ 
lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp. 
 
V.T. DONG – SAN DIEGO, CA. 
Cảm tạ ơn Chúa đã cho con của con mắc bệnh 
tâm thần nay bệnh thuyên giảm rất nhiều. Cảm tạ 
Cha đã nhậm lời con cầu xin. 
 

 
 
A.LE – SALINA, KS. 
Con xin cám ơn Cha đã cầu nguyện cho cháu con 
đã biết vâng lời, quay trở lại cùng với gia đình. Con 
cũng xin tạ ơn Cha đã cầu nguyện cho má con. 
Sáng nay má con thi quốc tịch đậu rồi Cha ơi. Xin 
Cha tiếp tục che chở, ban phép lành cho gia đình 
chúng con. 
 
M. TRAN – LAKEWOOD. WA. 
Cha ơi, con là người ngoại đạo, vậy mà Cha cũng 
nhận lời cầu nguyện của con, ban cho sức khỏe 
của con từng bước được cải thiện; gia đình anh chị 
em và các cháu của con được mạnh khỏe, bình an. 
Gia đình chúng con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
T. PHAM – FONTANA, CA. 
Cảm tạ Cha đã chuyển giúp cầu thay cùng Chúa, 
ban phép lành cho chồng con là P.T.N vượt qua 
được cơn hiểm nghèo và được chữa lành bệnh. 
 
P. VU - NAM DINH, VN. 
Ngày 08 tháng 06, 2016 con có nhắn tin vào 
Facebook, trang phép lạ Cha Trương Bửu Diệp, 
nhờ Cha cầu nguyện giúp con, xin Chúa ban cho vợ 
chồng con có thêm con thứ 2. Rồi chồng con đi Hà 
Nội và mua thuốc cho con uống. Con hằng ngày 
vẫn đọc kinh cầu xin ơn của Chúa. Tối đến con lại 
đọc kinh cầu nguyện cùng Cha Phanxico Trương 
Bửu Diệp, xin Chúa thương nhận lời cầu xin của 
con. Đến nay con đã có bầu được 7 tuần rồi. Con 
vui sướng lắm. Tất cả là nhờ ơn Chúa đã thương 
và ban cho con. Con cảm ơn Cha Phanxico Trương 
Bửu Diệp đã thương và nhận lời cầu xin của con, 
chuyển lời cầu xin của con tới cùng Chúa, Chúa đã 
nhận lời cầu xin nơi con.  
 
K. DINH – SAN GABRIEL, CA. 
Thưa Cha, chồng con mổ tim nay đã được bình an. 
Nay con xin đến tạ ơn Cha vì Cha đã thương cứu 
giúp chồng con. 
 
C. NGUYEN – ST. LOUIS, MO. 
Con kính cẩn cảm tạ ơn Cha đã cho con của con là 
L.P.M. giảm tính nóng giận, và bớt đánh con. Xin 
Cha tiếp tục ban phước lành cho cháu, để cháu vui 
vẻ, bình thường trở lại như trước kia. Con xin 
thành tâm khấn nguyện và tạ ơn Cha. 
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Trả lời Thư Tín – Kỳ 6 

Được biết Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) không gây quỹ, không kêu gọi đóng góp, mà chỉ đặt 
thùng ‘Đóng góp tự nguyện’ tại Văn phòng. Xin hỏi TBDF sử dụng vào việc gì với số tiền mà mọi người 
tự nguyện đóng góp? 
D. V. Trần (Garden Grove, CA) 
 
Trả lời: Kể từ ngày thành lập (năm 2011) đến nay, TBDF chủ trương không gây quỹ hay quyên góp. Chúng tôi 
cũng chưa hề tổ chức các buổi tiệc gây quỹ nhân danh Cha Diệp. Ba năm đầu tiên, mọi chi phí thành lập, điều hành 
và phát triển Hội, đều do các anh chị em trong Ban Điều Hành (BĐH) tự chịu trách nhiệm và đứng ra trang trải. 
Việc thăm viếng, cầu nguyện với Cha Diệp tại Văn phòng của TBDF là hoàn toàn miễn phí. 
 
Từ yêu cầu của những người yêu mến Cha Diệp, chúng tôi có đặt thùng ‘Đóng góp tự nguyện’ tại Văn phòng (hình 
dưới). Từ sự đóng góp tự nguyện của khách thăm viếng, chúng tôi đã dùng để duy trì Văn phòng và Nhà thăm 
viếng Cha Diệp, phát hành sách, báo, in hình Cha, CD, DVD các ơn lành Cha với nhiều ngôn ngữ để phục vụ cộng 
đồng khác ngoài cộng đồng người Việt (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Tất cả các tài liệu trên đều được phát miễn phí tại Văn phòng, hoặc gửi đi trên toàn nước Mỹ và các quốc gia khác 
(trừ Việt Nam), đặc biệt là các chai nước Lộc của Cha đã gửi đến tận nhà người bệnh ở khắp nơi khi có yêu cầu. 
 
Tất cả các đóng góp tại Văn phòng hay gửi về Văn phòng đều có thư hồi báo cảm ơn và xác nhận để mọi người có 
thể khai khấu trừ thuế. 
 
Nhân đây, TBDF cũng xin chân thành tri ân tất cả mọi tấm lòng hảo tâm, thiện chí đã giúp chúng tôi điều hành và 
phát triển TBDF ngày một lớn mạnh. Chính từ những đóng góp công sức và tài lộc của mọi người mà chỉ mới hơn 5 
năm hoạt động, BĐH và Cha Linh hướng đã mạnh dạn thực hiện đề án xây dựng làng Cha Diệp tại Riverside (USA) 
để phục vụ tốt hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, với mục đích đưa danh tiếng của Cha Trương 
Bửu Diệp vang xa mọi nơi trên toàn thế giới.  
 

Mọi thắc mắc liên quan đến hoạt động, dịch vụ miễn phí của TBDF, xin gọi (714) 362 6608. 
Hoặc email: info@truongbuudiep.org 

 

Phụ trách: Thu Hương 
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Chiều ngày 15 tháng Chín, 2016, đoàn Thiện nguyện 
viên (TNV) của Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) trở 
lại thăm các bác, các cụ già tại Garden Grove 
Convalescent Hospital. Nếu như lần trước, TBDF tặng 
mỗi bác một đôi dép ấm mang trong nhà, thì lần này, 
các bác được thưởng thức những món ăn thơm ngon và 
bổ dưỡng là súp seafood, chè đậu xanh, và dưa hấu. 
 

Các TNV thăm hỏi người già.  

Thật tuyệt vời khi TBDF đã quy tụ được nhiều giọng ca 
hay, nhiệt tình tham gia Ban hát: TNV Phương Nguyễn, 
người sở hữu một giọng ca mượt mà, êm ái với các nhạc 
phẩm “Hoài Thu”, “Lối về xóm nhỏ”, “Thu vàng:,… Bằng 
chất giọng đầy truyền cảm, ca sĩ Trần Ngọc, xướng 
ngôn viên chương trình Ơn Cha Diệp, thể hiện những 
bản nhạc trữ tình như “Mùa Thu yêu đương”, “Về đây 
nghe em”, “Thuyền viễn xứ”. Anh cũng đã rất thân 
thiện, vừa hát, vừa giao lưu với mọi người. Phần nhạc 
đệm do anh Thái Huynh-Ban điều hành TBDF, người rất 
yêu âm nhạc, với tiếng đàn guitar điêu luyện. 
 
 

 

 

 

 
 
 
   TNV Phương Nguyễn         TNV Daniel Phùng 
 
TNV Daniel Phùng với nhạc phẩm “Cha yêu”. Anh Daniel 
gia nhập nhóm ngay sau khi nhận được ơn lành của 
Cha.  
 
Tham gia góp vui trong phần văn nghệ có một bệnh 
nhân là bác Cao Chính, 90 tuổi, rất nhiệt tình hát vài câu 

 ộ  ả   á  à   ú    
 

 

 

 

 

 

 
 
    
   Ca sĩ Trần Ngọc                 Anh Thái Huynh 
 
Với mục đích đem Cha Diệp đến với người già, nên lần 
này, TBDF không quên đem theo những tấm hình Cha 
Diệp để tặng, giới thiệu Cha Diệp để các cụ cầu guyện 
với Cha hằng đêm để có được những giấc ngủ ngon và 
sự bình an trong tâm hồn. Người thọ nhất trong nursing 
home này là cụ Phạm Thị Thìn, 102 tuổi. Cụ Thìn sống 
trong nhà dưỡng lão này trên 40 năm. Sœur Mai Dung, 
100 tuổi, sang Mỹ định cư sau thời gian dài tu ở Dòng 
Truyền giáo Bùi Chu, Việt Nam. Nghe có đoàn thiện 
nguyện của TBDF đến thăm, Sœur tự đẩy xe lăn đến 
Phòng sinh hoạt. Bác Thọ Nguyễn, tuy đã 86 tuổi, nhưng 
tinh thần vẫn rất trẻ trung. Khi nghe các TNV hát, bác 
hát theo, hoặc gõ nhịp theo. Bác cho biết: “Các ca sĩ của 
TBDF hát hay quá. Tôi rất mê âm nhạc, nhưng thỉnh 
thoảng mới có đoàn thiện nguyện đến đây hát giúp vui. 
Rất mong các anh chị của TBDF lại đến hát nữa nhé!”   
 
Ban Sinh hoạt của Garden Grove Convalescent Hospital 
có chị Rosa Hồng, chị Tuyền, và chị Lan Anh. Trao đổi 
với PV báo Ơn lành, chị Rosa nói:”Việc TBDF trở lại thăm 
các bác ở đây, khiến các bác rất vui mừng. Hôm nay các 
bác rất náo nức đón các anh chị, chưa tới 2 giờ đã ra 
phòng sinh hoạt chờ. Mong các anh chị tiếp tục cầu 
nguyện cho những ngày còn lại của các bác trong 
nursing home này.”  
 
 

   

TBDF Đem Cha Diệp Đến Với Người Già 
“Có Các Cô Chú Đến Thăm, Tôi Vơi Được Nỗi Buồn” 

  

 

Từ trái sang: 
Chị Tuyền, chị 
Thu Hương 
(BĐH TBDF), chị 
Lan Anh, và chị 
Rosa Hồng. 
 



9 
 

Page 9 of 12 
 

 
 

            
               
              
        

 

     
                          

                      
                         

                       
                      
                        

                         
             

 

Trước đó, vào ngày 10 tháng Chín, đoàn TNV của 
TBDF gồm 18 người đã đến Nhà Dưỡng lão Garden 
Park Care Center (GPCC) để thăm các cụ già. Theo ông 
Lam Nguyen, Điều phối viên hoạt động (Activity 
Coordinator), GPCC hiện có hơn 100 cụ già, nhưng còn 
mạnh khỏe, sinh hoạt tốt chỉ có khoảng 30-40 cụ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các TNV TBDF hát những bài về Cha Diệp cho các cụ nghe. 
 
Ông Lam nói: “Chúng tôi biết Cha Trương Bửu Diệp lâu 
rồi, qua những lời cảm tạ Cha của mọi người trên báo 
chí. Hôm nay tiếp BĐH của TBDF, chúng tôi rất cảm 
kích khi biết mục đích của TBDF thật tốt đẹp là đem 
Cha Diệp đến với các ông bà trong nhà dưỡng lão, 
giúp họ biết cách cầu nguyện với Cha. Công việc dấn 
thân này thể hiện những tấm lòng cao đẹp, quý hiếm 
của TBDF. Hơn thế nữa, hồi giờ chúng tôi chưa tiếp 
đón đoàn thiện nguyện nào mà có đông người trẻ như 
hôm nay. Hy vọng với công việc của TBDF hôm nay, 
các cụ trong nhà hưu dưỡng sẽ vui hơn vì sự bình an 
trong tâm hồn.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông Lam Nguyen (bìa trái)   
 
Sôi động nhất là phần ca hát. Khi nghe TNV Phương 
Nguyễn hát bài ‘Còn thương rau đắng mọc sau hè’, đôi 
mắt của bác Trần Văn Đệ, 93 tuổi, sáng rỡ, như tìm 
được ‘người quen’. Bác nói:”Tôi biết bài này mà. Được 
nghe những bài hát quen thuộc như thế này, tôi thích 
lắm.” 

Bác Nghiêm Lê, 94 tuổi, quê ở Mỹ Tho-Việt Nam, chưa 
nguôi được nỗi nhớ người vợ mới mất năm 2015. “Bà 
ấy bỏ tôi đi trước, tôi buồn lắm. Tôi nhớ nhà tôi quá. 
Hôm nay có mấy cô mấy chú đến đây thăm, tôi đã vơi 
được nỗi buồn.” Chị Tina Thái, một bệnh nhân của 
GPCC cũng không dấu được niềm vui khi nghe các TNV 
hát, nên khi được mời hát chung, chị sẵn sàng nhận lời 
và mạnh dạn bước lên cùng hòa chung tiếng hát của 
mình với mọi người.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TNV Phương Nguyễn đang ân cần chăm sóc các cụ lão. 
 
Trong khi các TNV hát cho các cụ nghe, Ban Điều Hành 
TBNF và những TNV còn lại chia nhau chăm sóc, thăm 
hỏi các cụ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các Thiện Nguyện Viên TBDF đang phục vụ bữa ăn. 
 
Khi có Cha bên con, Cha đã đem sự bình an, an vui 
đến với con, Cha là hạnh phúc của cuộc đời con. Chính 
vì lẽ đó, TBDF đã, đang, và sẽ tổ chức nhiều hơn nữa 
các chuyến thăm viếng cụ già trong nhà dưỡng lão, 
trước mắt là trong khu vực Quận Cam, để giới thiệu, 
đem Cha Diệp đến với người già, giúp các cụ, các bác 
cầu nguyện với Cha, và tìm được sự an bình trong cuộc 
sống. 
 
Thực hiện: Anh Phùng – Kevin Đặng 
                 Daniel Phùng – Leo Vũ   
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BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 6 THÁNG MƯỜI, 2016 
Vào lúc 7 giờ tối sẽ có buổi cầu nguyện với cha Diệp tạ i nhà thăm viếng 
Cha trương bửu diệp. 
Khách ở xa xem online trực tiếp trên website: www.truongbuudiep.org 
 
 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH “ƠN CHA DIỆP” được phát thường xuyên trên 
Youtube, Twitter, Facebook, Google Plus, và website: 
www.truongbuudiep.org. 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 miêñ phı.́ 

 
 

 
GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE: Xin gọi số (714) 702 5129  
  

DỊCH VỤ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 
Tư vấn Bảo hiểm Sức khỏe, Medi-Cal, Medicare, Obamacare, Bảo hiểm nhân thọ, 

Chương trình Về Hưu, Học Đại học… 
Chuyên viên: Cô Tâm Nguyễn, Cô Kim Anh: 714 856 8209. Tư vấn cho người ở xa. 

 
Tư vấn Luật Hôn nhân & Gia đình: Luậ t sư Derek Tran: 714 345-0589. 

 
Dịch thuật & Công chứng: Ông Phúc Phạm: 714 489-1287 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GIÚP DUY TRÌ VĂN PHÒNG VÀ 
NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP 

 
1.Xem các chương trình ‘ƠN CHA DIỆP’ 

của TBDF trên Youtube. 
 

2.Shopping Amazon online, vừa mua 
hàng vừa ủng hộ TBDF bằng cách vào 

Amazon Smile và chọn Truong Buu 
Diep Foundation. 

 
3.Đi chợ Saigon City Marketplace 

(McFadden và Brookhurst), TP 
Westminster, xin đọc số 123 (là ngày 

giỗ Cha Diệp) tại quầy thu ngân. 
 

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 
 

Đóng góp thông tin, bài vở trên Báo ƠN LÀNH xin 
gọi Trang Nguyễn: (714) 537 8159 

Email: info@truongbuudiep.org 
 

      
 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 

http://www.truongbuudiep.org/
http://www.truongbuudiep.org/
mailto:info@truongbuudiep.org
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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. 
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PHIẾU GHI DANH NHẬN BÁO ƠN LÀNH MIỄN PHÍ 

(TBDF Free Newsletter Subscriber Registration Form) 
 

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

Tôi muốn nhận Báo 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 điện theo địa chỉ hiện tại. (Mail to current address) 

2. Bưu điện theo địa chỉ mới (Mail to new address): 

                 New address……………………………………………. City…………………………..State……… Zip code…………….. 

3. Email …………………….………………………………….……………………....... 

4. Cell Phone (text receivable) ………………………………………………………… 

5. Ngưng gửi báo vì tôi có thể đọc trên web site của TBDF. 

                                           Ngày (day)………..tháng (month)…….năm (year)…………  
       Chữ ký (Signature) 

  

 

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

	In This Issue

