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                                            Quý độc giả thân mến, 
 
Hàng năm, trong số hàng ngàn khách ngoài Hoa Kỳ đến văn phòng Trương Bửu 
Diệp Foundation để thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp, đông nhất là từ Canada. 
 
Riêng trong năm 2016, Hội Trương Bửu Diệp Foundation đã tiếp đón 1,224 vị 
khách từ các bang Ontario, British Columbia, Quebec, Alberta… đến thăm văn 
phòng, và nhận được 153 lá thư từ đất nước có quốc kỳ mang hình lá phong. 
Bên cạnh đó, con số thống kê cho thấy có gần 400 lời cảm tạ của khách từ 
Canada - những người nhận được Ơn Cha Diệp - ghi trong sổ Cảm Tạ đặt trong 
Phòng Cầu Nguyện, hoặc gửi qua bưu điện. Đặc biệt, có 12 nhân chứng ơn lành 
từ Canada đến tận văn phòng để làm chứng cho những ơn lành nhận được qua 
lời cầu bầu linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp. 
 
Vì thế, Ban Biên Tập báo Ơn Lành xin dành số báo 58 kỳ này cho quý độc giả 
thân mến đang sinh sống và làm việc tại Canada như lời tri ân đến toàn thể quý 
khách đã yêu mến Cha và dành cho Hội những quan tâm ưu ái trong thời gian 
qua. 
 
Nguyện xin ơn Trên qua lời chuyển cầu của Cha Trương Bửu Diệp, tuôn đổ muôn 
ơn lành hồng phúc đến những người dân Việt tại xứ lạnh tình nồng Canada.  

Ban Biên Tập Báo Ơn Lành 
 

 

Nhân chứng đến từ Canada mang nặng tình yêu Cha Diệp  
 
Trong số báo dành tặng những người yêu mến Cha Trương Bửu Diệp đang sinh sống và làm việc tại 
Canada, chúng tôi xin giới thiệu lại một số nhân chứng ơn lành đã đến tận văn phòng và Nhà Thăm Viếng 
Cha Trương Bửu Diệp tại thành phố Garden Grove, miền nam California, Hoa Kỳ để thăm Cha và kể lại 
câu chuyện ơn lành đã nhận được cho chương trình Ơn Cha Diệp. 

(Xem tiếp trang 7-8) 
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Trang Nguyễn – Vancouver, Canada 
 

Thỏa mãn khi được sang Hoa Kỳ tạ ơn và làm 
chứng cho Cha Diệp 
 
Đứa con trai thứ ba của tôi lấy vợ năm 1999, khi đó gia đình tôi còn ở Việt Nam. 
Đến năm 2000 thì con dâu tôi mang thai, cùng lúc đó con trai tôi hay bị đau bụng. 
Mọi người nói do vợ có thai nên chồng nghén thay. Bác sỹ cho uống thuốc hoài 
không khỏi, nên cho con trai tôi đi làm xét nghiệm. Khi có kết quả, bác sỹ báo cho 
tôi hung tin là con trai tôi bị viêm gan C, đã chuyển sang ung thư, và khuyên nên 
đem vào Sài Gòn chữa. Tôi đã khóc rất nhiều. 
 

Lúc đó, anh chị chồng tôi khuyên tôi nên đem cháu đi mà cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Chúng tôi thuê xe 
xuống mộ Cha, đến nơi lúc 2 giờ sáng. Trong khi mọi người lo rửa mặt cho tỉnh táo, tôi thấy con trai tôi cầm chai 
nước đặt lên mộ Cha, quỳ lạy và xin với Cha. 
 
Sau khi đi Cha Diệp về, chúng tôi gặp được một người cũng có con rể bị bệnh giống con trai tôi, khuyên đi gặp ông 
thầy thuốc nam ở Định Quán. Chúng tôi nghe theo, đưa con trai tôi đi, dù khi đó con trai tôi vẫn chưa hề biết cháu 
mắc bệnh gì. 
 
Chúng tôi thuê xe đi Định Quán, đến gặp ông thầy thuốc vào lúc 4 giờ sáng. Chúng tôi phải đi sớm vì người ta nói 
ông thầy rất đông bệnh. Con trai tôi là bệnh nhân đầu tiên. Khi vô bắt mạch, ông thầy cho biết con tôi bị ung thư 
gan nhưng may mắn là mới ở giai đoạn 1 nên đồng ý chữa cho cháu. Con trai tôi được ông thầy chữa trong vòng 
1 năm thì khỏi bệnh hẳn. Sau khi bình phục cho đến nay cháu vẫn đi làm bình thường. Lần ấy mọi người cứ tưởng 
vợ chồng nó chỉ sanh được một đứa, nhưng sau đó vợ nó sanh được đứa thứ hai năm nay 14 tuổi rồi. 
 
Qua việc con trai tôi nhận được ơn chữa lành, tôi xin cám ơn Chúa đã soi sáng cho gia đình tôi biết tìm đến Cha 
Bửu Diệp mà nhờ Cha cầu nguyện thêm. Rồi Cha cũng đã nhận lời mà giúp cho gặp được người chỉ cho ông thầy 
chữa bệnh.  
 
Ơn thứ hai gia đình tôi nhận được mới xảy ra cách đây 4 năm thôi. Đứa cháu nội của tôi (con thứ hai của người 
con trai được Cha Diệp ban ơn lành) khi đó mới lên 10 mà mắc bệnh gì khiến cháu không đi được. Khi đó tôi chuẩn 
bị về Việt Nam, nên nói con trai tôi cứ đưa cháu vô bệnh viện ở Sài Gòn. Tôi về đến nơi thì thuê xe chở cháu xuống 
mộ Cha. Bố cháu là người cõng cháu đem tờ xin ơn đến đưa cho sơ ở nhà thờ. Tại bệnh viện, bác sỹ chẩn đoán 
cháu bị khớp và chữa cho cháu. Chỉ hai tuần sau đó, cháu tôi đi đứng được bình thường và khỏe mạnh cho đến 
ngày hôm nay.  
 
Gia đình tôi biết Cha Diệp lâu rồi, nhưng không có chuyện gì để cầu xin Cha, cho đến khi con trai tôi mắc bệnh thì 
chúng tôi mới cầu nguyện với Cha Diệp thường xuyên hơn. Cho đến bây giờ, tôi luôn tin tưởng rằng Cha Diệp đã 
nhận lời chúng tôi cầu xin, mà nhờ Chúa ban cho bố con nó ơn chữa lành. 
 
Qua bà con sống ở California, tôi biết ở thành phố Garden Grove có văn phòng Cha Diệp. Đây là lần đầu tiên tôi 
đến văn phòng Cha, nhưng cảm giác của tôi rất giống khi tôi về Tắc sậy, cũng trang nghiêm và thiêng liêng y như 
vậy. Hôm nay được sang Hoa Kỳ, đến để tạ ơn Cha và làm nhân chứng cho Cha là tôi thỏa mãn lắm rồi. 
 
Theo tôi, nếu có niềm tin và lòng trông cậy vào Cha thì lời cầu nguyện của mình sẽ được Cha nhận lời. 
 

Phùng Anh (Ghi theo lời kể nhân chứng ơn lành) 
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Vũ Đình Chiến & Nguyễn Anh Minh – Québec, Canada 
“Nhờ Cha Diệp can thiệp, chúng tôi nhận 
được kết quả tốt đẹp” 
 
Tháng 11 năm 2013 chúng tôi có ký hợp đồng để làm lại cửa sổ. Họ sửa được 1/3 
thì ngưng, không làm nữa mà để sang năm 2014 mới làm. Sang năm 2014, họ không 
chịu làm tiếp mà đòi giá cao hơn gấp đôi so với giá đã ký trong hợp đồng. Chúng tôi 
không chấp nhận nên kiện họ ra tòa. Vụ kiện kéo dài và tòa nói có thể phải chờ từ 
1 năm rưỡi tới hai năm.  
 

Vì thấy thời gian chờ đợi lâu quá, nên chúng tôi lại gọi một công ty sửa chữa khác để làm tiếp phần còn lại. Mới đây, 
khi còn khoảng 2 ngày nữa thì thợ của công ty mới đến làm, chúng tôi nhận được lá thơ của tòa, hẹn ngày ra tòa, 
nên chúng tôi cho dừng lại mà không để công ty mới đến sửa nữa. Cũng chính vì lẽ đó, mà đến ngày tòa xử, chúng 
tôi thắng kiện và được đền bù 100%.   
 
Từ khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp xin Cha cầu bầu cùng Thiên Chúa và Đức 
Mẹ. Chúng tôi phải nhờ cậy đến Cha vì lời Cha bao giờ cũng hơn lời của con người tội lỗi như chúng ta. Điều chúng 
tôi lấy làm ngạc nhiên, và tin rằng nhờ có Cha Diệp can thiệp nên chúng tôi mới nhận được kết qủa tốt đẹp. 
 
Năm 2003 chúng tôi về Việt Nam, có nghe danh Cha qua một người bạn. Lúc đó tôi chỉ biết vậy thôi chứ chưa hiểu 
rõ về tiểu sử của Ngài. Cách đây mấy năm, tình cờ bà xã tôi lên Internet lấy được thông tin của Cha Diệp ở Việt 
Nam và Hội Trương Bửu Diệp Foundation ở California. Chúng tôi đã xem rất nhiều ơn lành Cha Diệp trên Internet, 
thấy rất ngạc nhiên vì những gì Cha cấu bầu cho mọi người, và cũng đã liên lạc để xin hình Cha Diệp, rồi đặt hình 
của Ngài ở ngay phòng khách. 
 
Chúng tôi sinh sống ở Canada 36 năm, đây là lần đầu tiên qua Hoa Kỳ và tìm đến văn phòng Trương Bửu Diệp 
Foundation. Ồ, đây đúng đây là trung tâm của Cha mà chúng tôi xem trên Internet rồi. 
 
Đến Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation, nhìn thấy Cha Diệp chúng tôi rất xúc động, giống như đứa con ao 
ước được gặp người Cha và niềm ước ao đã thành sự thật. Chúng tôi cũng đã tâm sự với Cha tất cả những điều 
chúng tôi cầu xin, và tin tưởng Cha sẽ nhậm lời chúng tôi. Chúng tôi có nói: “Cha ơi, nếu Cha chưa cho bây giờ thì 
Cha cũng đừng quên chúng con nhé, vì chúng con sẽ tiếp tục cầu nguyện và biết thế nào Cha cũng ban ơn cho 
chúng con mà.” 
  
Chúa nói hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Nhưng có khi mình xin là được ngay, có khi còn 
phải chờ đợi. Như đứa con xin gì ở cha mẹ, không phải lúc nào cha mẹ cũng cho ngay. Tôi tin đôi khi Chúa thử 
thách mình, nhưng mình phải tuyệt đối tin tưởng vào Chúa. 
 
Trong cuộc sống, nhiều khi gặp phải gian nan, khó khăn, vất vả, nhưng cứ mỗi khi cầu nguyện xong, chúng tôi lại 
thấy lòng thanh thản. Chúa và Đức Mẹ biết trước cuộc đời của mình nên nếu mình nhờ Cha Diệp cầu nguyện theo 
ý mình mà chưa được, thì có thể do điều mình xin chưa đúng, mà những gì mình được sau đó còn tốt hơn những gì 
mình xin. Vì thế, khi cầu nguyện chúng tôi thường nói thêm: Chúng con xin là vậy, nhưng nếu điều đó không tốt thì 
xin đừng cho con. 
 
Nguyễn Quỳnh (Ghi theo lời kể nhân chứng ơn lành) 
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H. NGUYEN – ZANESVILLE, OH. 
Xin cho các con và các em con trở về với Chúa và Mẹ. 
Xin đem các linh hồn ông bà cha mẹ và mọi người 
trong gia đình về Thiên Đàng. Xin cho con tìm được 
vật đã mất. Xin được ơn chết lành. Và xin cho gia đình 
được hòa thuận. 
 
TRAN – ANNANDALE, VA. 
Xin Cha cho con sớm tìm được việc làm mới tốt hơn, 
và cho con hết hẳn bệnh viêm gan. 
 
M. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Hai con của con ở xa gia đình, xin Cha cầu bầu cùng 
Chúa và Đức Mẹ cho chúng được mạnh khỏe, học hành 
tới nơi tới chốn. Riêng con xin ơn chữa lành bệnh đau 
nhức và khỏi bệnh về mắt. 
 
O. NGUYEN – WEST COVINA, CA. 
Thưa Cha con đang gặp khó khăn về chuyện giấy tờ 
liên quan đến chính phủ, con xin Cha cầu thay nguyện 
giúp để mọi chuyện suôn sẻ, cho gia đình con được 
bình an, hạnh phúc. 
 
T. NGUYEN – MURPHY, TX. 
Xin Cha chữa lành bệnh mất ngủ cho con, cho chồng 
con bớt nóng tính, bớt cáu gắt con, cho con trai con 
tìm được việc làm đúng khả năng và như ý, xin cho vợ 
chồng con được soi sáng để thi đậu quốc tịch. 
 
D. NGUYEN – GREER, SC. 
Con có tiệm nails cần phải bán, con cầu xin Cha cho 
cón bán được mau lẹ. Con cũng rất muốn đến thăm 
mộ phần của Cha, xin Cha cho con một cơ hội. 
 
T. TRUNG & M.PHAM – ARNOLD, MO. 
Xin cho giấy tờ của con được suôn sẻ, interview thành 
công. 
 
H. NGUYEN – LINCOLN, NE. 
Kính xin Cha cầu nguyện cùng Chúa, xin Chúa che chở 
cho gia đình con qua khỏi những điều không may xảy 
đến với gia đình con. 
 
I.TRAN – ANNANDALE, VA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con sớm tìm được việc 
làm mới tốt hơn. 
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L. LE – OMAHA, NE. 
Thưa Cha, năm nay con đã 90 tuổi. Con có nhiều 
bệnh trong người lắm, nhưng khổ nhất là chứng đau 
bụng đã mấy chục năm rồi, bác sỹ tìm không ra bệnh 
nên con cứ đau hoài. Con xin Cha chữa lành bệnh 
cho con để con còn có sức mà chờ đợi gia đình con 
cái được đoàn tụ.  
 
N. DAMPIER – WILKESBORO, NC. 
Con cầu xin Cha cho con tìm lại được những gì con 
mất. Tạ ơn Cha. 
 
S. TRUONG – SAN DIEGO, CA. 
Xin Cha giúp gia đình con và người thân được bình 
an, hạnh phúc, con cái thành đạt, việc làm ổn định, 
lâu dài có Cha giúp đỡ. Con xin Cha giúp con trong 
tháng 5 này trị bệnh ung thư tuyến giáp được khỏi 
hẳn để con có sức khỏe lo cho gia đình. Xin Cha giúp 
bé Ethan và bé Erin ngoan, thông minh, biết nói 
nhiều. 
 
T. NGUYEN – MOUNT AIRY, NC. 
Lạy Cha, con có người con trai học xong 4 năm rồi 
nhưng chưa có công ăn việc làm. Xin Cha giúp cho 
cháu sớm tìm được job. 
 
M. DINH – CINCINNATI, OH. 
Con kính khẩn cầu Cha thương ban cho tấm thân 84 
tuổi này đang mắc bệnh ung thư phổi sắp trải qua 
gần 5 tiếng giải phẫu. Con sợ sẽ kiệt sức mà không 
qua khỏi. Xin Cha có phép nhiệm màu, giúp tay bác 
sỹ mổ chính xác lấy cục bướu ra tận gốc và chữa 
lành bệnh cho con. Con tạ ơn Cha. 
 
S. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Cha ơi, con cầu xin Cha cho con của con là J. mau 
khỏi bệnh, sớm đi lại được bình thường. Hiện giờ 
con của con đi lại rất khó khăn. Nguyện xin Cha che 
chở cho gia đình con. Con xin cám ơn Cha. 
 
T. NGUYEN – OKLAHOMA, OK. 
Con đang mắc nhiều bệnh trong người mà chưa xin 
được tiền bệnh. Con muốn đi làm nhưng lưng con bị 
đau, ngồi lâu không được. Con xin Cha Bửu Diệp ban 
cho con một phép lạ để con được khỏi bệnh. Con tạ 
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 – NYACK, NY. 
Cha Bửu Diệp ơi, con xin Cha cầu nguyện thay cho 
mẹ con ở Việt Nam được lành bệnh, chân mẹ con 
yếu lắm Cha ơi, đi đứng khó khăn. Cha ơi, con cũng 
muốn đến văn phòng Cha ở Cali để cầu nguyện với 
Cha. Xin Cha giúp con và giữ gìn con trên đường đi 
không gặp trở ngại gì. Con cám ơn Cha nhiều. 
 
L. LE – PHOENIX, AZ. 
Con xin cầu nguyện cho bố mẹ con hết bệnh, cho 
vợ chồng con luôn bình an, công việc ổn định, đặc 
biệt xin cho chị T.L. xạ trị mau bình phục. 
 
T. A. – MOUNT AIRY, NC. 
Lạy Cha, vợ chồng con cưới nhau được 22 năm, có 
làm phép hôn phối. Nay chồng con đã bỏ con mà đi 
với người khác. Xin Cha cho anh quay về với con. 
  
E. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Kính xin Cha giúp lời cầu nguyện cho con được bình 
an, vượt qua khó khăn hiện nay. Cha ơi, xin cứu con 
thoát khỏi bệnh tật, và cho con trai con hết bệnh tự 
kỷ và trầm cảm để mau được nhận vào college. Đội 
ơn Cha vô vàn. Xin cộng đoàn giúp lời cầu nguyện. 
Đa tạ. 
 
J. PHAM – COLLEGE STATION, TX. 
Con cúi xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con không 
còn đau đớn ở sau lưng, để con có tinh thần phụng 
sự Chúa một cách tốt lành và hăng say. Con xin 
chân thành cảm tạ Cha. 
 
B. NGUYEN – HÀ NỘI, VN. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho chồng con là 
L.V.T. được ơn chữa lành, cho các con của con đi 
tàu luôn gặp may mắn, và cho gia đình con có nhiều 
sức khỏe. Con xin tạ ơn Cha. 
 
P. DAM – WESTMINSTER, CO. 
Cầu xin Cha cho đứa con trai lớn của con là D.N. thi 
MCAT ngày 17 tháng Sáu được điểm cao, và được 
nhận vô trường đại học Sanchez Medical ở Colorado. 
 
T. DO – ALEXANDRA, VA. 
Lạy Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, con xin thành 
tâm cầu xin Cha thay đổi ý kiến của thầy cô giáo để 
họ nhận con gái con vào trường nursing năm nay. 
Nó đang trong danh sách chờ đó Cha ơi.  
 

XIN KHẤN 
 
K. PHAN – HOUSTON, TX. 
Con xin Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng Đấng Tối 
Cao chữa lành những bệnh kinh niên mà con uống 
thuối hoài không khỏi: bệnh Parkinson, cao huyết áp, 
cao mỡ, tiểu đường, đau khớp. Con xin cảm tạ ơn 
Cha. 
 
J.H. PHAM – COLUMBIA, SC. 
Xin Cha giúp cho người con út của con đang gặp 
khó, vượt qua mọi chuyện và mọi sự như ý, và 
người con thứ ba kiếm được việc làm vì hiện nay 
cháu đang thất nghiệp. Xin Cha Trương Bửu Diệp 
nhậm lời con cầu xin. 
 
T. VU – LAKE FOREST, CA. 
Thưa Cha, xin Cha chữa lành bệnh cho A. Chúng 
con đều là bác sỹ mắt nhưng không lý giải được tại 
sao A. nhìn một người thành hai người. Ngoài ra, xin 
Cha chữa lành bệnh mất ngủ mãn tính của con, 
cũng như những bệnh người già cho vợ chồng con. 
Xin cám ơn Cha. 
 
S. LE – LAS VEGAS, NV. 
Hiện tại chúng con đang ở nhà thuê, tốn kém và 
khổ lắm Cha ơi, xin Cha giúp để chúng con mua 
được nhà. Con tạ ơn Cha. 
 
V. NGUYEN – HERNANDO, FL. 
Xin Cha cho con sớm bán được tiệm nails Princess 
vào mùa hè này để con có điều kiện sang thăm Cha. 
 
D. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Thưa Cha, con bị bệnh tim, đã mổ 10 lần rồi Cha ạ, 
xin Cha cho con có sức khỏe để được ở nhà, chăm 
sóc cho mẹ con năm nay 85 tuổi. Con xin tạ ơn Cha. 
 
T.B&Mc.B – RICHBORO, PA. 
Cầu xin Cha ban cho con gái con được khỏi hẳn 
bệnh viêm ruột, con xin cám ơn Cha. 
 
D. NGUYEN – SAINT PAUL – MN. 
Cha ơi, gia đình con đang gặp khủng hoảng, con 
đau khổ quá. Cha ơi, xin thương gia đình con: đứa 
con trai ở đây thì nghiện ngập, đứa con gái sống 
buông thả, con bị thất nghiệp, còn thằng con trai ở 
VN đang tù tội. Xin Cha cứu chúng con qua cơn 
khốn khó này. Con hoàn toàn tin tưởng nơi Cha.  
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M. PHAM - GAUTIER, MS. 
Gia đình chúng con xin cảm tạ Cha vì Cha đã ban 
cho gia đình chúng con được mọi sự bình an, 
mạnh khỏe, hạnh phúc, các con học giỏi, ngoan 
đạo, và nhiều ơn như ý khác. Xin Cha tiếp tục ban 
ơn cho chúng con. 
 
C. PHAM - PORTLAND, OR. 
Cảm tạ ơn Cha vì những điều con xin Cha nay con 
đã được như ý. 
 
T. NGUYEN - WICHITA FALLS, TX. 
Gia đình con tưởng như tan rã, mỗi người một 
nơi. Con đã cầu xin Chúa, Đức Mẹ, và nhờ Cha 
Diệp cầu bầu cho con. Nay gia đình con đã được 
bình an. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
C. NGUYEN - ST. LOUIS, MO. 
Con thành tâm cảm niệm Cha cùng chư vị. Hiện 
nay cháu L.P.M. đã bớt bệnh, bớt nóng tánh. Xin 
tiếp tục giúp cháu. Kính cảm tạ. 
 
H. NGUYEN - SAN JOSE, CA. 
Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cho gia đình con 
được các ơn lành, cho con gái được các trường tốt 
nhận vào, cho con trai lớn lái xe luôn được an 
toàn, cho con trai nhỏ biết vâng lời cha mẹ.  
 
T.T. NGUYEN – MEMPHIS, TN. 
Tháng trước con xin Cha. Nay con đã thi đậu cả lý 
thuyết và thực hành bằng nails. Con mừng lắm. 
Gia đình con lúc này cũng đã bớt cãi vã, chồng 
con có quan tâm đôi chút đến con. Những ý 
nguyện của con nay đã được Cha nhậm lời và ban 
xuống ơn lành cho con. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
B.N - PORTLAND, OR. 
Con cảm ơn Cha Diệp đã cầu bầu cùng Chúa và 
Mẹ Maria cho con sanh em bé được mau mắn và 
mạnh khỏe. 
 
M. P. LU - WICHITA, KS. 
Con xin cảm tạ Cha vì đã nhận được bốn ơn lành: 
1-Trước đây con có một building cần cho thuê, 
con xin Cha và đã tìm được người thuê. 2-Con gái 
con đã trở vào học đại học tiếp. 3-Chồng con đã 
được bình an sau khi đi trị bệnh. 4-Các con của 
con biết vâng lời và sum họp. 
 

 
 
S. TRUONG - SAN DIEGO, CA. 
Con gái của con đã có việc làm ổn định. Cháu cũng 
đã tìm được người phối ngẫu tốt, sống hạnh phúc. 
Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
L. BUI – HOUSTON, TX. 
Hôm trước tự nhiên đầu gối con bị trật khớp, con 
đau đớn quá, không nhúc nhích gì được. Con cầu 
xin Cha thì bỗng nghe tiếng ‘cộp’. Chỉ trong tíc tắc 
con hết đau luôn. Con cảm tạ Cha đã chữa cho con. 
 
H. DANG – FREDERICKSBURG, VA. 
Thưa Cha, con của con đã được trường nhận lại học 
rồi. Xin Cha tiếp tục giữ gìn cháu. Cảm tạ ơn Cha. 
 
T. VANVANDO – SEATTLE, WA. 
Tiệm nails của con đã ổn định, bây giờ đủ thợ, 
không gặp trở ngại, rắc rối gì nữa. Con xin cảm tạ 
ơn Cha đã cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho con 
nhận được những ơn lành con đã xin.  
 
T. NGO – ALPHARETTA, GA. 
Gia đình chúng con xin trọng kính cám ơn Cha nhiều 
lắm. Cha đã ban phước lành cho gia đình con để 
chúng con vượt qua mọi khó khăn khi chúng con 
cần đến Cha. 
 
T. NGUYEN – LAWNDALE, CA. 
Thưa Cha Trương Bửu Diệp, cháu nội của con là N. 
đã khỏi bệnh ngứa. Con xin đa tạ Cha. 
 
D. NGUYEN – GREER, SC. 
Bệnh của con đã được chữa khỏi, gia đình con hạnh 
phúc, bình an. Con xin cảm tạ ơn Cha. 
 
S. LE – LAS VEGAS, NV. 
Thưa Cha, tháng trước con viết thư xin Cha giúp cho 
con trai con có việc làm, thì nay cháu đã có job, tuy 
lương không cao nhưng đủ trang trải cho cuộc sống 
gia đình. Con xin cảm tạ Cha. 
 
C. PHAN – BEAVERTON, OR. 
Con vô cùng cảm tạ Cha đã cầu bầu với Chúa và 
Đức Mẹ cho con qua khỏi bệnh thấp khớp. 
 
L. M.T. HOANG – WICHITA, KS. 
Đợt vừa rồi con xin Cha phù hộ cho công việc thuận 
lợi, nay con đã được như ý. Nay con xin cảm tạ Cha. 
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  CẢM TẠ 
 

CẢM TẠ 
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Nhân chứng đến từ Canada mang nặng tình yêu Cha Diệp (tiếp theo trang 1) 

 
 

Những ơn cứu mạng 
 
Ông bà Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Thị Thanh Nhàn 
đến từ Toronto, Ontario - Canada đã kể lại câu chuyện 
mà ông bà tin rằng đó chính là phép lạ mà Cha Diệp đã 
cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho ông. Giữa năm 2015 ông 
Thanh phát hiện bị ung thư gan, được hóa trị nhưng đến 
tháng 11-2015, bác sĩ từ chối không tiếp tục điều trị, do 
gan của ông đã bị hư. Tên của ông nằm trong danh sách 
chờ thay gan, nhưng ông cũng được thông báo, thời gian 
chờ không dưới 2 tháng. 
 
Ngày 12 tháng 1 năm 2016, kỷ niệm 40 năm ngày cưới, 
ông bà đến nhà thờ Thánh Antony ở Brampton, Ontario 
để xin lễ cầu nguyện. Phòng cầu nguyện trong nhà thờ có 
đặt tượng Cha Trương Bửu Diệp nên ông bà đã xin Cha 
cầu bầu để ông sớm được có gan thay. Ngay ngày hôm 
sau, ông nhận được cú phone từ nhà thương, cho biết đã 
có gan để thay cho ông. 
 

 
 
Ông bà Thanh-Nhàn tại TBDF Studio. 
 
Kể lại ơn lành của mình tại phòng thu TBDF, ông Thanh 
nói: “Từ khi lâm bệnh, tôi hay lên Youtube xem các 
chương trình Ơn Cha Diệp do Trương Bửu Diệp 
Foundation thực hiện. Trước đó tôi cũng nghe nhiều người 
nói Cha rất linh thiêng, nhiều người được ơn chữa lành 
nhờ lời cầu bầu của Cha. Vì thế, khi đến nhà thờ thấy 
tượng Cha Diệp tôi cũng chỉ biết cầu nguyện với Ngài. Rồi 
tôi được thay gan rất nhanh. Bệnh này chỉ có thể kéo dài 
2 năm, nên 70% người trong waiting list chết trước khi 
được thay gan. Tôi như được phép lạ. 
 
Hơn 7 tháng kể từ ngày được thay gan, sức khỏe của ông 
Thanh rất bình thường, không bị phản ứng gì.  Ông Thanh 
tin rằng ông đã được Cha thương mà cầu xin Chúa ban 
cho ông phép lạ “chết đi, sống lại”.  
 
 
 

Ông Trần Lợi đến từ Ontario, kể lại trong một lần về Việt 
Nam chơi, ông bị đau phải nhập viện và được một bác sỹ 
người Pháp ở Huế phát hiện có hai bướu nằm dưới lá gan 
và khuyên ông trở về Canada ngay để chữa trị. Nghe vậy, 
ông tức tốc cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Ông 
kể:”Chỉ trong vòng 10 ngày, tôi bị sụt mất 30 lbs, nhưng 
sau khi trở về Canada và được cắt bỏ khối u, tôi khỏe mạnh 
trở lại. Đó là nhờ ân huệ Cha ban cho tôi.” Từ Canada, vợ 
chồng ông Lợi quyết định bay sang Mỹ, đến văn phòng Cha 
Diệp để làm nhận chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của 
Cha. Câu chuyện của ông Trần Lợi được phát trên chương 
trình Ơn Cha Diệp tập 153. 
 

 
 
Ông Trần Lợi và vợ là bà Phan Thị Quí đang chia sẻ ơn lành. 
Hình: TBDF. 
 
Xin ơn và được ơn ngay trong chuyến đi 
 
Trong email gửi cho văn phòng TBDF mới đây vào tháng 
4-2017, chị Phạm Thị Bích Liên, cư dân thành phố 
Admonton, quận Alberta, Canada, cho biết:”Từ ngày sang 
thăm Cha Diệp trở về, bênh đau lưng của tôi giảm đến 
90%.” Tháng 8-2015, chị Liên cùng chồng là anh Nguyễn 
Đức Hoàng Quân và hai cô con gái xinh xắn sang Hoa Kỳ 
chỉ với chủ đích là đến văn phòng Cha Diệp để cầu xin Cha 
ban cho chị Liên ơn chữa lành. Chị Liên bị bệnh đau cột 
sống từ nhiều tháng, tuy được điều trị nhưng bệnh ngày 
càng nặng. 
 
Ngày đầu tiên vào văn phòng Cha Diệp, chị Liên còn rất 
đau, nhưng theo lời chị kể với chương trình truyền hình Ơn 
Cha Diệp: “Ngày đầu tiên tôi khấn với Cha, xin Cha cất bớt 
những cơn đau cho tôi. Vậy mà chỉ sang ngày thứ hai, đau 
10 chỉ còn 2. Tôi mừng khôn tả.” Đó là lý do khiến chị quyết 
định thu hình làm nhân chứng cho Cha, để cảm tạ Cha, 
chứ không như mục đích ban đầu là đến để cầu xin. 
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Chương trình Ơn Cha Diệp tập 122 đã phát câu chuyện 
ơn lành của chị Bích Liên. (Hình dưới) 
 

 

Vì có thân nhân sống tại Hoa Kỳ, nên ông Đông Nguyễn, 
cư dân thành phố Kamloops, quận British Columbia, 
Canada có đôi lần sang thăm và tiện thể đến văn phòng 
Cha Diệp mà cầu nguyện. 
 

 
 
Năm 2015, ông Đông (hình trên) cần giải quyết vấn đề 
liên quan đến thủ tục giấy tờ tại Hoa Kỳ, nhưng ông 
không biết làm thế nào. Khi sang Hoa Kỳ, trước khi đi lo 
giấy tờ, ông Đông ghé qua văn phòng Cha Diệp để nhờ 
Cha cầu bầu giúp. Chỉ trong vòng hai ngày, mọi chuyện 
của ông được giải quyết một cách suôn sẻ. Ông Đông 
không quên trở lại văn phòng Cha Diệp để ghi lại ơn ông 
nhận được như một cách để cảm tạ Cha. Câu chuyện 
của ông Đông được phát trên chương trình Ơn Cha Diệp 
tập 116. 
 
Rất hiếm có gia đình nào mà cả hai vợ chồng đều bị 
bướu trong người. Nhưng chuyện lại xảy ra với vợ chồng 
ông Luật Nguyễn và Mến Vũ, đến từ Vancouver, British 
Columbia - Canada. Ông Luật kể ông bị bướu ở chân, 
bướu to dần khiến bác sỹ yêu cầu ông phải mổ để lấy 
ra. Trong thời gian chờ ngày mổ, ông liên lỉ cầu nguyện 
với Cha Trương Bửu Diệp, và cục bướu từ đó nhỏ dần 
cho đến đúng ngày hẹn thì cục bướu không còn nữa. 
 
 

 

 

 
 
Còn bà Mến Vũ (hình trên, bên trái) thì bị cục bướu ở 
mang tai, nếu mổ sẽ rất nguy hiểm vì sẽ chạm đến các 
dây thần kinh. Trước ngày mổ, bà luôn cầu nguyện với 
Chúa, Đức Mẹ và Cha Diệp, và ca mổ đã thành công. Ông 
bà nói:” Chúng tôi luôn xem Cha như một vị lương y giàu 
lòng nhân đức.” Ông bà Luật Nguyễn và Mến Vũ đã sang 
tận Hoa Kỳ, tìm đền văn phòng Cha Diệp tại miền Nam 
California để chia sẻ ơn lành, làm nhân chứng ơn lành. 
Mới đây vào tháng 5-2017 khi quay trở lại thăm Cha, ông 
bà cười tươi cho biết:” Chúng tôi được ơn Cha nhiều quá 
các cô chú ạ, kể không hết được, nên lần nào sang đây 
chúng tôi cũng phải sắp xếp để đến văn phòng TBDF 
thăm Cha Diệp.” 
 
Vì được ơn Cha Diệp, cô Phạm Thị Song, cư dân thành 
phố Manitoba, thuộc quận Ontario, Canada đã khấn 
nguyện sang được California để tạ ơn Cha. Và cô đã toại 
nguyện khi có mặt tại văn phòng TBDF để vừa tạ ơn Cha, 
vừa làm nhân chứng cho Cha. Chương trình Ơn Cha Diệp 
tập 133 đã phát câu chuyện ơn lành của cô. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hy vọng sắp tới văn phòng Cha Diệp sẽ đón tiếp ngày 
càng nhiều các vị khách đến từ đất nước Canada, để xin 
ơn và được ơn, và quan trọng hơn là để danh sách nhân 
chứng ơn lành ngày càng dài thêm, trong đó có phần chia 
sẻ của những người đến từ xứ sở băng giá nhưng tấm 
lòng lại luôn ấm áp, và mang nặng tình yêu người Cha 
thân quý Trương Bửu Diệp.  
 
Nguyễn Huynh – Trần Ngọc 
 

 

 

Cô Phạm Thị Song 
trong buổi ghi hình 
tại TBDF studio để 
chia sẻ ơn lành đã 
nhận được từ Cha 
Trương Bửu Diệp.  
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Nhóm Tuổi Trẻ Cha Diệp (TBDFellowship) sẽ tổ chức cắm 
trại qua đêm tại Mile Square Park, thành phố Fountain 

Valley, CA trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật: 
(1 tháng 7 và 2 tháng 7, 2017) 

Thân mời các bạn trẻ từ 18 đến 35, có thẻ TBDF, ghi danh 
tham dự tại văn phòng TBDF. Lệ phí $10.00/người.  

Bắt đầu nhận ghi danh từ ngày 1 tháng 6, 2017.  
Chỉ nhận tối đa 50 trại viên. Ưu tiên người nộp phiếu ghi 

danh sớm. 
 

TBDFELLOWSHIP – SUMMER CAMP 
Vui Trại hè cùng Nhóm Tuổi Trẻ Cha Diệp 

 

Save the Day 
Sat 1

st
 & Sun 2

nd
, July, 

2017 Start 9 am on 
Saturday 

End 4 pm n S nd  
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BUỔI CẦU NGUYỆN 
THỨ NĂM, 1 THÁNG SÁU, 2017 

 
Vào lúc 7 giờ tối sẽ có buổi cầu 

nguyện với cha Diệp tạ i nhà thăm 
viêńg Cha Trương Bử u Diệp và mừng 

Father’s Day 2017. 
Khách ở xa xem online trực tiếp trên 
website: www.truongbuudiep.org và 

trên Facebook: 
Truong Buu Diep Foundation. 

 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH “ƠN CHA DIỆP” 
Được phát thường xuyên trên Youtube, Twitter, Facebook, 

Google Plus, và website: www.tbdf.org. 
 
 

Đóng góp thông tin, bài vở, góp ý cho Báo ƠN LÀNH, xin liên lạc Ban Biên Tập qua số phone: 
(714) 537 8159 hoặc Email: info@truongbuudiep.org 

 
 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBDF App 
Cầu nguyện với Cha ngay 

trên phone. 
TBDF đã có trên Apple 
Store và Google Play. 

Free Download! 
 

 

 
 

 

GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE: Xin gọi số (714) 702 5129 
                                                                (Để lại lời khấn sau tiếng beep) 

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 
oOo 

 
Tư vấn Bảo hiểm Sức khỏe, Medi-Cal, 
Medicare, Obamacare, Bảo hiểm nhân 

thọ, Chương trình Về Hưu, Học Đại học… 
 

Chuyên viên: Cô Kim Anh: 714 856 8209 
(Có 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 & 
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. 
 

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


11 
 

Page 11 of 12 
 

  
Truong Buu Diep Foundation                                                                         Số 58 – JUNE 1, 2017 

 

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. 

 

 

 

Jessica Phùng 
Manager 
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PHIẾU GHI DANH NHẬN BÁO ƠN LÀNH MIỄN PHÍ 

(TBDF Free Newsletter Subscriber Registration Form) 
 

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

Tôi muốn nhận Báo ƠN LÀNH phát hành vào ngày 1 và 15 mỗi tháng qua:   

(I want to receive ON LANH newsletter issued on 1 and 15 of the month by:) 

1. Bưu điện theo địa chỉ hiện tại. (Mail to current address) 

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

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

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

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

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

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

  

 

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