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Quý độc giả thân mến, 
  

Mùa Noël đang đến rất gần. Bữa tiệc mừng GS của Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) sẽ 

được anh chị em Thiện Nguyện Viên biến thành buổi thăm viếng Nhà Dưỡng Lão 
vào ngày 19 tháng Mười Hai, 2016, tại Garden Grove Convalscent Hospital. Niềm 

vui ngày Giáng Sinh sẽ càng vui hơn khi đem tiếng hát và nụ cười đến với các cụ già đang 
cần sự quan tâm và chăm sóc. Kính mời quý vị cùng tham dự buổi thăm viếng này để Mùa 

Giáng Sinh năm nay thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc. Buổi thăm viếng kế tiếp nhằm 
ngày 13 tháng Một, 2017, tại Mission Palms Healthcare Center, từ 2 đến 4 giờ chiều.  

 

Số báo Đặc biệt mừng Sinh nhật lần thứ 120 Cha Trương Bửu Diệp 

(1/1/1987-1/1/2017) và cũng là dịp mừng báo Ơn lành phát hành được 50 số. 

Số trang báo được tăng gấp đôi với những câu chuyện ơn lành mới nhất do các nhân chứng 
kể lại; những tâm tình bạn đọc từ khắp nơi gửi đến Văn phòng TBDF; và giới thiệu những 

hoạt động của TBDF trong năm 2017… 

  

                                   Trân trọng kính mời quý độc giả đón đọc. 
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Ông Đinh Đồng Lân – Albuquerque, NM. 

“Tôi Bay Từ New Mexico Sang California Chỉ Để Làm Chứng Cho Cha” 
 
 

 

Vào tháng 8-2015, tôi ghi danh đi Đại hội Thánh mẫu ở Missouri, 
nhưng trước ngày đi thì tôi bị đau bụng dữ dội, khiến người nhà phải 

đưa đi cấp cứu. Vào nhà thương, họ cho tôi đi CT scan. Khi có kết quả 

CT scan, một bác sĩ tậm lý đến báo cho vợ tôi biết là có nhiều khả năng 
tôi bị ung thư gan, rồi an ủi gia đình tôi. Sau đó họ lại cho tôi CT scan 

lần nữa, và cho tôi lấy hẹn để làm biopsy gan.  
 

Nói chuyện với bác sĩ xong, tôi lo sợ vô cùng, lo về sức khỏe một, lo về chuyện 

bảo lãnh cho con từ Việt Nam qua là hai. Hồ sơ bảo lãnh đã được 10 năm, giờ 
chỉ còn phải chờ thêm 1, 2 năm nữa thôi, nếu Chúa cất tôi về sớm thì hồ sơ bị 

hủy hết. 
 

Thời gian đó, ngày nào cũng vậy cứ từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm là tôi lên cơn 
sốt, tôi mệt mỏi, thậm chí không gọi phone được, nên vợ tôi đã gọi qua Văn 

phòng Trương Bửu Diệp Foundation cầu cứu Cha Diệp, vì tin rằng chỉ có Cha 

mới cứu được mà thôi. 
 
 

 

Sau khi làm biopsy gan, trong thời gian chờ đợi kết quả, chúng tôi vẫn liên lỉ cầu nguyện ngày đêm với Cha Diệp. Khi 

có kết quả biopsy, các bác sĩ loan báo cho tôi biết rằng những khối u trong gan không phải là ác tính, nó nằm yên, 
không hoạt động. Tuy vậy, với những khối u trong phổi thì họ cần làm tiếp các xét nghiệm khác. Chúng tôi lại tiếp tục 

cầu xin Cha. 

 
Tôi nói:” Cha ơi, xin đừng bỏ con giữa đường. Con vẫn cầu xin với Chúa, nhưng tiếng nói của con không mạnh bằng 

Cha, vậy thì xin Cha bênh vực cho con trước tòa Chúa.” Hai tuần sau đó, khi có kết quả các xét nghiệm, họ cho biết 
các khối u này cũng không hoạt động. Nhưng tôi vẫn bị sốt. Và vì các khối u này lành tính, nên các bác sĩ không cho 

tôi uống thuốc gì cả. Tôi gọi phone cho mấy đứa con ở Việt Nam, chúng gửi cho tôi vài loại thuốc nam. Tôi uống 
được vài tuần thì những cơn sốt giảm dần dần, cho đến khi tôi dự Đại Hội Đức mẹ La Vang ở Las Vegas về thì hết sốt 

hẳn.  

 
Tháng 10-2015, tôi còn nhớ như in đó là ngày thứ Sáu, từ chỗ làm về tôi bị đau bụng. Tôi nghĩ chắc là ăn trúng gì đó 

thôi. Sáng thứ bảy tôi đau nhiều hơn nên buổi chiều hôm đó tôi đi cấp cứu. Bác sĩ làm các xét nghiệm và cho biết tôi 
phải cắt bỏ túi mật. Nghe vậy, tôi cầu nguyện với Cha cho ca mổ của tôi được thành công. Sáng thứ Hai tôi lên bàn 

mổ. Thứ ba, bác sĩ bắt tôi phải đứng dậy đi vì sợ bị rối ruột. Dù có hai cô y tá kèm cho tôi tập đi, nhưng chỉ được vài 

bước thì tôi bị xỉu nên họ chuyển tôi sang Trung tâm Tim. Tôi bị heart attack. Tại đây, tôi được thông tim, vì tim của 
tôi có chỗ bị nghẹt. Hai tuần sau khi bác sĩ thông tim, tôi được xuất viện. Tôi tin mình đã được phép lạ Cha Diệp cầu 

bầu cho. Vì sao? Vì một đồng nghiệp với tôi, cũng bị mổ túi mật, sau đó cũng bị heart attack, nhưng bị trong 
restroom nên không được cứu kịp.  

 
Vào một ngày của tháng 1-2015, vợ tôi bị đau đầu, cứng cổ, lại sổ mũi, nên tôi nghĩ cô ấy bị cảm, mua thuốc cảm 

cho cô ấy uống. Uống thuốc xong vợ tôi cố gắng đi làm ngày hôm đó, nhưng đến tối thì tình trạng vẫn chưa ổn. Sáng 

chủ nhật, sau khi đi lễ về, vợ tôi vẫn chưa hết đau đầu. Thấy vậy tôi đưa cô ấy lên bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ cho 
biết vợ tôi bị xuất huyết não, phải chuyển đi mổ gấp. Sau ca mổ, vợ tôi tỉnh được một ngày, nhưng qua ngày hôm 

sau thì bị phản ứng thuốc. Tôi sợ quá, liên tiếp gọi sang văn phòng cha Diệp xin Cha cho cô ấy tai qua nạn khỏi. Rồi 
cô ấy được xuất viện về nhà, nhưng một nửa bên mặt thì bị liệt. Tôi lại khấn với Cha, xin Cha thương xót hai vợ 

chồng neo đơn. Ba tháng sau, vợ tôi dần dần bình phục, mắt hết đơ, miệng không còn méo. Vợ tôi đi làm trở lại, và 

nhìn không ai biết cô ấy bị xuất huyết não. Khi đưa vợ tôi đi tái khám, bác sĩ ngạc nhiên hỏi tôi cho vợ tôi uống thuốc 
gì mà được như vậy.                                                                                                              (Xem tiếp Trang 3) 
 

 

Ông Đinh Đồng Lân. Hình chụp tại 
Văn phòng TBDF. 
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Tôi Bay Từ New Mexico Sang California Chỉ Để Làm Chứng Cho Cha (tiếp trang 2) 
Tôi có đứa con trai lập gia đình đã 7-8 năm nay rồi nhưng chưa có con. Thấy vậy từ hai năm qua, hằng ngày tôi cầu 
nguyện với Cha Diệp, xin cho chúng nó một đứa con để còn có đứa mà hủ hỉ, chứ chỉ có hai vợ chồng thì buồn lắm. 

Tôi cầu nguyện với Cha như vậy thì kết quả là: tháng tới này vợ nó sanh, một đứa con gái.  

 
Vợ tôi biết Cha Diệp lâu rồi, vì cô ấy còn gia đình ở Việt Nam, thường về thăm gia đình và xuống Tắc Sậy thăm Cha 

Diệp, rồi đem tài liệu về Cha sang đây cho tôi đọc. Sau đó tôi lên Internet tìm hiểu thêm, thì mới biết Trương Bửu Diệp 
Foundation. Tôi thật sự mới biết rõ về Cha 2-3 năm nay thôi. 

 

Gia đình chúng tôi đã và đang được nhiều ơn Cha như thế, nhưng hồi giờ cũng chỉ biết cảm ơn Cha mà thôi. Mới đây, 
khi đọc trên báo Ơn Lành thấy Trương Bửu Diệp Foundation kêu gọi những ai được ơn Cha thì chia sẻ cho mọi người 

biết, vì đó là cách tạ ơn Cha hay nhất. Chính vì thế tôi book vé máy bay để sang California, chỉ để làm chứng cho Cha.  
 

John Nguyễn (Ghi theo lời kể nhân chứng ơn lành) 
 

Bà Trần Thị Bích Hà – Thụy Điển 

“Nhờ Cha bầu cử, tôi đã hoàn toàn bình phục sau tai biến.” 
 

 

 

Gia đình tôi nhận được rất nhiều ơn lành qua lời bầu cử của Cha 

Trương Bửu Diệp. 
 

Năm 2006, tôi bị tai biến mạch máu não. Ai cũng biết di chứng của một 
cơn tai biến là méo miệng, liệt chân, liệt tay, ngồi xe lăn. Nhưng nếu 

không nói ra thì đâu có ai biết tôi từng bị tai biến. Tôi đã làm gì để được 
hưởng một ơn lạ đến như vậy? Xin chia sẻ với mọi người, là cái lúc tôi nằm 

trên giường bệnh, khóc lóc dù không ra tiếng nhưng nước mắt cứ chảy ra, 

rồi kêu lên Chúa: “Chúa ơi, con có ăn ở ác đức đâu mà sao phải ra nông 
nỗi này.”, nói xong tôi lại xin lỗi Chúa vì cảm thấy mình qúa kiêu ngạo. Rồi 

tôi lại nhờ Cha Diệp cầu bầu giúp lên Thiên Chúa cho tôi, không được bình 
phục 100% thì bớt được phần nào hay phần nấy. Từ từ tôi hồi phục dần 

cho đến nay gần như bình thường như trước khi bị tai biến. 
 

Năm 1990 con gái tôi đi vượt biên. Không may, chị tôi cho biết 90% cháu bị trả về. Tôi vội đi về Tắc Sây cầu nguyện 
với Cha Trương Bửu Diệp. Tôi nhớ thời đó đường đi về Tắc Sậy rất khó khăn, nhưng tôi không quản ngại. Về tới nơi, 

tôi không vào được tới mộ Cha, vì người ta đứng bu quanh rất đông, đa số là người ngoại đạo.  

 
Đứng từ xa, tôi vẫn khấn trong lòng: “Cha ơi, xin Cha giúp cho con con, để cháu không bị trả về. Gia tài con có bao 

nhiêu, con lo để cháu được đi, giờ phải trở về con chẳng còn gì trong tay.” Chỉ một thời gian ngắn sau khi tôi cầu xin 
với Cha, con gái tôi được thanh lọc. Mọi người trên chiếc tàu con tôi đi bị trả về hết, trừ con tôi. Đây là một ơn rất 

lớn, Chúa ban cách riêng cho gia đình tôi, qua lời cầu bầu của Cha Diệp. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ cái đêm từ mộ Cha 
Diệp trở về, khi đang đứng bên đường đón xe cùng với tôi có rất đông người. Đa số họ đều là người ngoại đạo. Họ 

nói: “Ông này linh lắm, tôi cầu gì cũng được.” Lúc ấy tôi cảm thấy rất hãnh diện vì mình là người Ki-tô hữu, đạo mình 

có một vị linh mục linh hiển khiến đông đảo người ngoại đạo cũng phải kính nể, tin tưởng và cầu nguyện. 
 

Gia đình tôi còn hai anh trai và em gái ở Mỹ, đã nói về Văn phòng Cha Diệp ở California nên hôm nay có dịp sang Mỹ, 
tôi đã đến thăm và cảm tạ Cha đã ban cho chúng tôi rất nhiều ơn lành mà chúng tôi không thể kể hết. Biết tôi sang 

Mỹ và có điều kiện đến Văn phòng Cha Diệp, bạn bè của tôi bên Thụy Điển gồm 12 gia đình nhờ tôi gửi lời khấn đến 

với Cha. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha vì lời cầu bầu của Cha mà gia đình chúng tôi mới có được như ngày hôm nay. 
       

Trần Ngọc (Ghi theo lời kể nhân chứng ơn lành) 

Bà Trần Thị Bích Hà – Hình chụp tại Phòng 
thu TBDF. 
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L. VO – SUGARLAND, TX. 
Kính lạy Cha, con tha thiết cầu xin Cha cứu giúp gia 

đình con, cho con bán được cơ sở làm bún và thức ăn 

nhanh ở Houston, TX. Vì ba mẹ con già yếu, con phải 
chăm sóc mà không làm nổi nữa. Con tạ ơn Cha.  

 
T. HO – OKLAHOMA, OK. 

Xin cho bản thân con, cùng vợ và các con được mạnh 

khỏe, hết các chứng bệnh trong người. Đặc biệt cho 
đứa con út 14 tuổi hồi nhỏ bị động kinh, 13 năm nay 

không còn co giựt nữa nhưng lại bi tress, ghiền chơi 
game, xem phim. Vợ con sắp thi lý thuyết nails lần 3, 

và thi bằng lái xe. Xin cho vợ con bình tĩnh, sáng suốt 
làm bài thi và có kết quả tốt.  

 

A.NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Mẹ con là N.L, 85 tuổi, đang phải lọc máu. Có lần 

đang lọc máu thì bà bị co giựt. Con kính xin Cha ban 
cho mẹ con ơn chữa lành, giúp cho mẹ con được bình 

phục, mạnh khỏe, sống vui với chúng con. 

 
S. MARSHALL – ELGIN, SC. 

Chồng con tên là E., bị bệnh tiểu đường rất nặng, cứ 
ba tuần lại phải đi chích vào mắt để thấy đường, chân 

tay ông ấy run rẩy, đi đứng không an toàn. Xin Cha 
thương ban cho chồng con ơn chữa lành. Con cũng 

xin cho thằng cháu ngoại đi lính được Chúa và Cha 

thương phù hộ; cho công việc của hai đứa cháu được 
tốt. Con xin tạ ơn Cha. 

 
H. NGUYEN – SURPRISE, AZ. 

Thưa Cha, con đang bị khách hàng thưa vì thợ nail 

không cẩn thận làm hư móng của khách. Con xin Cha 
cầu cùng Đấng Tối Cao cho con qua khỏi vụ kiện này. 

Con tạ ơn Cha. 
 

L. TRAN – WEST VALLEY, UT. 

Con cầu xin Cha giúp ban cho ơn được nhiều sức 
khỏe và được bình an. 

 
P. PHAM – MILPITAS, CA. 

Xin Cha ban cho con của con là L. ở Việt Nam đang bị 
ung thư được gặp thầy gặp thuốc để mau lành bệnh, 

vượt qua được thử thách của bệnh tật.  
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H. NGUYEN – ZANESVILLE, OH. 

Xin cho con được giải quyết vấn đề về tài chính. Tạ 
ơn Cha. 

 
T. NGUYEN – HOUSTON, TX. 

Nhờ Cha thương tiếp tục chữa lành bệnh cho chồng 
con, cho con của con học hành giỏi giang, và cho 

con tìm mua được căn nhà để ổn định việc học của 

con cái.  
 

T. NGUYEN – MURPHY, TX. 
Xin Cha thương giúp chúng con mua được căn nhà 

như ý, xin chữa lành các chứng bệnh mất ngủ, rụng 

tóc, đau nhức khớp của con; xin cho con cái hòa 
thuận thương yêu nhau, gia đình bình an, mạnh 

khỏe. 
 

T. VU – HIGHLAND, CA. 
Ba con đang bị ung thư tại Việt Nam. Xin Cha 

thương ban cho ba con ơn chữa lành. 

 
J. DOAN – W. VALLEY, UT. 

Con bị bệnh thấp khớp, hai đầu gối rất đau. Xin Cha 
cầu bầu cùng đấng Tối Cao chữa cho con để con 

mau lành bệnh mà không còn đau đớn nữa. 

 
T. DINH – DENVER, CO. 

Bố con đi mổ tim, xin Cha thương ban cho bố con 
được may mắn, bình an. Xin cho ba chồng con ở 

Việt Nam được mau khỏi bệnh. Con cũng xin cho 
bệnh con sớm được chữa lành. Con mới mở tiệm, 

xin Cha giúp cho mọi chuyện đều hanh thông, gặp 

nhiều may mắn. 
 

H. NGUYEN – REVERE, MA. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp. Cha ơi, con xin Cha cầu 

thay nguyện giúp cho em con sớm quay trở về với 

gia đình, con cái. Con cám ơn Cha. 
 

N. NGUYEN – LAPEER, MI. 
Thưa Cha, con xin Cha cầu cùng Chúa cho con chữa 

được khỏi bệnh trầm cảm. Con là đứa yếu đuối bệnh 

tật lắm Cha ơi. Xin thương cất bớt bệnh cho con Cha 
nhé! Con xin cảm tạ ơn Cha. 

 
 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 
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XIN KHẤN 
 
T. STASZEUSKI – STUART, FL. 

Xin Cha thương cầu bầu cùng Chúa cho con được 

nhận vào làm việc cho ông D.H. (TBV Department) 
để con có điều kiện học hỏi thêm, mở rộng kiến 

thức, cho con gái con là I. hết bệnh mất ngủ, cho 
con trai S. không mắc bệnh bạch biến, mất hết 

những vết trắng trên da. Con xin cảm tạ ơn Cha. 

 
D. & L. ROSEMEAD, CA. 

Con cầu xin Cha cho các con của con khỏe mạnh, 
mau lớn, D. học hành tấn tới, cho vợ con hết hẳn 

bệnh bướu cổ. Gia đình con tạ ơn Cha. 
 

A.TRAN – T. TRAN – GERMANTOWN, MD. 

Xin Cha giúp chữa lành bệnh ung thư phổi cho mẹ 
con, cho mẹ con giảm các chứng teo thực quản, đau 

khớp. Xin Cha giúp cho bé T.Â được phát triển bình 
thường, biết nói, hiểu và chuyển trường được tốt. 

Xin Cha ban ơn lành cho gia đình con là T.A và 

chồng con là T.T được khỏe mạnh, sống đẹp lòng 
Chúa, công việc làm ăn học hành tốt đẹp. Xin cho 

gia đình con vượt qua được giai đoạn khó khăn này. 
Chúng con xin tạ ơn Cha. 

 
C. DOAN – MILPITAS, CA. 

Xin cho công ăn việc làm của vợ chồng con được 

như ý, cho J.V của con ngoan ngoãn, học giỏi, và 
cho giấy tờ đoàn tự của gia đình con sớm được giải 

quyết. Con cảm ơn Cha. 
 

Q. TRUONG – SAN DIEGO, CA. 

Con cầu khấn Cha cho con hết bị đau những đầu 
ngón tay, đau lưng, cho con cái con biết nghe lời 

con, vợ chồng hòa thuận, ít cãi nhau. Cho T.H.P. ở 
Việt Nam bị ung thư phổi được chữa lành bệnh. Con 

xin cảm tạ ơn Cha. 

 
A.LE – SALINA, KS. 

Cầu xin Cha cho hai con trai của con ngoan ngoãn, 
đạo đức, lễ phép, học giỏi thành tài, gia đình con 

hạnh phúc. Xin Cha cho nhà con có người mướn. 
Đặc biệt, xin Cha ban ơn chữa lành cho em trai của 

bạn con bị ung thư máu. Con xin cảm tạ Cha. 

 
L. TRINH – GRETNA, LA. 

Cầu xin Cha phù hộ cho bạn con là T.N. được tai 
qua nạn khỏi. Cảm tạ ơn Cha. 

 

 

XIN KHẤN 
 
D.S. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 

Thành khẩn kính xin Cha vui lòng cầu bầu cùng Đức 
Chúa Trời cho con của con là N.H.V. qua được căn 

bệnh trầm kha hiện nay, sức khỏe sớm trở lại bình 

thường như trước đây. Cảm tạ ơn Cha. 
 

L. VU – SWAMPSCOTT, MA. 
Lạy Chúa, lạy Cha Trương Bửu Diệp, chồng con đang 

gặp tai ương, khốn khó. Nay con khẩn cầu xin Cha 
giúp cho chồng con sớm thoát khỏi tình trạng này. 

Con cảm tạ ơn Cha. Mong Hội thêm lời cầu nguyện 

cho chúng tôi.  
 

T.V. PHAN – BEAVERTON, OR. 
Xin Cha cho gia đình con được bình an, hạnh phúc, 

con cái mạnh khỏe, công việc làm ăn như ý, tốt đẹp. 

Xin cảm tạ Cha. 
 

Q. DO – CHANDLER, AZ. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha giúp con vượt qua 

khó khăn cấp thiết hiện nay. Chồng con thì mất việc, 
con thì bệnh tiểu đường. Kính xin Cha nhậm lời con 

cầu xin. 

 
T. VU – SHREVEPORT, LA. 

Xin Cha cho con có công ăn việc làm, gia đình bình 
an, hạnh phúc. Con xin tạ ơn Cha. 

 

CHRISTINE – ORLANDO, FL. 
Lạy Cha, xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho con 

sớm phục hồi sức khỏe, tâm hồn bình an để sống 
theo lời Chúa. 

 

T. NGUYEN – MARROW, GA. 
Con cầu xin Cha Trương Bửu Diệp phù hộ độ trì cho 

con thoát khỏi các bệnh mà con đang mắc phải, và 
cầu nguyện Cha phù hộ cho gia đình con được mạnh 

khỏe, gặp nhiều may mắn. 
 

N. NGUYEN – SANFORD, NC. 

Xin cho con được may mắn trong việc làm. 
 

P. NGUYEN – ARLINGTON, TX. 
Thưa Cha, năm 2014 con bị đụng xe, từ đó đến nay 

con hay bị đau lưng, nhức xuống hai chân, nhiều khi 

khó chịu lắm. Con xin Cha cầu cùng Chúa, Mẹ Maria 
và Thánh cả Giu-se, ban cho con ơn chữa lành. Con 

xin cảm ơn Cha. 
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T. BARRETT – HUNTINGTON BEACH, CA. 
Thưa Cha, cái bướu trong lá mía của con (2,5 cm) 

đã hoàn toàn biến mất mà bác sỹ không biết tại 
sao. Vậy là con không bị ung thư. Con xin cúi đầu 

cảm ơn Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho con. Tạ ơn 

Chúa Trời đời đời kiếp kiếp. 
 

H. NGUYEN – LINCOLN, NE. 
Chúng con cảm tạ Cha đã hết lòng cầu nguyện, 

giúp đỡ để chúng con được toại nguyện như điều 

chúng con mong muốn. 
 

T. STASZEUSKI – STUART, FL. 
Cha ơi, chồng con và hai em chồng đã tìm được 

việc làm tốt. Đây là một sự màu nhiệm vì chồng 
con được offer việc mới hôm nay thì ngày hôm sau 

chồng con bị sa thải việc cũ (perfect timing). Chúng 

con xin cảm tạ ơn Cha vô vàn. 
 

H. DANG – SAN DIEGO, CA. 
Con xin cảm tạ Chúa và Cha Trương Bửu Diệp đã 

ban cho con được đến chỗ ở mới. Con chưa có 

phương tiện để đến thăm và cảm tạ ơn Cha. Con 
cũng chưa biết chỗ ở mới có được yên ổn hơn chỗ 

cũ không, nên con lại xin Cha tiếp tục cầu bầu cho 
con, phần hồn cũng như phần xác, vì con hiện neo 

đơn lắm Cha ơi. Con tạ ơn Cha. 
 

T. NGUYEN – ARLINGTON, TX. 

Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Đấng Tối Cao 
cho con vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc 

sống, gia đình được bình an sau tai nạn. 
 

T. NGUYEN – GARDEN GROVE, CA. 

Con đã vượt qua được kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ rồi 
Cha ơi. Con xin tạ ơn Cha. 

 
T. QUACH – WICHITA, KS. 

K. con gái của con đã có thai rồi Cha ơi. Chúng con 

cảm tạ Cha đã cầu cùng Chúa và Mẹ Maria.  
 

Y. TRAN – WEST VALLEY, UT. 
Thưa Cha con nhận được nhiều ơn Cha. Con xin hết 

lòng cảm tạ Cha. 
 

L. NGUYEN – ROSEMEAD, CA. 

Cảm tạ Cha đã giúp con gái con có công ăn việc 
làm. 

 

 
 

B. HO – HAYWARD, CA. 
Thưa Cha, Cha đã ban cho con 3 ơn: thứ nhất, con 

xin và đã bán được đất bên Việt Nam; thứ hai, con bị 

mất món đồ quý có giá trị cao, sau khi cầu nguyện 
với Cha chỉ sau 10 phút thì con tìm thấy; thứ ba, con 

trai con bị bệnh ngoài da đã hơn 20 năm, nay cháu 
đã bớt được tới 80%. Muôn vàn cám ơn Cha. 

 
M. TAM – MASSILLON, OH. 

Con xin tạ ơn Cha đã cho con dâu của con sanh nở 

được bình an. Mắt con nay cũng đã bớt nhức. Xin 
Cha tiếp tục cầu bầu cho chúng con. 

 
B. NGUYEN – GARDEN GROVE, CA. 

Cảm ơn Cha đã phù hộ cho con và gia đình con. Ơn 

này con xin ghi nhớ trong lòng. 
 

J. NHAN – BROKEN ARROW, OK. 
Cãm ơn Cha đã phù hộ cho gia đình con tất cả mạnh 

khỏe, đoàn tụ đông đủ. Xin Cha tiếp tục phù hộ, 
đồng hành và dẫn dắt gia đình chúng con luôn mãi. 

Con kính tạ ơn Cha. 

 
L. TRAN – ROSEMEAD, CA. 

Con xin cảm tạ Cha đã thương mà giúp cho gia đình 
chúng con được nhiều hồng ân, Cha đã chuyển cầu 

lời cầu xin của con lên Thiên Chúa, và Chúa đã sắp 

xếp ổn thỏa được cuộc sống rất bề bộn của chúng 
con trước kia. Giờ đã ổn định phần nào. Con xin cảm 

đội ơn Cha. 
 

I.NGUYEN – GARDENA, CA. 

Mẹ con đã bớt ho và bớt đau chân. Con cũng đã mua 
được nhà cho L.N rồi. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban 

cho chúng con ơn như ý. 
 

H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Cha ơi, nhờ lời cầu bầu của Cha lên Chúa và Mẹ, mà 

con của con đã xin được việc làm rồi. Con cảm tạ ơn 

Cha nhiều lắm. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho chúng 
con. Con của Cha. 

 
L. LE – SAN DIEGO, CA. 

Chúng con cảm tạ Cha đã cho chúng con công việc 

làm ăn tốt đẹp, vui vẻ bên nhau. 
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Để việc xin khấn được thuận tiện cho quý ông bà anh chị em ở xa, từ nhiều tháng qua, Trương Bửu Diệp Foundation 

đã mở số điện thoại dành riêng để gửi lời xin khấn hoặc cảm tạ đến Cha Phanxico Trương Bửu Diệp không qua tổng 
đài. Những ai không có điều kiện đến Văn phòng để khấn hoặc cảm tạ trực tiếp với Cha, có thể gọi số: (714) 702 

5129, nói tên và nơi mình đang sinh sống, rồi để lại lời khấn, hoặc lời cảm tạ sau tiếng ‘beep’. Mỗi cuối ngày, 
những cuộc gọi đến sẽ được mở để Cha Diệp nghe. Những người gửi lời xin khấn và nhận được ơn lành Cha Diệp, 

vui lòng gọi để lại lời cảm tạ. 

 
Dưới đây chúng tôi xin trích đăng những lời khấn xin khẩn thiết để xin mọi người hiệp thông cầu nguyện. 

 
 

 
 

 

Những lời Xin khấn & Cảm tạ qua phone 

(714) 702-5129 

Lạy Chúa, lạy Cha, con là H.T và vợ con là C.L ở 
Chicago, IL, xin Cha giúp chúng con vượt qua 

những khó khăn hiện tại như sau: Xin Cha giúp cho 

vợ con phục hồi lại sức khỏe và trí nhớ trầm trọng 
(vợ con bị mất trí nhớ 95% sau khi bị té cách đây 10 

năm). Con thì bị tiểu đường khá nặng. Chúng con 
cầu xin chỉ cần phục hồi được 50% thôi, chúng con 

cũng sẽ đến tận Văn phòng Cha ở California để nói 
lên lòng biết ơn của chúng con, cũng như làm nhân 

chứng, nói lên cho người khác biết lời cầu bầu linh 

ứng của Cha. Chúng con vô cùng cảm ơn Cha. 
 

Thưa Cha, con tên là N.T.T. hiện ở Houston, TX. 
Hôm nay con có một việc cầu xin Cha giúp đỡ cho 

con. Con là người ngoại đạo nhưng con nghe danh 

Cha rất nhiều. Cha là người cứu nhân độ thế xin Cha 
giúp đỡ chúng con. Gia đình con có 4 người, gồm vợ 

chồng và hai đứa con trai. Đứa con lớn của con là 
T.P, 17 tuổi vướng vào con đường hút sách. Con 

khuyên răn nhiều nhưng nó không bỏ. Con đau khổ 
lắm thưa Cha. Hôm nay con nghe mọi người nói Cha 

rất linh thiêng, nên xin Cha giúp cho con bớt đau 

buồn. Cần xin Cha ban phép lạ cho con của con bỏ 
được cần sa, mà lo học hành. Con cầu khẩn xin Cha 

giúp dùm con nhe Cha. Cha ơi, Cha đang nghe con 
nói phải không Cha? 

 

Thưa Cha, con là T.L. ở quận Los Angeles, CA. 
Hôm nay con xin Cha ban cho con ơn chữa lành để 

con hết bị đau chân. Con bị gout, bệnh tái phát hai 
tuần nay, con không làm ăn gì được. Điều thứ hai, 

con xin Cha chữa lành cho mẹ con đang trong cơn 

bạo bệnh. Con cũng xin cộng đoàn hiệp thông cầu 
nguyện cho chúng con. Xin cảm tạ ơn Cha, cám ơn 

cộng đoàn. 
 

Con tên N.T.M.H. hiện đang ở Đức. Con vừa bị tai nạn. 

Xin Cha Trương Bửu Diệp cứu giúp cho con mau được trở 
lại bình thường. Xin cộng đoàn hiệp chung lời cầu nguyện 

cho Chúa chữa lành cho con. Xin cảm tạ Cha. Cám ơn 
cộng đoàn. 

 

Con là D. ở Mississippi. Con đang gặp khó khăn chẳng 
biết kêu cùng ai ngoài Cha Thánh Trương Bửu Diệp. Con 

đang bị đau mắt đỏ, không dám ra ngoài. Xin Cha chữa 
cho con hết bệnh để con có thể đi làm. Con trông cậy vào 

Ngài. Con xin phó thác.  

 
Con là Joan Baotixita N.T.A., con sinh sống ở Việt 

Nam nhưng đang làm việc tại Arab Saudi. Con đã 
biết đến Cha và cầu nguyện với Cha lâu rồi. Bây giờ con 

mới biết đến Trương Bửu Diệp Foundation, nên gọi phone 
nhờ cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho khỏi được bệnh 

đau bao từ, đau ruột để con có sức khỏe tốt mà làm việc 

nuôi vợ, con và gia đình ở Việt Nam. Con xin tạ ơn Cha. 
  

Lay Cha Trương Bửu Diệp, con là Maria L., con có gọi 
phone xin khấn cho chị con bị bệnh ung thư đang ở Việt 

Nam. Nhờ Cha ban phép lạ, hôm nay con được tin chị con 

đang phục hồi, khởi sắc tốt đẹp. Xin Cha tiếp tục cầu bầu 
cùng Chúa và Đức Mẹ Maria cho chị con được khỏi hẳn. 

Riêng con cũng mới nằm viện về. Con bị viêm ruột, cổ 
họng sưng đỏ, ăn uống không được. Xin Cha ban cho con 

ơn chữa lành để con có thể tiếp tục làm việc mà lo cho 
gia đình. Con tạ ơn Cha. 

 

Lạy Cha, con là N.T.N, hiện đang ở Ontario, Canada. 
Tuần rồi con bị stroke. Nhờ ơn Chúa, Mẹ Maria qua lời 

chuyển cầu của Cha mà hôm nay con đã đỡ nhiều rồi nên 
gọi phone cảm tạ Cha. Xin Cha tiếp tục thương mà chữa 

lành hẳn cho con được trở lại bình thường.  
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Kính thưa Cha, 
 

Đáng lẽ ra con phải ghi lời cảm tạ trong phiếu mà Hội gửi cho con, nhưng phiếu ấy không đủ để con viết hết những 

gì con muốn thưa với Cha. 
 

Thưa Cha, vào khoảng ngày 15 tháng Chín, 2016, con có gửi lời khấn qua điện thoại, và cũng gửi thư để xin cho 
con rể của con là Brandon T. vừa mới bị nghỉ việc. Sau đó hàng ngày con cũng cầu nguyện liên tục với Cha. Đến 

trưa thứ hai, 24 tháng Mười, 2016, con mở Youtube xem chương trình của TBDF xem. Con xem một nhân chứng ơn 
lành kể về việc Cha đã chữa lành bệnh cho một bác bằng những viên thuốc vào năm 1977. Khi xem tới đoạn hai 

bác đó xuống nhà thờ Tắc Sậy để tìm Cha thì được một Cha khác dẫn ra mộ Cha. Tự dưng lúc đó có một luồng điện 

chạy khắp người con, con có cảm tưởng như Cha đã nhậm lời con cầu xin, và hiện hữu ngay bên con, nên con lại 
gọi tên Cha và cầu xin Cha nữa. Một chút xíu sau, con rể của con mở toang cửa, chạy vô nhà, cháu nói sẽ thay đồ 

để đi phỏng vấn. Trước đó cháu đã nộp đơn ở Văn phòng tìm việc. Rồi cháu vội vã đi. Ngày hôm sau, họ nói đem 
giấy tờ bổ sung. Qua ngày thứ tư thì họ thông báo cháu sẽ bắt đầu làm việc từ thứ Năm, 27 tháng Mười, 2016. 

 

Lúc nghe cháu nói sẽ đi làm, con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ cho cháu được ơn 
mau chóng như vậy. Chỉ có ba ngày mà mọi chuyện đều hoàn tất.  

 
Con cảm tạ Cha nhiều lắm Cha ơi. Và giờ đây con bết Cha không bỏ qua những lời cầu xin của mọi người, nhất là 

những lời cầu xin cấp bách.  Con xin viết lên đây để làm chứng cho những ơn lành mà Cha đã ban. 
 

Xuân Đặng  
 

Bà Minh Trần – Seattle, Washington (Số thẻ TBDF-02737) 

Vui buồn gì tôi cũng tâm sự với Cha 

 
 

 

 

Vợ chồng bà Minh Trần trong lần đến Văn phòng 
Cha Diệp cách đây hai năm. Hình: TBDF. 

Tôi là người ngoại đạo. Cách đây mấy năm, tôi thấy nhiều người 

đăng lời tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp trên báo. Tôi liền cắt hình Cha 

và giữ cẩn thận. 
 

Một đêm khi tỉnh giấc đi vệ sinh thì thấy rất đau. Tôi lấy hình Cha 
ra cầu nguyện thì sáng hôm sau tôi hết hẳn cơn đau. Tình cờ xem 

trên TV có chương trình ‘Phép lạ Cha Diệp’ thấy có nhiều người 

được ơn Cha nên cách đây 2 năm, tôi đã tìm đến Văn phòng Cha ở 
miền Nam California trên đường Euclid để cầu nguyện với Cha, xin 

Cha cho tôi được thi đậu quốc tịch. Lúc đó, tôi đã xin được hình 
Cha về để thờ phụng. Một tháng sau, tôi có kỳ thi quốc tịch, và đã 

đậu.  
 

Trong cuộc sống của tôi, nếu có chuyện gì buồn vui tôi đều tâm sự 

với Cha. Vì thế, tôi cảm nhận được rằng mọi lời cầu xin của tôi đều 
được Cha chuyển giúp lên Đấng Tối cao để tôi được theo ý nguyện. 

 
Qua đây tôi xin làm nhân chứng cho Cha. Kinh nghiệm của tôi là khi 

khấn nguyện với Cha phải thực tâm, tin tưởng tuyệt đối, nói chuyện 

với Cha như nói với người Cha của mình vậy. Rất cám ơn Trương 
Bửu Diệp Foundation đã tạo điều kiện cho tôi được chia sẻ ơn lành 

của mình để làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của Cha. 
 

Anita Phùng (Ghi theo lời kể của nhân chứng qua phone) 
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Chia Sẻ Ơn Lành qua Email 

 

 

 

 

Tôi là người ngoại đạo, đã được nghe nhiều về sự hiển linh của Cha Trương Bửu Diệp khi tôi còn ở Việt Nam. Rồi 
tôi sang Mỹ định cư, bắt đầu cho cuộc sống mới nơi xứ người, đôi khi cảm thấy hụt hẫng, chới với, cô đơn. 
 
Một hôm, tôi tình cờ thấy hình Cha, tôi liền xin ngay về với hy vọng Cha sẽ là chỗ dựa tinh thần cho tôi, mỗi 
ngày tôi khấn xin Cha cho tôi sự bình yên, may mắn trong cuộc sống. 
 
Kể từ đó tôi luôn được ơn lành của Cha ban cho. Người chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì mỗi khi tôi cần sự 
giúp đỡ. Không thể kể hết, tôi chỉ xin viết ra đây vài điều hiển linh mà Cha đã ban cho tôi. 
 
Sau nhiều năm, tôi trở về quê nhà tìm lại người quen. Những con đường cũ cũng đổi thay, tôi đã không còn 
nhận ra con đường nào là con đường đến nhà người quen mà tôi muốn tìm thăm, tôi đi hết con hẻm này đến 
con hẻm khác, hỏi hết người này đến người khác, thậm chí tôi tìm đến trưởng khu phố để hỏi nhưng không một 
ai biết. Đi suốt mấy giờ liền, lúc này tôi đã thấm mệt, bất giác tôi nghĩ đến Cha Diệp và khấn:" Cha ơi, con đang 
làm một việc tốt là tìm lại người quen cũ với ý định thăm và giúp đỡ họ, xin Cha cho con tìm được." Đầu tôi thì 
khấn Cha, mà chân thì cứ bước, tôi đi lanh quanh chẳng biết mình đi đâu, tôi quẹo tiếp vào con hẻm khác thì 
gặp vài người đang toan bước đi, tôi vội hỏi nhanh trước khi họ vào trong nhà, họ chỉ tôi người mà tôi đang tìm 
ở cách đó vài căn thôi. THẬT KỲ DIỆU, ƠN CHA! 
 
Tôi xin lên lương. Tôi gửi đi rồi, đợi vài tháng rồi, mà vẫn không có bất kỳ câu trả lời nào từ ông chủ. Tôi buồn 
lắm, lại chạy đến bên Cha để khấn:" Con xin Cha nhắc nhở họ dùm con về việc con xin lên lương Cha nhé." 
THẬT KỲ DIỆU. Khoảng một tuần sau đó tôi nhận được sự chấp thuận lên lương. 
 
Ơn này của Cha ban đã làm tôi có quyết định gửi lòng tin của tôi đến mọi người để mọi người biết về Cha Diệp 
nhiều hơn. Tin, Yêu Cha Diệp nhiều hơn.  
 
Tôi xin nghỉ phép, theo lệ một tuần phép thì năm ngày, nhưng lần này tôi chỉ được xét cho có bốn ngày, ngày 
còn lại tôi phải tìm người làm thay. Tôi vô cùng bối rối vì vé máy bay đã mua rồi. Tôi lại xin:" Cha sắp xếp cho 
con chuyến đi này được mọi điều tốt đẹp nhe Cha." Nhưng đến ngày cuối tôi vẫn chưa tìm được người thay. Tôi 
xin bản copy của schedule để tìm xem ai có thể giúp tôi nhưng vẫn không tìm được ai. Lo lắng quá, tôi chạy đến 
quỳ trước ảnh Cha để xin Cha giúp. THẬT KỲ DIỆU! Vừa khi nhìn vào mắt Cha để khấn, tôi đã nhận được lời của 
Cha "Con còn xin gì nữa, xem lại schedule đi." Tôi đứng bật dậy mở schedule ra xem lại, thì ra tôi đã được nghỉ 
luôn ngày đó mà tôi không hay biết, tôi có nhìn vào nó rất nhiều lần để tìm người thay nhưng tôi đã không để ý 
thấy, cho đến khi Cha "bảo" tôi xem lại. 
 
Có lúc tôi tự hỏi làm sao Cha có thể lắng nghe được tất cả triệu triệu lời cầu xin, và Cha đã giúp. 
 
CHA QUÁ HIỂN LINH. THẬT DIỆU KỲ. 
CON XIN CẢM ƠN CHA. 
Xuân Nguyên 
 

info@truongbuudiep.org 

ƠN CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP 
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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 
Trương Bửu Diệp Foundation. 

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 phi.́ 

 

 

 

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 

 
BAN BIÊN TẬP BẢN TIN TBDF 

 

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 điêṇ theo điạ chỉ hiện tại. (Mail to current address) 

2. Bưu điêṇ theo điạ 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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