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Quỳnh Nguyễn 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ông bà Trần Vệ & Trần Mỹ Anh – Fountain Valley, CA. 

“Nhờ Ơn Trên Tôi Được Cứu Sống” 
 
Bà Trần Mỹ Anh: Ngày 26 tháng 8, 2016, chồng tôi được bác sĩ gửi 
vào nhà thương Fountain Valley để thông tim. Ngay tối hôm đó, 
khoảng hơn 11 giờ, nhà thương gọi phone về nhà, nói tim chồng tôi 
ngừng đập. Tôi nghe vậy, hốt hoảng, liền báo cho má tôi biết. Má tôi 
nghe vậy thì chạy ra giữa trời kêu với Cha Trương Bửu Diệp, nhờ Cha 
cứu. 
 
Khi tôi vô tới nhà thương, thời gian lái xe hết khoảng 35 phút, thì 
được biết bác sĩ đã cứu được chồng tôi, dù lúc đó anh vẫn chưa tỉnh. 
Họ nói trước đó tim chồng tôi ngừng đập 5 phút, sau khi được cấp 
cứu thì tim đã đập lại. Dù cứu được nhưng bác sĩ không bảo đảm khi 
chồng tôi tỉnh lại, mức độ bình phục thế nào vì các mạch máu trong 
tim anh bị nghẹt hết, và tim ngừng đập tới 5 phút thì có thể sẽ ảnh 
hưỡng đến não, gan, thận. 

(Xem tiếp trang 2) Ông bà Trần Vệ và Trần Mỹ Anh. Hình chụp tại Phòng thu 
TBDF. 

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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“Nhờ Ơn Trên Tôi Được Cứu Sống” (Tiếp trang 1) 
 
Bác sĩ nói với tôi là hãy cầu nguyện cho anh ấy đi. Tôi rất hoang mang, lo sợ và đau buồn, chỉ sợ khi tỉnh anh sẽ phải 
sống đời thực vật. Gia đình tôi đạo Phật, nhưng qua má, tôi biết đến Cha Diệp. Chính tôi đã chạy đến Văn phòng Cha 
Diệp để cầu cứu xin Cha giúp chồng tôi khi tỉnh được trở lại bình thường, lành mạnh như trước. Vừa xin ngày hôm 
trước, thì ngày hôm sau chồng tôi tỉnh. Rất may mắn là chỉ sau hai tuần nằm viện thì anh được về nhà. Lúc bị ngưng 
tim, anh được gắn nhiều máy live support trong người, nhưng chỉ ba ngày sau, anh được rút hết máy ra, có thể tự thở 
được. Khi đó, các bác sĩ chuyên khoa về tim, phổi, gan, thận,… đến check, ai cũng thốt lên ‘Amazing!” Họ nói đây là 
một chuyện lạ, là chồng tôi được một ơn trên, vì anh bình phục quá nhanh.  
 
Chúng tôi biết Cha Diệp từ năm ngoái qua má. Má tôi kể những người bạn của má ở nhà thờ thường nói rất nhiều 
người tới xin Cha từ sức khỏe, công ăn việc làm, cuộc sống gia đình,…đều được Cha giúp. Trong nhóm những người 
Phật giáo, bạn bè, bà con chúng tôi cũng truyền miệng rất nhiều về sự linh thiêng của Cha.  
 
Ông Trần Vệ: Cách đây hơn 1 tháng, tôi có triệu chứng hay bị khó thở, cứ làm việc chút xíu thôi là bị ngộp, thở không 
ra hơi, nên tôi đi khám bệnh. Tôi là người chơi thể thao, nhưng không hiểu sao lại có hiện tượng vậy. Tôi chưa bao giờ 
bị như thế nên đi gặp bác sĩ. 2 tuần sau, bác sĩ cho tôi vô nhà thương để thông tim. Ngay ngày đầu tiên trong nhà 
thương, tôi bị heart-attach. Khi đó tôi hoàn toàn bất tỉnh, không biết gì hết. Đến khi nghe bác sĩ hỏi có nhận ra ai 
không, tôi nhận ra bà xã, mấy người chị. Bác sĩ nói vậy là não không bị gì hết, và họ cũng cho rằng rất hiếm có ai bị 
ngưng tim 5 phút như tôi mà bình phục nhanh như vậy. 
 
Tôi nghe nói về Cha Diệp qua bạn bè người Công giáo, nhưng chưa có điều gì để xin. Đến lúc ‘chết đi sống lại’, tôi mới 
cảm nhận được rằng đúng là phải có ơn trên. Với tôi, Phật giáo hay Công giáo đều có Đấng Tối Cao. Nhờ ơn trên tôi 
được cứu sống, nhưng nay vẫn còn phải đeo máy trong vòng ba tháng nữa. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện với Cha Diệp, 
và nếu sau ba tháng tim tôi bình phục, tôi sẽ quay lại lần nữa với tư cách là một nhân chứng. 
 
Quỳnh Nguyễn (Ghi lại lời kể của nhân chứng ơn lành) 
 
 

 

North Carolina, ngày 22 tháng 9 năm 2016 
Kính Quý Hội, 
 
Sáng nay tôi đã nhận được 6 chai nước Lộc của Cha Trương Bửu Diệp mà Hội đã gửi qua cho tôi. Tôi vui mừng và xúc 
động nhiều lắm. Vì đây là tình yêu thương trong Chúa và Cha đã mang đến cho tôi, những món quà quý giá này, cùng 
những tờ báo Ơn lành hàng tháng tôi nhận được. Tôi cảm ơn Quý Hội nhiều lắm. Nguyện xin ơn Chúa, Đức Mẹ và Cha 
Trương Bửu Diệp luôn đổ Hồng Ân dồi dào trên quý vị. 
Kính! 
 
Xuân Đặng  

Texas, ngày 18 tháng 9 năm 2016 
Thưa cô Hội trưởng TBDF, 
Trước hết kính chúc Quý quyến cô Hội trưởng được nhiều Hồng Ân của Chúa, mẹ, Cha Trương Bửu Diệp. Sau là xin lỗi vì 
hồi âm chậm trễ vì tôi mới đi Canada thăm gia đình con trở về. Tôi mới nhận được Thẻ thăm viếng và Phiếu ghi danh cư 
ngụ trong Làng Cha Diệp. Tôi rất mừng, cám ơn cô và quý Hội rất nhiều. Vài hàng tâm sự để cô và Hội biết về tôi. Tôi 
qua Mỹ được 7 năm. Sau năm 1975, gia đình tôi về Cần Thơ sinh sống. Do đó, khi còn ở Việt nam, và những lần sau này 
về thăm nhà, tôi thường đến thăm viếng Nhà thờ Tắc Sậy. Nay biết có Nhà thăm viếng Cha Diệp ở Mỹ, tôi mừng lắm. 
Nay lại biết Hội xây dựng làng Cha Diệp, tôi rất an tâm lúc tuổi già. 
 
Xin chân thành cám ơn Cô Hội trưởng và Quý Hội. Hàng ngày tôi vẫn theo dõi hoạt động của Quý Hội, 
và hợp ý trong giờ cầu nguyện với Quý Hội hàng tháng.  
 
Teresa Đặng Thị Thuần 
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Bà Hiền Nguyễn – Anaheim, CA. 
“Cha Diệp Đã Nhậm Lời Cầu Nguyện Của Chúng Tôi” 
 
Con tôi là Martin Khang Nguyễn mắc bệnh bẩm sinh. Xương sống của cháu bị cong rất nặng. Ngày càng lớn, xương 
phát triển, đè lên các nội tạng khiến cháu đau đớn. Cháu đã phải đeo máy suốt ngày đêm. Cháu cũng đã phải đi gặp 
tất cả các bác sĩ về tim, phổi, xương khớp. Năm nay 19 tuổi, xương phát triển nhanh, khiến cháu bị đau nhiều hơn. 
Nhìn con lúc nào cũng cong người như hình chữ C, với máy móc đầy người, lại suốt ngày rên la vì đau đớn, chúng tôi 
chỉ biết khóc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bác sĩ nói cháu phải trải qua cuộc giải phẫu 10 tiếng để kéo xương thẳng ra. Bác sĩ không bảo đảm về kết quả giải 
phẫu, nhưng ‘tiến thoái lưỡng nan’. Chúng tôi nghe vậy thì rất lo sợ. Một người bình thường phải mổ 10 tiếng đôi khi 
còn khó vượt qua, huống chi là cháu. Trước ngày cháu mổ, chúng tôi đã đưa cháu đến Văn phòng Cha Diệp, tôi khấn: 
“Con xin dâng cháu cho Cha, nhờ Cha cầu bầu lên Chúa, giúp con của con vượt được qua cuộc giải phẫu này.”  
 
Ngày 27 tháng 5, 2016, cháu lên bàn mổ, và đúng là phải mất 10 tiếng để các bác sĩ giải phẫu phần lưng từ cổ xuống 
dưới xương cùng. Kết quả cuộc phẫu thuật thành công. Tất cả các bác sĩ đều nói đây là ‘miracle’. Ngày hôm nay 
chúng tôi vui mừng đến cảm tạ Cha vì cháu đã bình phục, khỏe mạnh. Lưng của con tôi giờ đây đã thẳng nên cháu 
có thể ngồi như thế này, và cũng cháu không còn đau đớn nữa. Xin tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha và mọi người đã hiệp lời 
cầu nguyện cho cháu. 
 
Hiện nay đúng là khoa học tiến bộ, có thể làm được nhiều thứ, nhưng chúng ta vẫn phải cầu xin ơn trên, phó thác, vì 
trên cuộc đời này không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi tin Cha Diệp đã nhậm lời cầu nguyện của chúng tôi, mà 
cầu thay nguyện giúp. Với những ai chưa có niềm tin, tôi chỉ biết nói là Chúa làm được nhiều phép lạ, hãy tin, và xin, 
thì sẽ được.  
 
Anh Phùng (Ghi theo lời nhân chứng) 

 
 

    

 

  

Hình 3: Xương sống của Khang Nguyễn sau 
phẫu thuật. Hình do gia đình cung cấp. 
 
Hình 4: Khang Nguyễn và mẹ trong Phòng thu 
nhân chứng ơn lành. Hình: TBDF. 
 
Hình 5: Khang Nguyễn và ba mẹ, hình chụp 
trước bức phù điêu 3 chiều Cha Trương Bửu 
Diệp. Hình: TBDF. 
 
 

Hình 1: Khang Nguyễn trước khi 
phẫu thuật, người cong hình chữ C. 
 
Hình 2: Khang Nguyễn luôn phải đeo 
máy suốt ngày, đêm. 
 
Hình do gia đình cung cấp.  
 

1 
2 

3 

4 

5 

Anh Phùng 
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M.T – MASSILLON, OH. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho cháu nội 
con là H. và CH. ở Việt Nam siêng năng đi lễ, đọc 
kinh; cho các con của con bỏ bài bạc, rượu chè, cho 
con dâu sanh nở bình an, mẹ tròn con vuông, cho con 
gái lớn là H. mau có baby. Con xin cảm tạ Cha. 
 
T.T. LE – CHASKA, MN. 
Xin Cha thương ban cho chúng con những điều con 
cầu khẩn sau đây: cho em dâu con là K.L khỏi bệnh 
ung thư não; cho em gái út là T.L đang nằm viện ở 
Việt Nam sớm khỏe mạnh; cho cháu ngoại bị chậm 
phát triển sẽ bình thường trở lại, và cho con rể, cháu 
gái biết trở lại đạo. 
 
R.VU – SACHSE, TX. 
Xin Cha thương cầu bầu cho con được khỏi bệnh thận 
và bệnh ho, cho chồng và con trai con khỏi bệnh tiểu 
đường; xin cho chị bạn con bị gẫy xương mau chóng 
lành bệnh, bớt đau đớn. Xin cho gia đình chúng con 
được khỏe mạnh, bình an. Con tạ ơn Cha. 
 
K. NGUYEN – GAINESVILLE, VA. 
Con xin khấn Cha cho chú T. kiếm được chỗ ở mới, 
xin cho gia đình con được bình an. 
 
K. TRAN – ALOHA, OR. 
Thưa Cha, con đang gặp hoàn cảnh khó khăn, xin Cha 
giúp cho con bán được tiệm nails để có tiền trả nợ. 
Cầu xin Cha giúp chúng con vượt qua khó khăn cấp 
thiết này, được may mắn và bình an. Cảm tạ ơn Cha. 
 
D. NGUYEN – WORCESTER, MA. 
Chân của con con bị tê, xin Cha khấn cho cháu mau 
khỏi bệnh. Com cảm ơn Cha. 
 
H.T. NGUYEN – MONTREAL, CANADA. 
Xin Cha ban phép lành cho con gái của con là 
N.H.N.T. sớm có con để gia đình được hạnh phúc; xin 
Cha ban phép lành cho con trai của con là N.A.K sớm 
lập gia đình để có được gia đình hạnh phúc. Con xin 
cảm tạ ơn Cha. 
 
B. HOANG – SACRAMENTO, CA. 
Cầu xin Cha cho con và gia đình con được mạnh 
khỏe, bình an, công việc làm được như ý. 
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T. PHAN – PHILADELPHIA, PA. 
Kính thưa Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ 
Maria chữa lành bệnh trầm cảm, và những bệnh tật 
khác trong người con, và ban cho mọi người trong 
gia đình con được khỏe mạnh. Con cầu xin và cảm 
ơn Cha nhiều lắm. 
 
N. NGUYEN – ALBUQUEQUER, NM. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho chúng con mọi sự 
bình an, mạnh khỏe, cho con hết bị đau nhức, cho 
cháu nội Tâm hết bệnh, và cháu Tuấn sớm có việc 
làm. Con xin cám ơn Cha. 
 
K. PHAM – NYACK, NY. 
Con xin Cha cầu cho mẹ con ở Việt Nam được Chúa 
ban cho ơn đặc biệt. Cha ơi, mẹ con bị nhiều bệnh 
lắm: Parkinson, rối loạn tiền đình, sa tử cung, đau 
tay chân. Cha ơi, xin Cha cầu cho mẹ con Cha nhé. 
Con cảm ơn Cha. 
 
D.S. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Thành khẩn kính xin Cha vui lòng cầu bầu cùng Đấng 
Tối Cao cho con của con là N.H.V. vượt qua căn bệnh 
trầm kha hiện nay, và sớm được trở lại trạng thái sức 
khỏe bình an như xưa. Con tạ ơn Cha. 
 
L.T. NGUYEN – PITTSBURGH, PA. 
Cha ơi, xin Cha thương đến con gái của con là A.N. 
Cháu bị cong xương rất nặng. Xin Cha cầu bầu cùng 
Chúa, Mẹ, Thánh cả Giuse cho con của con được gặp 
thầy gặp thuốc để cháu được chữa lành. Con cũng 
xin Cha cho công việc làm ăn của gia đình con, xin 
cho tiệm con có khách, hoặc cho con bán được tiệm. 
Con cảm tạ ơn Cha. 
 
D.T.VU – OKLAHOMA CITY, OK. 
Con bị bệnh đau đầu, đau hai gối, chân, hai cánh tay 
và đau lưng. Xin Cha chữa tất cả những bệnh trong 
người con, để cuộc sống con được bình an. Con cảm 
tạ Cha. 
 
T.T. LE – GREAT FALLS, MT. 
Con cầu xin Cha cho con được bình an trong tâm 
hồn, biết tha thứ cho người đã hại con, và cho con 
biết từ bỏ tham, sân, si. Xin Cha thương chữa lành 
những bệnh con mang trong người. Con thành tâm 
cám ơn Cha. 
 

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 
 
H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Cha ơi, bác sĩ nói con có thể bị ung thư. Con sợ lắm 
Cha ơi, xin Cha cầu bầu lên Chúa và Mẹ Maria cho 
con đừng bị bệnh nguy hiểm này. Con cảm ơn Cha 
nhiều lắm. 
 
L. LE – PHOENIX, AZ. 
Con cầu nguyện cho bố mẹ con hết bệnh, vợ chồng 
con hạnh phúc, gia đình bình an, công ăn việc làm 
ổn định. Con cảm ơn Cha. 
 
L. LAM – GOODYCAR, AZ. 
Xin Cha Trương Bửu Diệp thương, ban cho giấy tờ 
của con được như ý, và sức khỏe tốt, gia đình hạnh 
phúc, bình an. 
 
N. TRAM – AUSTRALIA 
Xin Cha cho C. trở về yêu thương con, cho con chỗ 
làm tốt hơn chỗ hiện tại, cho con sức khỏe và bình 
an trong tâm hồn. Con cảm ơn Cha. 
 
H.M. NGUYEN – POMONA, CA. 
Con của con là V.H.N. đang trong vòng lao lý, xin 
Cha cầu bầu để cháu được giảm án tù, cho gia đình 
con được bình an, tai qua nạn khỏi. Xin cảm tạ ơn 
Cha. 
 
C.T. LE – HERNDON, VA. 
Cha Diệp ơi, con cúi xin Cha ban cho cháu L. và 
cháu A. sớm có baby nhe Cha. Con tha thiết khẩn 
cầu vì hai cháu nay đã lớn tuổi, mà vừa mất hai đứa 
con mới 3 tháng trong bụng mẹ. Con tin thật, Cha 
sẽ ban phép lạ cho chúng nó. Muôn đời con tạ ơn 
Cha và làm danh Cha cả sáng. 
 
A.NGUYEN – SACRAMENTO, CA. 
Con xin Cha Trương Bửu Diệp cầu cùng Chúa cho 
con, vì con mắc phải chứng bệnh đau lưng, nay đi 
lại khó khăn, khi đi xem lễ đứng lên ngồi xuống khó 
khăn quá. Vậy con xin Cha ban cho con ơn chữa 
lành, để con sống khỏe. Con cảm ơn Cha vô cùng. 
 
M.B. LE – RANSON, WV. 
Lạy Cha, xin Cha cho V. sẽ là người vợ ngoan của 
con, xin cho nàng học thành tài, có công ăn việc làm 
tốt ở gần WV. Con cả lòng tin Cha ban ơn lành 
xuống cho chúng con nên duyên vợ chồng mãi mãi 
bên nhau. 
 
 

XIN KHẤN 
 
D.T. NGUYEN – ORANGE, CA. 
Xin Cha cho con mau hết bệnh chóng mặt, và lưng 
của con hết đau, cho con trai J.H được mọi sự bình 
an, ổn định nơi ăn chốn ở, xin cho cháu nội J. mau 
biết nói. Con tạ ơn Cha. 
H.T. DOAN – ALBUQUERQUE, NM. 
Cầu xin Cha ban bình an cho gia đình chúng con, 
che chở và ban cho chúng con sức khỏe, ngoan 
ngoãn, học hành thành tài, và biết thương yêu 
nhau. 
 
N. NGUYEN – BELLEVUE, WA. 
Chồng con bị ung thư phổi kỳ cuối, xin Cha ban cho 
chồng con được khỏi bệnh, và cất bớt những bệnh 
tật trong người con; cho con trai, con gái của con 
bớt đi chơi, cho con gái út chăm học và học thành 
tài. Gia đình con sắp tới đi Việt Nam, xin cho chúng 
con đi đến nơi về đến chốn bình an.  
 
VU – KANSAS CITY, MO. 
Thưa Cha, con của con là V.Q.V. bị bệnh trầm cảm 
16 năm nay rồi. Con xin Cha thương, cầu bầu cùng 
đấng Tối Cao cho cháu V. mau hết bệnh. Con cũng 
xin Cha soi lòng cho con gái con, để cháu trả lại con 
số tiền mà con nhờ cháu giữ dùm. Con tạ ơn Cha. 
 
D. NGUYEN – GARLAND, TX. 
Cha ơi, gia đình con đang gặp nạn, xin Cha cho con 
có sức khỏe để vượt qua được sự khó khăn đang 
xảy ra cho chúng con, xin cho gia đình con được 
bình an, cho chúng con mọi sự như ý.  
 
H. NGUYEN – NEWARK, DE. 
Kính lạy Cha, con trai con là Philip H.D.V. đi du lịch 
Hong Kong, bị té, hiện đang nằm nhà thương Queen 
Elizabeth đã 5 ngày mà chưa thấy thuyên giảm. Con 
cầu xin Cha ban cho Philip gặp đúng thầy đúng 
thuốc, mau bình phục để trở về Mỹ an toàn. 
 
N.T.K. DUONG – AUSTRALIA 
Cháu của con là D.M.P. hiện ở Việt Nam khi mới 
sanh ra chỉ bị sứt môi, nhưng khi được 5 tháng tuổi 
thì bị sốt co giựt cho đến nay cháu đã 4 tuổi mà 
không nhận thức được gì hết. Con khẩn cầu Cha 
ban phép lạ cho cháu được trở lại bình thường như 
bao đứa trẻ khác. Con cũng xin Cha cầu bầu cho 
giấy tờ của mẹ con con được suông sẻ, và chúng 
con có thể định cư ở Australia một cách hợp pháp.  
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C.T.L. & H.V.T. – CHICAGO, IL. 
Thưa Cha, nhờ ơn lành Cha ban, việc dời nhà của 
con đã hoàn thành được 80%. Sức khỏe và trí nhớ 
của con cũng đã có những biểu hiện tốt. Nay con 
cám ơn Cha, và xin Cha tiếp tục phù trợ cho con. 
 
B. HO – HAYWARD, CA. 
Sau khi giải phẫu bướu ung thư ở cổ, phổi và bao 
tử, nay sức khỏe em rể con đã khá lên rồi. Con xin 
kính cảm tạ ơn Cha. 
 
T. NGUYEN – BRIDGE PORT, CT. 
Con xin chân thành cảm tạ ơn Cha Trương Bửu 
Diệp đã nhậm lời con cầu xin và khấn nguyện. 
 
L. PHAM – FOUNTAIN VALLEY, CA. 
Cha ơi, hôm nay con đến để cảm tạ Cha. Cha ban 
cho con nhiều quá. Cha để họ nói những gì con 
cần, Cha làm họ mang những giấy tờ con cần, Cha 
cho con thấy những điều họ làm sai. Cha ơi, Chúa 
đã nhậm lời Cha con mình. Xin Cha cầu nguyện 
thêm giúp con, Cha nhé! 
 
L. TRAN – WEST VALLEY, VT. 
Những gì con cầu nguyện, nhờ Cha cầu bầu thì 
con đều được toại nguyện rồi. Con xin cảm tạ ơn 
Cha. 
 
M. TRAN – LOS ALTOS, CA. 
Gia đình chúng con xin cảm tạ ơn Cha vì những lời 
cầu thay nguyện giúp của Cha. 
 
H. DINH – CHICAGO, IL. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã chyển lời cầu lên Chúa 
cho con đi-về Việt nam được bình an và bệnh tình 
cũng được thuyên giảm nhiều. Xin Cha tiếp tục 
cầu bầu cho gia đình chúng con, cho con gái con 
được chăm ngoan, học giỏi.  
 
K. SPETTEN – SAN JOSE, CA. 
Thưa Cha, con gái của con đã làm một điều sằng 
bậy, con cầu nguyện với Cha, và được Cha cầu 
thay nguyện giúp nên cháu không bị sao cả, cháu 
trở lại bình thường và không bị mất việc. Xin Cha 
tiếp tục ban cho cháu nghị lực để nhanh chóng 
quên đi những điều phiền muộn, Cám ơn Cha cho 
người mướn nhà kiếm được nhà để dọn ra, và con 
không bị việc gì. 
 

 
 
T & H NGUYEN – CHANDLER, AZ. 
Tạ ơn Cha đã cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho 
gia đình con được mọi sự như ý. 
 
HTMD – GARDEN GROVE, CA. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con vượt qua mọi 
bệnh tật hiện tại. Bệnh con thuyên giảm rất nhiều. 
Xin Cha tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho con khỏi 
bệnh và ổn định chỗ ở. 
 
H. TA – FOUNTAIN VALLEY, CA. 
Vừa qua chồng con bị stroke nặng, tưởng không 
qua khỏi. May có vợ chồng người bạn đến văn 
phòng Cha Diệp để nhờ Cha cầu lên Đấng Tối cao 
cho chồng con tai qua nạn khỏi. Nay chồng con đã 
qua cơn nguy kịch. Chúng con là người ngoại đạo 
nhưng trong lúc gặp hoạn nạn đã đặt hết niềm tin 
vào Cha Diệp. Con rất biết ơn Cha đã cầu nguyện 
cho chồng con. Đa tạ Cha Diệp. 
 
J. NHAN – BROKEN ARROW, OK. 
Cảm tạ Cha đã ban bình an và cho gia đình con 
được đoàn tụ. Xin Cha tiếp tục nâng đỡ, phù hộ 
cho chúng con luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc.  
 
D. NGUYEN - FOUNTAIN VALLEY, CA. 
Xin cám ơn Cha Diệp đã cầu bầu cho con gái của 
con là ML.N qua khỏi 5 kỳ phẫu thuật, và hiện nay 
đang phục hồi sức khỏe, được xuất viện về nhà để 
tiếp tục điều trị cho hết bệnh. 
 
V. NGUYEN – CLAREMONT, CA. 
Gia đình chúng con lạy Chúa, lạy Cha Trương Bửu 
Diệp, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đức Chúa cứu thế 
đầy quyền năng đã cứu giúp mắt của con qua cơn 
tăm tối, mắt con nay đã sáng trở lại. Chúng con xin 
tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Cha. 
 
M.P. NGO – FRIENDSWOOD, TX. 
Thưa Cha, con năm nay 85 tuổi, thận chỉ làm việc 
11%, buộc phải lọc máu; con còn bệnh gout kinh 
niên, rất đau đớn. Cách đây hai tuần con đã khấn 
và xin Cha chữa bệnh thận suy của con. Con vừa đi 
gặp bác sĩ thận và được biết có sự thay đổi tốt, 
thận làm việc 19%, trong người thấy mạnh khỏe. 
Bác sĩ rất ngạc nhiên, nhưng con tin đây là phép lạ 
Cha Diệp ban cho. Nay con vẫn tiếp tục cậy nhờ 
Cha cứu chữa. Con xin cảm tạ ơn Cha.  
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  CẢM TẠ 
 

CẢM TẠ 
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Houston, tháng 9 - 2016 
 
Gia đình chúng tôi đã được ơn Cha rất nhiều. Chúng tôi viết thư này đến Trương Bửu Diệp Foundation 
(TBDF) để gửi lời cảm tạ Cha. 
 
Trong một lúc quá khó khăn, vô tình chồng tôi tìm thấy hình Cha Trương Bửu Diệp trong ngăn tủ của chủ tiệm cũ 
để lại. Anh đã cầu xin Cha và gia đình chúng tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Cha Diệp thật là linh 
hiển. Sau đó chúng tôi đã đến Văn phòng TBDF trên đường Euclid của thành phố Garden Grove, CA., để cảm tạ 
Ngài. 
 
Lúc đó tôi chẳng có tiền, chồng thì thất nghiệp. Chúng tôi có hai chiếc xe đã cũ. Vì mới dọn nhà từ Florida sang 
California nên phải ở nhà share, thật khổ. Không biết làm sao, tôi chỉ biết để hình Cha Diệp trên xe, và mỗi sáng đi 
làm từ nhà đến chỗ làm thì đọc lời khấn nguyện mà TBDF đã in sẵn đằng sau tấm hình Cha. Tôi cũng viết liên tục 
lời khấn trong cuốn sổ nhỏ. Khi đi làm về tôi cũng đem ra đọc lời khấn đó. Tôi không có tiền trong nhà băng, vậy 
mà tôi cứ xin Cha cho tôi có nhà và xe. Tôi xin mãi, xin miết. 
 
Một ngày kia, có nhiều chuyện khiến tôi phải dọn về Texas. Và nay tôi đã có nhà, có xe. Một căn nhà xinh xắn 
trong một khu xóm yên tĩnh. Tôi nghĩ chỉ có Ngài gia hộ, chúng tôi mới có được. 
 
Tháng 6 năm 2016, chồng tôi đi chụp CT scan vì có tiền sử hút thuốc. Bác sĩ phát hiện anh bị cancer phổi. Chúng 
tôi thật sự lo lắng. Rồi bác sĩ yêu cầu đi làm biopsy. Sáng sớm hôm ấy, trời còn rất tối, tôi chuẩn bị đi cùng anh 
đến bệnh viện làm biopsy. Tôi thấy thật sợ hãi. Tôi sợ cảm giác lạnh lẽo ở nhà thương, và tôi sợ kết quả sau khi 
làm biopsy. Sợ quá, tôi định gọi đứa cháu đi cùng, nhưng vì quá sớm, mà cháu còn phải đi làm, nên thôi. Tôi đến 
bên dưới hình Cha treo trên tường, xin Cha cho chồng tôi bằng an, cho tôi được bình tâm. Quý vị có biết không, 
vừa cầu nguyện xong, tôi nghe một luồng khí nóng chạy khắp người. Rồi tôi hết sợ hãi, người ấm áp, và rất can 
đảm, tôi đưa chồng ra cửa, đi bệnh viện để làm biopsy. Sau đó, khi biết chồng tôi phải giải phẫu, tôi vẫn luôn cầu 
nguyện với Cha. 
 
Chồng tôi giải phẫu được 10 ngày, nhưng rất yếu, mà tôi thì vẫn phải đi làm. Khi đó, anh vẫn còn phải đeo giây 
nhợ tùm lum, nhất là hai ống từ phổi ra vẫn còn chảy nước. Bác sĩ giải phẫu nói thứ Hai có thể tháo ống, nhưng 
mãi đến thứ Năm vẫn chưa được tháo. Rồi bác sĩ nói phải kiên nhẫn, chưa biết khi nào. Sáng thứ Sáu, trước lễ July 
4th, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Anh thì yếu, mà tôi không thể nghỉ việc được. Chừng nào anh mới lành để 
về nhà. Tôi lại cầu xin Cha. Trưa hôm đó, bác sĩ đến khám và tháo dây ra. Chồng tôi được xuất viện ngày hôm 
sau. Tôi không thể tin nổi đó là sự thật. 
 
Nay tôi viết thư này gửi đến Văn phòng TBDF, xin gửi lời cảm tạ của gia đình chúng tôi đến Cha Trương Bửu Diệp.  
 
Giao Kim Nguyen 

 
 
 

Ơn Lành gửi từ Texas 

Xin Cảm Tạ Cha Trương Bửu Diệp 
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Cha Diệp Dẫn Đưa Thiện Nguyện Viên Trẻ Đến Với TBDF (tiếp theo) 

Dominic Le – Santa Ana, CA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominic Le trong buổi làm việc tại Văn phòng TBDF.  
 
Trần Thùy Trâm – Garden Grove, CA. 
 
Thùy Trâm hiện là cô giáo, dạy học tại trường La Purisima Catholic Church. Mỗi ngày, sau giờ ở trường, Thùy Trâm 
đến Văn phòng TBDF để giúp làm việc giấy tờ: nhận và trả lời mail, download lời xin khấn qua phone để mở cho 
Cha nghe; phụ trực Văn phòng cuối ngày. Những lúc còn thời gian, Thùy Trâm phụ gấp, dán báo, cắm hoa, dán 
nước, và dẫn một số chương trình ‘Ơn Cha Diệp’. 
 
Đặc biệt, Thùy Trâm sở hữu một giọng hát tốt, nên đã tham gia ban hát của TBDF. Trong chương trình Giỗ lần thứ 
70 Cha Trương Bửu Diệp do Trung tâm Thúy Nga thực hiện, cô là một trong tam ca thể hiện nhạc phẩm “Hoài niệm 
12 Tháng Ba”. Ngoài ra, cô còn tham gia một số bài tốp ca trong CD nhạc mới nhất về Cha Diệp do TBDF phát hành 
vào dịp Mother’s Day 2016 – CD ‘Hòa khúc tạ ơn’. Thùy Trâm cũng luôn có mặt và hát phục vụ trong những Buổi 
cầu nguyện hàng tháng, và những chuyến thiện nguyện thăm người già tại các nursing home. “Em rất yêu công việc 
hiện nay là dạy học và vui chơi với trẻ con. Niềm vui của em là được làm việc, ca hát phục vụ cộng đồng. Đó là lý 
do em sẽ tiếp tục thiện nguyện tại Văn phòng TBDF.” 
 
 

 

“Con thích làm việc trên computer. Con được học tiếng Việt 
ở trường nên con nói chuyện với ông bà, cha mẹ ở nhà, và 
viết được tiếng Việt, nhưng khi viết thì không có dấu đâu, vì 
bỏ dấu khó lắm!” Dominic nói. Hiện nay Dominic ra Văn 
phòng Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) làm thiện 
nguyện vào mỗi chiều thứ Sáu và Chủ nhật. Do có thể sử 
dụng computer, nên Dominic giúp đưa lời khấn và cảm tạ 
lên website. 
 
Dominic được sinh ra ở California, em hiện là cậu học sinh 
lớp 7 tại Mc Garvin Intermediate School. Dominic có hai 
người anh hiện đang học đại học. Khi được hỏi về việc học 
hành của mình, Dominic cho biết vào mùa trước, tất cả các 
môn học của em đều được điểm A. Ngoài giờ học ở trường, 
Dominic chỉ dành thời gian đọc sách, ít chơi game, và đặc 
biệt rất thích đi làm thiện nguyện. 
 

 

 

Hình trên: Thùy Trâm trên sân khấu của Trung tâm Thúy 
Nga trong chương trình 70 năm Giỗ Cha Diệp. Hình chụp 
qua YouTube. 
 
Hình bên: Thùy Trâm (bìa phải) phụ cắm hoa. Hình: TBDF. 
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Trả lời Thư Tín – Kỳ 7                                                                          Phụ trách: Thu Hương 

Gia đình chúng tôi ở chung 3 thế hệ. Chúng tôi rất vui khi đều đặn mỗi tháng 2 kỳ nhận được Báo Ơn 
Lành của quý Hội gửi về. Ba mẹ và chúng tôi biết tiếng Việt, nên có thể đọc các câu chuyện ơn lành 
Cha Diệp và tin tức trên báo, nhưng con cái chúng tôi thì chỉ có thể nói chuyện vài câu với ông bà, 
chứ không đọc được tiếng Việt. Làm sao để chúng tôi có thể giới thiệu với con trẻ về Cha Trương Bửu 
Diệp, và thuyết phục chúng cầu nguyện với Cha một cách hiệu quả nhất? Michelle Le (Baton Rouge, 
LA) 
 
Để phục vụ cho những người không phải là người Việt Nam, và cho các em nhỏ sinh ra và lớn lên ở Mỹ không có 
điều kiện đọc thông, viết thạo tiếng Việt, TBDF đã cho dịch Kinh Xin Ơn với tôi tớ Chúa Cha Phanxicô Trương Bửu 
Diệp ra tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Do nhu cầu ngày càng tăng của người không đọc được tiếng 
Việt nhưng muốn tìm hiểu về Cha Diệp và cầu nguyện với Cha, từ hơn một qua, chúng tôi cho xuất bản hàng 
tháng Bản tin bằng tiếng Anh (The Grace) với những nội dung được tuyển chọn từ báo Ơn lành. Đến nay The 
Grace đã phát hành được 13 số. Báo The Grace được đặt tại Văn phòng TBDF để mọi người mang về miễn phí. 
Với những người ở xa như chị, có thể lên website của Hội: www.truongbuudiep.org, rồi chọn ‘English’ để 
download, hoặc đọc ‘The Grace’ ngay trên các máy như PC, cellphone, Iphone, Ipad, và smart phone các loại…. 
Với cách truyền bá và đem Cha Diệp đến với mọi người như chúng tôi đã làm trong thời gian qua, rất mong nhận 
được những đóng góp của chị, để chúng tôi có thể phục vụ tốt hơn nữa cho không chỉ cộng đồng người Việt Nam, 
mà cả người ngoại quốc đang cần đến sự chuyển cầu linh thiêng của Cha Diệp.  
Bên cạnh đó, DVD lễ Giỗ 70 năm của Cha Trương Bửu Diệp với phụ đề tiếng Anh hiện đang có tại Văn phòng 
TBDF. Chúng tôi sẵn lòng gửi tặng DVD này cho người ở xa muốn cho con cái xem để hiểu thêm về cuộc đời Cha 
Diệp và những điều linh thiêng Cha đã làm cho mọi người. 
 

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

 

 

  Về việc gửi Báo Ơn lành 

 

 

Cám ơn quý vị đã nhiệt thành ủng hộ báo Ơn Lành 
trong thời gian qua. 
Mỗi tháng, chúng tôi gửi đi gần 5 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. 
 
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 số 43, 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 
 

http://www.truongbuudiep.org/
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BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 3 THÁNG MƯỜI MỘT, 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) 
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