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Nhân chứng Ơn Lành (Trang 1-2-3-7) 
 

 

 

Cô Phạm Mỹ Hảo – Anaheim, CA. 
 

“Như Một Phép Nhiệm Màu” 
 
Tôi có một người anh bà con sinh sống tại tiểu bang Michigan. Dù là anh họ 
nhưng chúng tôi thương nhau như anh em ruột. Hoàn cảnh của anh thật 
đáng thương. Anh mồ côi mẹ khi mới lọt lòng, được mẹ tôi đem về nuôi. Lớn 
lên anh bị tật ở chân, đi học hay bị bạn bè trêu ghẹo. Năm 1975 anh sang 
Mỹ, rồi được chữa chân lành lặn. Sau nhiều năm vất vả, mới đây anh lập gia 
đình và có con. Cuộc sống ổn định chưa được bao lâu thì vào tháng 1 năm 
2016, tôi nhận được tin dữ, anh tôi mắc bệnh ung thư gan! 
 
Bệnh của anh mới ở giai đoạn đầu, nên chúng tôi hy vọng anh có thể được chữa trị. 
Đầu tháng 4-2016, một ngày nọ anh bị đầy bụng, và vì đau quá nên phải đi cấp cứu. 
Trong nhà thương, sau khi làm các xét nghiệm, họ lắc đầu, nói không cứu được anh 
vì các khối ung thư đã lan ra khắp người, và khuyên gia đình chuẩn bị hậu sự. Tôi 
bàng hoàng khi nghe tin báo như vậy. 
 

                                                                                               (Xem tiếp trang 2) 
 

 

Cô Phạm Mỹ Hảo. Hình: TBDF 

Quý độc giả thân mến, 
 
Khi tờ báo Ơn Lành số 47 đến tay độc giả, thì tuyết bắt đầu rơi tại một số 

tiểu bang miền đông nước Mỹ, báo hiệu mùa Noel sắp đến. 
 

Trong tâm tình mừng Chúa Giáng Sinh, cuối Buổi Cầu Nguyện tháng 12 
sẽ có phần hiệp chung lời hát khấn nguyện với Chúa Hài Đồng, qua lời 

chuyển cầu của Cha Trương Bửu Diệp, cho an bình mùa Giáng Sinh đến 
với tất cả những người thiện tâm trên dương thế. 

 
Vì thế, bữa tiệc mừng Noel của Hội sẽ được anh chị em Thiện Nguyện 
Viên TBDF biến thành buổi thăm viếng Nhà Dưỡng Lão vào ngày 19 

tháng 12, 2016. Niềm vui ngày Giáng Sinh sẽ càng vui hơn khi đem tiếng 
hát và nụ cười đến các cụ già đang cần sự quan tâm và chăm sóc. 

 
Kính mời quý vị cùng tham dự với TBDF trong buổi thăm viếng này để 

Mùa Giáng Sinh năm nay thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc. 
 

Truong Buu Diep Foundation 
 

Merry Christmas! 
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Như Một Phép Nhiệm Màu (Tiếp trang 1) 
 
Tôi nhớ rõ ngày nghe tin xấu ấy, đã vội vã ráng sức chạy đến Văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid. Tôi khóc như mưa 
mà cầu xin Cha. Thật sự lúc ấy tôi chỉ xin Cha chữa lành phần hồn cho anh tôi thôi, chứ không tham lam xin Cha cứu 
phần xác. Tôi khấn:”Thưa Cha, Cha quan phòng, xin Cha cầu bầu cùng Chúa để anh con nếu có bề gì thì cũng đừng mất 
linh hồn. Nếu điều con xin đẹp lòng con mà không đẹp lòng Chúa thì xin ban cho chúng con ơn bình an chấp nhận.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Một mặt thông báo cho gia đình về tình trạng của anh tôi, mặt 
khác nhà thương vẫn đưa ra phương án chữa trị. Với cách chữa 
trị đó, tỷ lệ thành công rất thấp, mà nếu thất bại có thể dẫn đến 
tử vong, vì khi đó anh tôi đã quá yếu. Nghe vậy, gia đình từ chối 
và đưa anh về nhà. Sợ không còn dịp gặp anh, tôi đã tức tốc bay 
sang Michigan thăm anh, và vẫn tiếp tục cầu nguyện cho anh. 
 
Khi trở về nhà, tôi nghe nói anh được một người quen khuyên 
hãy vào một nhà thương khác. Ở nhà thương này, các bác sĩ đưa 
ra giải pháp duy nhất là thay gan, nhưng vẫn e ngại là anh tôi 
không còn nhiều thời gian để chờ nữa, vì thời gian chờ có người 
hiến gan nhanh nhất là 4-5 ngày, mà sự sống của anh lúc đó  
đếm bằng giờ, chứ không bằng ngày. Cũng may, họ đưa tên anh 
tôi vào danh sách chờ ưu tiên. 
 
Thật diệu kỳ, chỉ 8 tiếng sau khi tên anh tôi được đưa lên danh 
sách chờ thì có người hiến gan. Nhà thương cấp tốc mổ thay gan 
cho anh. Đó là ngày 22 tháng 5, 2016. Ca mổ thành công! Các 
bác sĩ vừa vui mừng, vừa rất ngạc nhiên và cho biết chưa từng 
gặp trường hợp nào nhanh như của anh tôi. Vâng, như một phép 
nhiệm màu. 
 

Ca mổ diễn ra vào tháng 5-2016, đến nay chỉ sau 6 tháng, anh tôi 
đã đi làm trở lại, thậm chí còn có thể làm overtime. Chính anh 
thừa nhận mình đã được Chúa ban cho phép lạ qua lời cầu bầu 
linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp.  
 
Tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam, nhưng lúc đó chỉ nghe 
mọi người nói Cha rất linh thiêng. Mấy người bạn nói họ xin gì 
cũng được, nên rủ tôi xuống mộ Cha. Rồi tôi nghe nói về Văn 
phòng Trương Bưu Diệp ở thành phố Garden Grove. Chị bạn tôi có 
người em trai bị hư thận. Anh ta rất tuyệt vọng vì đã phải chờ 2 
năm mà vẫn chưa có thận để thay. Chị ấy đã đến Văn phòng Cha, 
ghi vào sổ Xin khấn. Đúng 1 tuần sau, người ta báo đã có thận để 
thay. Thật không ngờ!  
 
Hôm nay tôi đến đây để cảm tạ Cha và làm nhân chứng cho Cha, 
vì những gì Cha đã cầu bầu lên Đấng Tối cao cứu sống anh tôi. Tôi 
xin, và tôi đã được. Tôi cũng tin những điều tôi đang xin cho gia 
đình tôi, Cha cũng sẽ nhậm lời. 
 
Anh Phùng (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

 

Cô Phạm Mỹ Hảo:”Ngày bác sĩ cho về chuẩn bị 
hậu sự, mọi người vào thăm anh cố làm cho anh 
vui, nhưng trong lòng ai cũng đau đớn vì nghĩ đó 
lần cuối được gặp anh.” Hình chụp trong nhà 
thương hồi tháng 4-2016. Hình do nhân chứng 
ơn lành cung cấp. 

Tháng 10-2016, cô Phạm Mỹ Hảo bay sang Michigan 
thăm người anh lúc này đã hoàn toàn bình phục. 
Hình do nhân chứng ơn lành cung cấp. 
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Thomas Trần 
 

Ông bà Minh Cao – Tiên Trần – Santa Ana, CA 

“Xin Mà Chưa Được, Đừng Bỏ Cuộc” 
 
Ông Minh Cao: Ba tháng trước ngày tôi đi phẫu thuật tim, ngày nào vợ chồng tôi cũng ghé qua Văn phòng Cha Trương 
Bửu Diệp của Trương Bửu Diệp Foundation để xin Cha ban cho ơn chữa lành. Tới ngày lên bàn mổ tôi phó thác hết cho 
Chúa, cho Cha. Kết quả phẫu thuật sau đó rất hoàn hảo. Tôi đã mổ được 2 tháng, sức khỏe ngày càng tốt dần lên. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Năm 1998 lúc tôi chưa hề biết về Cha Diệp, khi nghe mọi người trong gia đình rủ đi xuống Tắc Sậy thăm mộ Cha và cầu 
nguyện với Cha, vợ chồng tôi cũng đi. Khi đó, chúng tôi chỉ cầu xin Cha cho gia đình mạnh khỏe, bình an, và thật tâm 
trong lòng cũng chưa tin lắm về phép nhiệm màu của Cha. Trên đường đi tôi đã thử Cha. Tôi nói với Cha: “Cha ơi, con đi 
từ Sài Gòn xuống thăm Cha, đức tin con thì có nhưng chưa vững lắm. Vậy xin Cha cho con một dấu chỉ để con có niềm 
tin đặc biệt. Con sẽ mua một tờ vé số, xin Cha cho con trúng 10,000 đồng VN thôi. Nếu Cha cho con trúng, con sẽ tin 
tuyệt đối nơi Cha.” 
 
Rồi tôi mua đúng một tờ vé số. Chiều hôm đó, khi vẫn còn ở trong khu mộ của Cha, thằng bé bán vé số chạy kiếm tôi, 
cho biết tờ vé tôi mua đã trúng. Tôi thật bất ngờ và vui mừng vì biết như vậy là Cha đã nhậm lời tôi. Cho đến bây giờ dù 
Cha chưa được phong Thánh, nhưng với tôi, Cha đã là Thánh. Thật may mắn, chúng ta đã có một người Cha rất nhân từ, 
quảng đại. 
 
Từ khi có niềm tin vững vàng, tôi xin gì cũng được. Nhà tôi bây giờ rất gần Văn phòng Cha nên chúng tôi thường qua 
thăm viếng. Các chị em trong gia đình gia đình tôi cũng vậy. Với những ai xin mà chưa được, tôi khuyên nên cầu nguyện 
hết lòng, thành tâm, và nhớ là đừng bỏ cuộc, vì điều gì cũng cần có thời gian. Mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 1 phút cầu nguyện 
với Cha, nói chuyện với Cha, để nhờ Cha chuyển cầu lên Đấng Tối Cao. Tùy đức tin của mọi người, có đủ kiên nhẫn hay 
không. Nếu kiên nhẫn thì xin là sẽ được. 
 
Thomas Trần (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

 

Bà Tiên Trần: Chồng tôi mới theo đạo đây thôi, và đức tin 
chưa mạnh mẽ lắm. Nhưng đây là lần thứ ba chồng tôi lên 
bàn mổ. Rất nguy hiểm. Lý do phải mổ là để thay một van 
tim đã bị phù to. Nếu không làm sớm, van bị bể thì sẽ không 
thể cứu được. Chồng tôi may mắn được Cha cứu chữa, chứ 
cũng có người bệnh giống chồng tôi mà không qua khỏi.  
 
 

 

 

Có một điều rất lạ, cho đến hôm nay tôi 
mới kể, đó là vào một buổi chiều khi đến 

xin khấn với Cha, lúc tay tôi chạm lên bức 
tượng Cha ngồi cầm quyển sách, trong 
người tôi bỗng nhiên nóng bừng lên. 

 
Tôi tin chính bữa đó Cha Diệp đã nhậm lời 
tôi. Và tôi tin, nếu bất cứ ai có chuyện gì 

thì hãy gõ cửa. Phải gõ cửa cầu xin thì Ngài 
mới nghe mà ban ơn. 

 

Ông bà Minh Cao – Tiên Trần. Hình: TBDF 
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K. PHAM – BELLEVUE, WA. 
Xin Cha cho ba của chúng con là P.V.T. sống khỏe, 
chết lành, đừng bị cơn đau hành hạ thân xác nữa. Xin 
Cha ban phước lành cho gia đình chúng con.  
 
H. NGUYEN – DISCOVER BAY, CA. 
Con mắc bệnh đường cao, máu cao, mỡ cao, chân 
yếu. Xin Cha cầu bầu cùng Thiên Chúa ban cho con 
ơn chữa lành, cho gia đình con mọi sự bình an. Con 
cảm tạ Cha. 
 
E. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Xin Cha ban phép lạ, cho con được thoát khỏi mọi tai 
ương vấn nạn để tâm hồn con được thanh thản. Con 
cũng xin Cha giúp cho con trai chăm học, không mê 
chơi game, và yêu thương con; cho Billy được chữa 
khỏi bệnh tự kỷ. Con cám ơn Cha. 
 
L. VU – SWAMPSCOTT, MA. 
Lạy Chúa, lạy Cha Trương Bửu Diệp, xin phù hộ cứu 
chữa chồng con đang gặp khó khăn, rắc rối trong việc 
làm ăn liên quan đến pháp luật, xin thương xót và giải 
thoát cho chồng con theo ý Cha hướng dẫn. Lạy Cha, 
con tin tưởng nơi Cha. 
 
D. DANG – RIVERSIDE, CA. 
Xin cho bệnh trong người của con được bình phục, 
cho cháu nội của con là E, 30 tháng tuổi mà chưa biết 
nói, xin cho đại gia đình chúng con bình an, hạnh 
phúc trong tình yêu của Chúa, Mẹ, và Cha Diệp. 
 
G. NGUYEN – GARLAND, TX. 
Kính thưa Cha, vợ con bị đau nơi ngực, và lưng. 
Người con rể thì bị đau ruột phải giải phẫu. Kính xin 
Cha cầu bầu cho vợ con khỏe mạnh, cho con rể mau 
chóng bình phục để gia đình yên vui, hạnh phúc. 
Chúng con đội ơn Cha. 
 
H. NGUYEN – LINCOLN, NE. 
Vợ chồng con kính xin Cha cầu nguyện cho chúng con 
mua bán nhà được dễ dàng mau chóng, con cái 
ngoan ngoãn, học hành tấn tới, thành công trên 
đường đời. 
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R. NGUYEN – SOUTH DAKOTA 
Con bi đau hai chân, giờ không đi được nữa, đã phải 
vô nhà thương nằm 2 tháng nay rồi mà chân con 
vẫn bị sung to, chưa hết đau, ăn uống khó khăn lắm 
Cha ơi. Xin Cha thương giúp cứu con thoát khỏi 
bệnh tât, đau dớn. Con xin cám ơn Cha.  
 
T. NGUYEN – OAKLEY, CA. 
Thưa Cha, con có đứa cháu tên LM, sinh năm 1994. 
Cháu bị tai nạn đang nằm cấp cứu trong nhà thương 
rất nguy kịch, cháu không biết gì hết. Xin Cha 
thương cháu, giúp cháu con khỏe lại. Con cũng xin 
cho ba con mau khỏe mạnh, cho con có công ăn 
việc làm, và cho anh chị B&V đang bị cancer được 
điều trị đúng thuốc để mau bình phục. Con lạy tạ ơn 
Cha. 
 
N. VU – HOWELL, NJ. 
Thưa Cha, P. mắc bệnh giống như bị tâm thần. Xin 
Cha cầu bầu để P. mau chóng bình phục. Con xin 
cảm ơn Cha. 
 
P. LUONG – ROCHESTER, NY. 
Xin Cha cho gia đình con được bình an, và chữa lành 
bệnh thấp khớp cho con. Xin Cha thương xót cho 
đứa cháu nội mồ côi lại còn quá nhỏ tránh được mọi 
sự cám dỗ của cuộc đời, học hành cho tốt và nên 
người. Xin cho con gái hạnh phúc với gia đình và 
công viêc làm ăn thuận lợi. Con tạ ơn Cha. 
 
T. TRAN – MONTEREY PARK, CA. 
Kính xin Cha nguyện cầu cùng Thiên Chúa giúp 
chồng con đang mắc bệnh nan y bớt đau đớn. Con 
xin phó thác chồng con và vâng theo Thánh ý Chúa, 
chop chúng con vững niềm tin, và vác Thánh giá 
cho nên. Con cảm tạ Cha. 
 
V. PHAM – RENTON, WA. 
Lạy Cha, xin thương cứu giúp chị dâu của con hiện 
nay đang bị ung thư giai đoạn 2. Chị là người Phật 
giáo nhưng vững lòng tin. Xin Cha ban cho chị ơn 
chữa lành để chị vững tin hơn nữa mà tuyên xưng 
làm sáng danh Chúa qua lời cầu bầu của Cha. Xin 
Cha nhậm lời con khấn xin. 
 
 

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 – LINCOLN, NE. 
Kính xin Cha cầu nguyện cho vợ chồng con mua bán 
nhà được dễ dàng, mau chóng. 
 
Q. LE – HONOLULU, HI. 
Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng 
Cứu thế đầy quyền năng, xin Cha giúp con vượt qua 
được khó khăn cấp thiết hiện nay. Kính tạ ơn Cha. 
 
A.DUNG – BROKEN ARROW, OK. 
Bạn con hiện đang sống tại Úc bị bệnh tim chuẩn bị 
phẫu thuật. Xin Cha bầu cử để được Chúa chúc lành 
cho ca mổ thành công, bạn con sớm được bình 
phục. Con tạ ơn Cha. 
 
H. DUONG – SAN DIEGO, CA. 
Xin Cha cho con hết bệnh chóng mặt. Con mắc bệnh 
này lâu lắm rồi, chẳng có thuốc nào chữa khỏi. Cha 
chữa cho con khỏi bệnh để con đi lại được dễ dàng.  
 
L. NGUYEN – ST PAUL, MN. 
Xin Cha cho con lành các bệnh, nhất là bệnh đau 
khớp. Xin cho gia đình con cái đều được mạnh khỏe, 
bình an, may mắn. 
 
C. NGUYEN – SACRAMENTO, CA. 
Xin Cha cho N.N.C thoát khỏi căn bệnh ung thư 
hiểm nghèo. 
 
T. DINH – NAM ĐỊNH, BẮC VIỆT NAM. 
Con đang mắc nhiều bệnh: gan, bao tử, thấp khớp. 
Xin Cha giúp cho con được khỏi bệnh, nhất là bệnh 
gan. Con xin chân thành cảm ơn Cha. 
 
H&L – GARDENA, CA. 
Chúng con cầu xin Cha cho vợ con sớm được mang 
thai, và chúng con có được baby khỏe mạnh. Xin 
cám ơn Cha. 
 
L. LE – BUTNER, NC. 
Con kính lạy Cha ban cho chúng con một baby do 
chính chúng con tạo ra. Con thành tâm khấn nguyện 
cùng Cha, xin Cha nhậm lời. 
 
P. TRAN – CANOGA PARK, CA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao thương ban cho 
B.T khỏi bệnh tâm thần, L.T khỏi bệnh nhức đầu, 
đau lưng, và cho con khỏi bệnh chóng mặt và bệnh 

      
 

XIN KHẤN 
 
L.C. NGUYEN – CHAMPAIGN, IL. 
Cha ơi, hiện giờ con rất lo lắng, mệt mỏi. Xin Cha 
cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho con từ bỏ được 
căn bệnh tham lam, cho con có được sự bình tĩnh, 
nhanh nhẹn, cho con trả dứt được căn nhà, và cho 
người chồng sắp cưới và con được khỏe mạnh, mãi 
mãi hạnh phúc, và có được đứa con gái. Con vô 
cùng cảm ơn Cha. 
 
H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Cha ơi, thi lấy bằng tóc đối với con của con là vượt 
quá khả năng. Vậy mà qua lời khẩn cầu của Cha, 
Chúa và Mẹ Maria đã giúp cháu thi đậu một cách dễ 
dàng. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Nhưng bây giờ 
cháu xin việc làm khó quá, vậy con một lần nữa 
chạy đến cầu xin Cha giúp cho cháu có được việc 
làm Cha nhé! Con cảm tạ Cha. 
 
T. DUONG – EL MONTE, CA. 
Xin Cha ban phép lành, bảo vệ, che chở, giúp đỡ 
cho con của con là C.D khỏe mạnh, bình an, tai qua 
nạn khỏi, xin giúp đỡ cho con của con tìm được 
công ăn việc làm tốt hơn, xin Cha soi sáng dẫn 
đường cho chúng con đi. Con trông cậy vào bàn tay 
màu nhiệm của Cha. 
 
D. VU – GERMANY 
Thưa Cha, gia đình chúng con bất an, vợ chồng 
không hòa thuận, xin Cha cho gia đình chúng con 
được bằng an, mạnh khỏe và sớm đoàn tụ. 
 
T. TRAN – CHULA VISTA, CA. 
Ba con là V.T, má con là T.T., chị con là CL. Con xin 
Cha cho ba con được sáng mắt, má con khỏi bệnh 
suyễn, chị con khỏe mạnh và sớm có thể đi làm lại 
được. Con xin tạ ơn Cha.  
 
H. NGUYEN – LINCOLN, NE. 
Kính xin Cha cầu nguyện cho vợ chồng con mua bán 
nhà đươc mau chóng dễ dàng. 
 
J. SALANGA – PASADENA, CA. 
Xin Cha cho con được chữa tuyệt nọc bệnh ung thư 
vú. Xin cho bệnh của con sẽ không bị tái phát, gia 
đình con được hạnh phúc, tai qua nạn khỏi. Con xin 
cám ơn Cha. 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa. 
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L. NGUYEN – LANCASTER, PA. 
Con đã được ơn như ý mà Cha ban cho. Xin Cha 
tiếp tục che chở, phù hộ cho mọi người trong gia 
đình con được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. 
Con hết lòng đội ơn Cha. 
 
C. TRAN – EL MONTE, CA. 
Con đã tìm được việc làm tốt rồi Cha ơi. Nay xin 
Cha tiếp tục phù hộ để con được nhận vào làm 
chính thức. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
B. TRINH&H.NGUYEN – LAS VEGAS, NV. 
Chúng con xin chân thành cảm tạ ơn Cha, vì qua 
những lần cầu nguyện của chúng con, Cha đã ban 
phúc lành, và chứng giám để chúng con được toại 
nguyện.  
 
N. NGUYEN – MORGAN CITY, LA. 
Thưa Cha, con đã lấy được bằng ở tiểu bang con 
rồi. Mọi chuyện con xin cũng được như ý nguyện. 
Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
GIA ĐÌNH P&H – CALGARY, CANADA 
Con xin cảm tạ Cha đã ban ơn cho gia đình con. 
Con đã bán được căn nhà rồi. Như lời hứa với Cha, 
hôm nay con bay từ Canada sang California để tạ 
ơn Cha. 
 
H. GILLESPIE – MORENO VALLEY, CA. 
Kính tạ ơn Cha đã cứu con trai con là V.G tai qua 
nạn khỏi, trở về Mỹ được an toàn. Công việc của 
con bắt đầu tiến triển, và con trai đã có việc làm. 
Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho 4 người trong gia 
đình con được khỏe mạnh, và những ước nguyện 
khác sớm thành hiện thực. 
 
A.LE – STERLING HEIGHTS, MI. 
Trong những lúc con gặp khó khăn, con đều vượt 
qua được. Đó là nhờ có Cha bên cạnh con. Mới 
đây con gái của con cũng đã thi đậu. Chúng con 
xin hết lòng tạ ơn Cha. 
 
T. WELLS – HOUSTON, TX. 
Kết quả MRI của con bình thường. Con rất vui 
mừng. Xin tạ ơn Cha Diệp đã nhậm lời của con, 
gia đình con nên chúng con luôn được bình an, 
sức khỏe tốt, gia đình hạnh phúc. 
 

 
 
H. NGUYEN – LINCOLN, NE. 
Sau hai năm khấn nguyện cùng Cha, nay con đã bỏ 
được rượu chè. Vậy là Cha đã nhậm lời con rồi. Con 
rât mừng và gửi lời tạ ơn Cha. Đây chính là phép lạ 
Cha đã ban cho con. 
 
J. DAO – STAFFORD, TX. 
Con trai của con đã thi đậu rồi. Con xin cảm tạ Cha. 
 
T. TRAN – RALEIGH, NC. 
Con tạ ơn Cha đã chuyển lời con xin lên Chúa, cho 
mẹ con qua được cơn nguy hiển và nay đã trở về 
nhà. Muôn đời con tạ ơn Cha. 
 
K. PHAM – SANTA CLARITA, CA. 
Cha đã ban cho con bán được nhà, cho con của con 
học hành tấn tới. Con hết lòng tạ ơn Cha. 
 
C. NGUYEN – ST LOUIS, MO. 
Con thành tâm cảm tạ Cha đã gia hộ cho con của 
con là L.P.M. Cháu đã bớt nóng tính và bớt nói 
nhảm rồi. Kính Cha. 
 
K. NGUYEN – GRAND PRAIRIE, TX. 
Tạ ơn Cha đã che chở chúng con được tai qua nạn 
khỏi. Kính dâng Cha lời cảm tạ và xin Cha tiếp tục 
phù hộ cho gia đình chúng con luôn được bình an, 
mạnh khỏe. 
 
H. HO – WEST HILLS, CA. 
Nhờ Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao mà nay chúng 
con đã hết những bệnh trong người. Chúng con 
muôn vàn cảm tạ ơn Cha. 
 
V. NGUYEN – LAPEER, MI. 
Con xin cảm tạ Cha đã luôn phù hộ, che chở gia 
đình chúng con trong những lúc khó khăn. Cha luôn 
đồng hành với chúng con khi chúng con gặp bế tắc 
trong cuộc sống nên chúng con luôn được bình an. 
Xin tiếp tục giúp chúng con vượt qua mọi thử thách 
của cuộc sống trần gian này. 
 
K. DO – LANDCASTER, PA. 
Cha ơi, ngày con đang bị mệt thì con nhận được 
nước do TBDF gửi qua cho con. Con uống xin Cha 
chữa bệnh cho con thì nay con đỡ nhiều rồi. Con đi 
nhà thờ được rồi. Con cảm tạ ơn Cha đã cứu chữa 
con. Xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho con, Cha nhé! 
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

  CẢM TẠ 
 

CẢM TẠ 
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X 

 
Ơn lành từ Ohio 
 
Trong chuyến đi Ohio hồi tháng 10 vừa qua, Trương Bửu Diệp Foundation đã thu được nhiều nhân 
chứng ơn lành Cha Diệp. Chúng tôi xin giới thiệu dưới đây câu chuyện của chị Luyến Lê, nhân viên 
tiệm tạp hóa Francis International – Cincinnati, Ohio. 
Sáu năm về trước, tôi gặp một biến cố lớn trong gia 
đình tôi. Lúc ấy tôi thật sự khổ tâm. Sáng đi làm tôi 
khóc, lái xe tới đây tôi lại khóc. Thấy trên báo có 
hình Cha Diệp mà mọi người hay gửi lời cầu xin và 
cảm tạ, tôi đã cắt ra và cầu nguyện với Cha. 
 

 
 
Chị Luyến Lê đang kể với ông John Nguyễn-Ban Điều Hành 
TBDF (phải) câu chuyện ơn lành của mình. 
Hình: Trần Ngọc 
 
Khi đó tôi sợ lắm, bèn kêu lên với Cha:”Cha ơi, giờ 
con không biết làm sao, con sợ quá.” Thấy người ta 
đăng báo cầu làm sao tôi đọc y như vậy. Họ nói đọc 
mỗi ngày 9 lần, có khi tôi đọc hơn thế nữa. Ngày nào 
cũng như ngày nào, cứ vừa lái xe tôi vừa cầu 
nguyện. 
 
Trong cơn khốn khó tột cùng, tôi cầu xin với Cha, thì 
trong đầu tôi lại nghe một giọng nói “cứ bình tĩnh, cứ 
bình tĩnh, sẽ có người đến giúp con” Giống như Ngài 
trấn an tôi, sợ tôi lái xe có chuyện gì xảy ra cho tôi, 
nên khuyên tôi vậy. 
 
Kể từ khi nghe tiếng nói ấy trong đầu, chuyện đó vơi 
vơi xuống dần. Nhưng chưa hết, vì chỉ vài hôm sau 
chuyện đó lại bùng nổ lên. Tôi nói với Cha:”Cha ơi, 
con biết Cha đã nghe được lời con khấn xin, nên Cha 
đã giúp con rồi, nhưng bây giờ chuyện vẫn chưa 
xong, Cha có cách nào giúp con không, nếu không 
con chết mất.” 
 
 
 

Trời ơi, Cha linh thiêng quá, chỉ sau khi khấn với Cha như 
vậy, tự nhiên trong đầu tôi có một ý tưởng rất chính đáng 
để giải quyết chuyện đó. Tôi đem ý đó ra thực hiện, và 
mọi chuyện êm xuôi. 
 
Chồng tôi mất, tôi một mình nuôi ba đứa con trai. Khi một 
thằng con tôi xin vô trường dược, tôi ngày đêm cầu xin 
với Cha, ở nhà cũng như khi lên xe, tôi xin Cha cho con 
tôi được nhận để nó có một tương lai sáng lạn. Con tôi 
nộp đơn ở trường xa và một trường gần nhà. Ở trường xa 
nhà lái xe hết 8 tiếng. Hôm tôi đi với nó trên đường về, 
tôi cứ khấn với Cha để trường nhận cháu. Ngay ngày hôm 
sau, trường ở xa gọi phone báo tin đã nhận cháu. Trời, 
lúc nghe phone cháu báo tin, tôi quỳ sụp xuống đất mà tạ 
ơn Cha. Sau đó, trường ở gần nhà cũng báo tin con tôi đã 
được nhận. Chúa ơi, tôi mừng không thể tả vì bây giờ con 
tôi được học ở trường chỉ cách nhà có 25 phút lái xe.  
 

 
 
Chị Luyến Lê trong tiệm tạp hóa nơi chị làm việc, đang kể ơn 
lành chị nhận được qua lời cầu bầu của Cha Diệp. 
Hình: Trần Ngọc 
 
Mới đây nhất, hồi đầu tháng 10, 2016, chủ tiệm là bà 
Francis, người Philippine phải đi mổ, giao tiệm cho tôi 
trong vòng 6 tuần. Lúc đó, chân tôi đau lắm, uống thuốc 
hoài không hết. Một mình trông coi tiệm, làm sao bây 
giờ? Tôi lại khấn Cha: “Cha ơi, giúp con với, chứ bà 
Francis mà đi, có một mình con ở đây, con biết làm sao.” 
Rồi tôi tìm một viên thuốc uống vô. Sau đó, tôi đi làm 
công chuyện và hết đau lúc nào không biết luôn.  
 
John Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

John Nguyễn 
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Chiều ngày 18 tháng 11, 2016, nhóm Thiện 
nguyện viên (TNV) của Trương Bửu Diệp 
Foundation (TBDF) đã đến thăm các cụ già tại 
Mission Palms Healthcare Center (MPHC), 
thành phố Westminster, CA. 
 
“Cha Diệp đã bị giết cách đây 70 năm vì cứu mạng 
70 con chiên. Sau đó Cha ban nhiều phép lạ đến cho 
rất nhiều người không phân biệt tôn giáo. Chúng con 
là một trong những người được ơn Cha nên đã thành 
lập Hội mang tên Cha. Hội có Văn phòng tại miền 
Nam California nhưng không phải ai cũng biết, hoặc 
có điều kiện đến mà cầu nguyện với Cha. Vì thế hôm 
nay chúng con có mặt tại đây để giới thiệu Cha Diệp, 
cũng là đem niềm vui và niềm tin Cha Diệp đến với 
các cụ, các bác.” ông John Nguyễn, Ban Điều Hành 
TBDF nói. 
 

 
 
Niềm vui mà TBDF đem đến các cụ già chính là những bài 
hát ca ngợi, vinh danh Cha Diệp. Trong hình: Nhóm TNV 
TBDF hát bài “Hòa khúc tạ ơn” của tác giả Thượng Uyển:  
 
Theo cô An Lê, người phụ trách về sinh hoạt tại 
PMHC, nhà hưu dưỡng này hiện có 99 người già, 
trong đó có hơn 50 người già yếu, không tự đi đứng 
được phải ở dài hạn (long term), và số còn lại khỏe 
hơn chỉ ở ngắn hạn (short term). Mỗi ngày, dù không 
tự đi đứng được nhưng các cụ già vẫn được đẩy xe, 
hoặc tự đẩy xe lăn đến phòng sinh hoạt, vì ngày nào 
cũng có các nhóm thiện nguyện đến thăm. 
 
Bác L.K, 94 tuổi, người đã sống tại PMHC được 6 
năm nói:”Thấy các cô chú đến đây hát cho nghe, tôi 
vui lắm!” Khi nghe giới thiệu ca sỹ Trần Ngọc hát bài 
‘Tình Cha’, cô L.S reo lên:”Ồ, bài này hay lắm, tôi rất 
thích bài này, lâu rồi không được nghe.”, và cô đã 
hát theo với gương mặt tươi vui như lâu ngày gặp lại 
người thân quen. 

 

Thăm Mission Palms Healthcare Center 

Đem Niềm Vui Và Niềm Tin Cha Diệp Đến Với Các Cụ Già 
 

 TNV Quỳnh Nguyễn đang thăm hỏi một cụ già.  
 
Ngồi ở một góc phòng, bác L.K, 85 tuổi, đượm vẻ đăm 
chiêu. Bác nói:“ Nghe các cô chú hát, tôi hồi tưởng lại thời 
xưa khi còn trai trẻ. Tôi hát không được, nhưng rất thích 
nghe hát.” Bác L.K quê ở Phát Diệm, là người Phật giáo. 
“Chung quanh nhà tôi toàn là người Công giáo. Tôi đã nghe 
tiếng Cha Diệp từ lâu, chưa có dịp đến thăm Cha, mà cũng 
không có hình Cha.” bác nói. Được tặng tấm hình Cha Diệp, 
bác cất cẩn thận vào túi áo để đến tối cầu nguyện với Cha. 
 

 
 

TNV vừa trẻ trung, xinh đẹp, lại hát hay rất nhiệt tình ca hát phục 
vụ các bác trong nursing home. Trong hình: TNV Thùy Trần (trái) 
và Phương Nguyễn.  

(Xem tiếp trang bên) 
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TNV Thanh Tạ (dấu X) đang giúp một bác ăn uống nước ‘Lộc 
của Cha’. 
 

  
 
TNV Thúy Phượng (áo vàng) và TNV Kim Trinh (áo đỏ) đang 
chăm sóc các cụ già. 
 
Cô Kim Trinh nói:”Mỗi lần đi với Hội thăm người già, tôi 
đều thấy xúc động. TBDF đang là một việc rất hữu ích là 
đem Cha Diệp đến với mọi người. Tôi sẽ luôn sẵn sàng 
tham gia những chuyến đi sau này do TBDF tổ chức.” Lặng 
lẽ làm việc, nhưng cô Thanh Tạ không ngại chia sẻ:”Nhìn 
các bác ngồi đây, chưa biết ngày nào mình cũng như các 
bác ấy. Ở tuổi già, việc cầu nguyện là rất quan trọng và 
cần thiết, vì sẽ giúp cho tâm hồn mình bình an. Nhận thấy 
suy nghĩ của mình phù hợp với công việc thiện nguyện của 
TBDF nên tôi đã tham gia, cùng góp một tay đem Cha Diệp 
đến cho mọi người biết đến mà cầu nguyện.” 
 
Buổi thăm viếng kết thúc với ca khúc rộn ràng của mùa 
Giáng sinh, bài “Hang Bêlem”, được bác N.X yêu cầu. Mọi 
người cùng hát để đón mùa Noel đang đến rất gần.  
 
Thực hiện: 
Hương Phạm - Quỳnh Nguyễn - Daniel Phùng 
Anh Phùng – Trang Phạm. 
 

Bác N.T, 87 tuổi rất vui. Bác cho biết dù mới vào ở 
được vài tháng nay, nhưng thấy vui hơn ở nhà. 
Không khí buổi thăm viếng trở nên thân mật hơn với 
bài “Kinh Hòa Bình” của nhóm TNV có giọng ca của 
hai bác N.X và N.N. 
 
Bài hát ‘Xin vâng’ dù không được chuẩn bị trước, 
nhưng các TNV đã thể hiện rất tốt, tình cảm, tràn 
đầy yêu thương, và cũng được các cụ, các bác phụ 
họa theo.  
 
Chương trình ca hát của TBDF ngoài những bài hát 
về Cha Diệp, không thể thiếu những bài hát về đấng 
sinh thành. “Cầu cho cha mẹ” là ca khúc được nhóm 
TNV TBDF hát tặng cho các cụ, các bác trong nhà 
hưu dưỡng để bày tỏ lòng cảm tạ ơn sinh thành, 
dưỡng nuôi mà các cụ, các bác đã dành cho con 
cháu. 
 
“Mai sau con lớn lên rồi, ra đi tung cánh phương trời. 

Dù xa vô bờ, vẫn nhờ đến tình mẹ cha.” 
 

(Lời bài hát ‘Cầu cho cha mẹ’) 
 

Cùng với phần ca hát, các TNV của Trương Bửu Diệp 
Foundation còn đem đến những món ăn thuần túy 
Việt Nam, bổ dưỡng đến cho các cụ già. 
 
Các bạn TNV trẻ như Quỳnh Nguyễn, Anh Phùng, 
Thùy Trần, Phương Nguyễn rất hào hứng khi được 
tham gia chăm sóc các cụ già. Không kém nhiệt 
thành, các cô Thanh Tạ, Kim Trinh, Thúy Phượng đã 
dành thời gian và tâm huyết của mình chăm sóc cho 
các cụ già, như chăm sóc cho chính ba, mẹ của 
mình. 
 

X 

Ca sỹ 
Trần Ngọc 
(hình) làm 
ấm lòng các 
cụ già với 
những bài 
hát về cha 
mẹ như bài  
‘Lòng Mẹ’, 
‘Tình Cha’ .  
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BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 5 THÁNG MỘT, 2017 
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 9 giờ sáng đến 6 giờ 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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