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Do TBDF thực hiện và phát hành vào ngày 1 và 15 mỗi tháng  
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Kính Biếu 

Số 61 
 

Viết về Cha Diệp – Mỗi bài hát là một Hồng Ân 
 
Trong buổi cầu nguyện mới đây, ông John Nguyễn, Ban Điều hành Trương Bửu     

Diệp Foundation thông báo vào tháng 8, 2017 nhân kỷ niệm 6 năm ngày thành 

lập Hội Trương Bửu Diệp Foundation (8/16/2011 – 8/16/2017), một CD mới 
mang tên ‘Cảm ơn Cha Diệp’ sẽ được phát hành. CD gồm 10 bài hát viết về Cha 

Trương Bửu Diệp của tác giả Đinh Vũ. Nhân dịp này, PV báo Ơn Lành đã phỏng 
vấn tác giả Đinh Vũ: 

 

 
 
*Chào ông, được biết ông đã sáng tác nhiều 
ca khúc, cơ duyên và từ lúc nào ông lại viết 
những bài hát về Cha Trương Bửu Diệp vậy? 
 
Tác giả Đinh Vũ: Cách đây khoảng 5 năm, tôi 

có dịp gặp gỡ anh chị Hội trưởng TBDF tại văn 

phòng của tôi. Trong dịp này, anh John Nguyễn – 
Ban Điều hành TBDF đã đề nghị tôi viết vài bài 

hát tôn vinh, cảm tạ, hướng về Cha Diệp, nhằm 
mục đích cao rao tình Chúa đã yêu thương ban 

cho chúng ta Cha Trương Bửu Diệp, để qua lời 

cầu xin nguyện giúp của Cha mà Chúa đã nhận 
lời, và ban muôn ơn lành xuống cho những ai đến 

kêu cầu Cha giúp. Và tôi đã bắt đầu từ đó.  
 

(Xem tiếp trang 2) 

 

 
Bìa CD nhạc ‘Cảm ơn Cha Diệp’ 
 

 

 

Tôi là người ngoại đạo, nên có cảm giác rất lạ khi đến văn 
phòng Cha Trương Bửu Diệp. 

 

Từ ngày qua Mỹ, tôi chưa về thăm nhà ở Việt Nam, nhưng năm ngoái 
tôi có dịp về một thời gian ngắn. Trong một lần đi công việc ở Cà Mau 

và về lại Sài Gòn gấp, không hiểu tại sao người tài xế chạy vòng qua 
Bạc Liêu, đi ngang nhà thờ Tắc Sậy. Đó là lúc 4-5 giờ sáng. Thật ra 

lúc đó tôi không biết có nhà thờ Cha Diệp, chỉ thấy có một nhà thờ 

đẹp quá, nên nói với tài xế để dừng lại và vào bên trong. Trên xe lúc 
đó cũng có bố của tôi đi theo. Bố tôi bị stroke, đi đứng chậm chạp, 

không được sáng suốt lắm, nên tôi vô mộ Cha và cầu nguyện cho bố 
tôi mau chóng trở lại bình thường. Hôm đó bố tôi cũng vào tận mộ 

Cha và thắp nhang cho Cha. Lần ấy đứng trước mộ Cha, tôi có một 
cảm giác rất lạ, xúc động, cảm giác mà tôi chưa bao giờ có. 

 
(Xem tiếp trang 3) 

 

 
Anh Tuấn Lâm. Hình: TBDF 

Nhân chứng ơn lành: Tuấn Lâm – Santa Ana, CA 

“Cha Diệp như đang đứng đâu đây” 
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Viết về Cha Diệp - Mỗi bài hát là một Hồng Ân   (Tiếp trang 1) 
 

   
   
 
*Trong CD ‘Cảm ơn Cha Diệp’ có bài hát ‘Lời khẩn cầu’ (*), một bài hát cảm động luôn được vang lên trong 
các buổi cầu nguyện hàng tháng tại văn phòng TBDF. Ông có thể kể gì về sự ra đời của tác phẩm này?  
 
-Với bài ‘Lời khẩn cầu’, tôi muốn nói đến một sự phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, muốn nói đến một tình yêu của người 

Cha, người mẹ. Một lời khẩn cầu từ đáy tâm hồn sâu thẳm xin được qua Cha Diệp nguyện dâng lên Chúa ban ơn bền đỗ 

cho bất cứ ai hết lòng trông cậy vào Chúa. Đặc biệt bài này ra đời với một nhân chứng tình yêu và thử thách là em Peter 
Ngô Dũng (*) và gia đình em đón nhận trong niềm tin: Tình yêu và thử thách đều là Hồng Ân. Tôi cảm tạ Chúa Thánh 

Thần đã truyền tải cảm nghiệm đầy xúc động cho tôi, để tôi viết được bài này. 
 

  

 
 

*10 tác phẩm được giới thiệu trong CD ‘Cảm ơn Cha Diệp’ 
lần này, anh yêu nhất ‘đứa con tinh thần’ nào? 
-Với tôi, mỗi một bài là một Hồng Ân, nên tôi trân trọng tất cả và 

chưa có ý nghĩ so sánh. Xin Chúa chúc lành cho toàn thể anh chị 
em và gia đình của Ban Điều Hành cũng như các thiện nguyện 

viên của Trương Bửu Diệp Foundation.  
 

*Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Em Peter Ngô Dũng, cư dân thành phố La Puente, California. Từ năm 
lên 8, Peter mắc bệnh liệt não, ảnh hưởng đến các cơ quan cử động khiến 
em không thể đi đứng bình thường. Trong suốt hơn 15 năm chịu đựng 
đau đớn cho đến biết được có văn phòng Cha Diệp tại thành phố Garden 
Grove từ đầu tháng 4/2012, gia đình đã đưa em đến cầu nguyện với Cha. 
Và phép lạ đã đến với em kể từ đó. Peter Ngô Dũng là nhân chứng ơn 
lành Cha Diệp, được giới thiệu trong DVD Ơn Cha Diệp số 3 “Bến Bình 
An”. 

 
 

*Viết nhạc về Cha Diệp có khó hơn là viết nhạc đời không, thưa ông? 
-Theo tôi, tất cả còn là tùy ‘duyên’. 
 
*Vậy là ông có ‘duyên’ viết nhạc về Cha Diệp rồi. Ông đã lấy cảm hứng viết nhạc về 
Cha Diệp từ đâu? 
 

-Tôi lấy cảm hứng viết nhạc từ Thánh vịnh và lời Chúa, cũng như các cuộc gặp gỡ thực tế trong 
những lần đến thăm Cha là cảm nghiệm sâu thẳm. Đặc biệt, nhờ ơn Chúa Thánh Thần rót vào 

lòng tôi những ca từ để tôi có thể viết lên những lời cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa tình yêu và 
cao rao tình Cha Diệp. 
 

 
 
Dù nhà Peter ở xa văn phòng Cha Diệp, nhưng vì thấy 
con vui và khỏe khi đến thăm Cha, nên hầu như ngày nào 
ba mẹ em cũng đưa em đến văn phòng Cha Diệp, cũng 
như thăm dự các buổi cầu nguyện hàng tháng. Trong 
hình: Linh mục Đinh Ngọc Quế đang ban phép lành cho 
Peter. Đứng phía sau là chị Ánh, mẹ của Peter. 

Hình: TBDF 

10 ca khúc trong CD ‘Cảm ơn Cha Diệp’ 
 

1-Hoan Ca Cha Trương Bửu Diệp (Hợp ca TBDF) 
2-Ước Nguyện (Thái Huynh & Trần Ngọc) 

3-Cầu Xin Cha Đến (Hoài Phương) 
4-Cảm Ơn Cha Diệp (Thái Huynh) 

5-Lời Khẩn Cầu (Trần Ngọc) 
6-Tình Yêu Hiến Dâng (Thùy Trâm & Đoan Trang) 

7-Tỏ Bày Cùng Cha (Thái Huynh & Trần Ngọc) 
8-Cảm Ơn Cha (Hoài Phương) 

9-Về Đây Thăm Cha (Trần Ngọc) 
10-Cha Diệp Chứng Nhân (Hợp Ca TBDF) 

 

Tác giả Đinh Vũ 
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“Cha Diệp như đang đứng đâu đây”  (Tiếp trang 1) 

 
Trở về nhà, bố tôi từ từ khỏe ra, đầu óc của ông tỉnh táo hơn. Nhưng khi đó tôi không nghĩ gì hết, rằng đó là Cha ban 

ơn cho bố tôi, hay là không, vì đó không phải là chuyện của mình. Sau đó, lại một lần nữa có bạn rủ đi Bạc Liêu, và tôi 

lại có dịp ghé vô mộ Cha Bửu Diệp. Khi đó tôi thấy có nhiều người đem nước đến cúng Cha, họ đứng xung quanh mộ 
Cha đông lắm khiến tôi không thể nào chen chân vô được. Tôi liền nói với Cha:”Cha ơi, con cũng có đem nước đây nè, 

nhưng đông quá, nên con đứng ở đây thôi nhe Cha.” Tôi nhắm mắt đứng cầu nguyện chỉ một ít phút, khi mở mắt ra 
tự nhiên mọi người đi đâu hết trơn, chỉ còn vài bà cụ ngồi cầu nguyện. Chẳng biết họ đi đâu mà nhanh thế. Lạ thật. 

Rồi tôi đặt chai nước lên mộ Cha. Khi đó, tôi thật sự xúc động, nước mắt tự nhiên chảy ra. Hôm đó, tôi cầu nguyện 

cho chính bản thân vì tôi bị high cholesterol, xin Cha cất bệnh cho, rồi tôi uống nước phép của Cha. 
 

Trở về Sài Gòn, mọi người có tin không? Khi xét nghiệm máu lại, tôi nhận được kết quả là lượng cholesterol trong máu 
của tôi ở mức bình thường như chưa bao giờ bị bệnh. 

 
Sau lần đó, tôi trở về Mỹ, cũng có đi qua đi lại nhiều lần văn phòng Cha Bửu Diệp trên đường Euclid, nhưng tôi không 

vào, vì chưa có gì để cầu nguyện với Cha cả. 

 
Cho đến một ngày của tháng Sáu, tôi có việc đi Riverside và ghé vô mua đồ, sau đó về lại nhà người bạn thì phát hiện 

không thấy chiếc bóp của tôi đâu nữa. Trong bóp, tôi đựng tất cả giấy tờ tùy thân quan trọng, nên mất bóp là mất tất 
cả. Tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy nên rất lo lắng vì sẽ mất nhiều thời gian để đi làm lại giấy tờ và có thể sẽ gặp 

rắc rối.  

 
Xe của tôi nhỏ lắm, nên suốt tuần lễ qua tôi lục tung lên để tìm bóp, từ gầm xe, trong trunk, khắp nơi trong xe, nhưng 

không hề thấy chiếc ví đâu cả. 
 

Hôm qua tôi đi ngang qua văn phòng Cha trên đường Euclid, và lần này quyết định vào thăm Cha và cầu nguyện với 
Cha. Vừa bước vào nhà cầu nguyện, tôi có cảm giác rờn rợn, giống như Cha Diệp đang đứng đâu đây. Tôi cầu nguyện 

với Cha, xin Cha cho tôi tìm lại được giấy tờ. Lúc quay trở ra, nhân viên tiếp tân hỏi tôi sao không lấy nước ‘lộc của 

Cha’ mà uống. Tôi nghe lời, trở vô xin một chai đặt gần miếng ván hòm của Cha. Tự nhiên lúc đấy tôi lại khóc nữa, 
cảm giác như có Cha an ủi mình vậy.  

 
Trên đường lái xe về nhà tôi thấy tâm hồn bình an lắm. Sáng nay lấy xe đi làm, tự dưng mắt trái của tôi giựt liên tục. 

Tôi nghĩ thầm:”Trời, giấy tờ mất hết trơn rồi, lại có chuyện gì nữa đây? Bình thường ít khi tôi mở trunk ra lắm, nhưng 

hôm nay tôi tình cờ mở trunk ra thì…Tin không? Cái bóp nằm ngay trong trunk. Tôi cầm bóp của mình ra mà rợn người, 
kêu lên:”Cha ơi, sao Cha thương con quá vậy. Con là người ngoại đạo mà Cha thương con đến thế sao.” Thế là tôi liền 

chạy đến đây để cảm tạ Cha.  
 

Thật ra gia đình tôi đã biết về Cha nhiều, những ai cầu xin với Cha đều được. Nghĩa trong gia đình tôi cũng có nhiều 

chứng nhân, nhưng hồi giờ tôi đâu có tin. Tôi luôn lập luận rằng chuyện gì cũng diễn ra theo logic, cho đến khi chính 
tôi nhận được ơn Cha thì tôi không giải thích được, không thể nào tưởng tượng được. 

 
Tôi biết Cha khá lâu, và xem Cha như người cha của mình vậy. Văn phòng Cha ở đây thì tôi biết lâu rồi, nhưng chỉ đi 

ngang mà không vô, cho đến ngày quá tuyệt vọng thì tắp vô mà xin Cha. Lúc cầu nguyện, tôi không ngờ là đươc nhanh 
như vậy. Tôi nghĩ dù phép màu đi nữa cũng đâu có nhanh như vậy. 

 

Đạo nào cũng vậy, khi cầu xin phải thành tâm. Con người đa số là có việc mới cầu, không thì quên. Nhưng với tôi, tôi 
rất thành kính Cha, trong người trong xe tôi lúc nào cũng có Cha. Mà không phải chuyện gì cũng xin Cha phải làm cho 

mình, mà phải xem xét nếu ngoài khả năng của mình thì hẵng cầu xin Cha. Nhưng tôi thấy Cha ban phép màu nhiều 
nhất là cho sức khỏe. Cứ cầu xin bằng tấm lòng thành, Cha sẽ cho. 

 

Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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L. HUYNH – LAS VEGAS, NV. 

Để có chỗ cho con cái con nương thân, xin Cha giúp 
con giữ lại được căn nhà con đang ở. Con đang mướn 

luật sư, và lục lại giấy tờ mà luật sư cần. Xin Cha giúp 

mọi việc đều nhanh chóng và tốt đẹp đến với con. Cha 
giúp con nhé Cha ơi. Con xin tạ ơn Cha. 

 
H. NGUYEN – ONTARIO, CAN. 

Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho má con bình an và biết 
phó thác, trông cậy vào Chúa để được nhận ơn chữa 

lành. 

 
D. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 

Con trai đầu lòng của con là G.T. bị oan, phải ngồi tù 
23 năm nay. Tháng 9-2017 cháu sẽ ra tòa để được xét 

xử. Con kính xin Cha ban cho cháu ơn lành để cháu 

được trở về với gia đình. Con thành tâm cầu xin Cha. 
 

Q. TRUONG – SAN DIEGO, CA. 
Xin Cha giúp ban cho anh con là H.T hết bệnh ung thư 

phổi, cho con hết bị tê nhức tay chân, hết đau lưng. 
Xin cho con cái biết nghe lời cha mẹ, vợ chồng con 

thuận hòa, êm ấm, gia đình hạnh phúc. Con tạ ơn Cha. 

 
MONG THUONG – AMARILLO, TX. 

Xin Cha ban cho hai đứa con của con được mọi sự tốt 
đẹp. Xin cho đứa con gái của con muốn đi tu được ơn 

gọi của Chúa, và cho cháu có thêm sức mạnh, niềm tin 

để đi theo con đường Chúa gọi. 
 

H. NGUYEN – LA SALLE, IL. 
Xin Cha cầu bầu cho con trai của con là P.N.A.N. bỏ 

được rượu chè, có việc làm, xa lánh bạn bè xấu để trở 

về với gia đình, cháu còn bị D.U.I, xin cho cháu mau 
lấy lại bằng lái xe. Con xin cảm ơn Cha. 

 
T. LE – PHOENIX, AZ. 

Thưa Cha, xin Cha phù hộ cho gia đình con được bình 
an trong cuộc sống, cho việc làm ăn của con sớm ổn 

định trở lại, và cho chị con sớm qua khỏi bệnh tật. 

 
T.O.D – ASPEN, CO. 

Xin Cha chữa cho con gái con là N.K.T. được chữa khỏi 
bệnh thận, và được bình an trong cuộc sống. Con xin 

cảm tạ Cha. 
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V. LUONG – POMONA, CA. 

Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con một tương 
lai sao cho đẹp lòng Chúa. Con mong muốn gia nhập 

không quân và trở thành bác sỹ để cứu chữa mọi 
người. Xin Cha ban cho con ơn khôn ngoan.  

 

C. TRAN – BALDWIN PARK, CA. 
Xin Cha giúp cho ba con là T.V.P tai nạn qua khỏi và 

gặp nhiều may mắn. Xin cho con được thăng chức 
trong năm nay, và để dành được tiền giúp ba má. Con 

cũng xin Cha tìm giúp con một người yêu thương con 

và cũng sẽ là chồng con. 
 

L. NGUYEN – BREA, CA. 
Chồng con là N.M.Q. đang bịnh nằm ở nhà thương. 

Xin Cha ban cho chồng con được mau bình phục, có 
thể đứng dậy đi lại được. Con xin đa tạ Cha. 

 

M. & M. VO – ORLANDO, FL. 
Cầu xin Cha cho gia đình chúng con được bình an, 

cho chồng con được gặp thầy gặp thuốc để vượt qua 
bệnh tật, cho con trai của con, 18 tuổi, được bình an 

trong quân đội, hiện cháu đang đi làm nhiệm vụ tại 

Hàn Quốc. Xin nhậm lời con cầu xin. 
 

L. NGUYEN – ROSEMEAD, CA. 
Cha ơi, xin Cha chữa lành bệnh cho chồng con là 

D.K.T bị bệnh đau bao tử, đừng bị chảy máu bao tử 
nữa, bệnh tiểu đường ổn định, cho bệnh gan, thận 

của con được bác sỹ giỏi chữa trị. Vợ chồng con muôn 

vàn cảm tạ ơn Cha.   
 

T.LAM – FORTH WORTH, TX. 
Cha ơi, xin thương đứa cháu con đang gặp nhiều trở 

ngại sẽ vượt qua được tất cả, cho gia đình con được 

bình an, hết bệnh tật, vợ con được mọi sự như ý. 
 

K. TRAM – McCOMB, MS. 
Xin Cha cho má con là V.K.C. được lành bệnh 

Alzheimer. Xin cho ba con là P.T. bỏ được hận thù, 

biết kính sợ và thương yêu Chúa. 
 

T.V. NGUYEN – AGOURA HILLS, CA. 
Cầu xin Cha thương cho D.K.N được mạnh khỏe và 

mọi bệnh tật được qua khỏi để sớm an tâm trở lại học 
hành, gia đình hạnh phúc. 
 

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 
 
T. PHAM – ALLEN, TX. 

Thưa Cha, em con là P.M.A., hiện đang sống một 
mình ở Việt Nam. Hiện em con mắc rất nhiều thứ 

bệnh: cao máu, bệnh tim, đau toàn thân, phong thấp. 

Nay con cầu xin Cha ban ơn chữa lành cho em con, 
vì em con không có ai ở bên cạnh để giúp đỡ. Cha ơi, 

xin cứu em con. Tạ ơn Cha. 
 

T.NGUYEN – SAN MARCOS, CA. 

Cha ơi, bác sỹ nói gan của con bị chai, và con đã mắc 
phải bệnh ung thư gan rồi, chồng con là L.V.M. thì bị 

đau nhức toàn thân. Con cúi xin Cha cầu bầu cùng 
Chúa cho con và chồng con được ơn chữa lành, và 

cho gia đình con cái của con được bình an. Con xin 
cảm tạ Cha. 

 

M. DANG – SAN JOSE, CA. 
Cầu xin Cha ban phép lành cho S.D để cháu ăn uống 

được bình thường; cho A.D sống khỏe, cho J.D – mẹ 
con được mạnh khỏe, cho T.D khỏe mạnh và khả 

năng tài chính được dồi dào. 

 
T.S – VERO BEACH, FL. 

Con cầu xin Cha cho con được lành bệnh, mau qua 
khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Xin Cha giúp cho gia đình 

con gái con được bằng an, mạnh khỏe luôn. Con có 
người em gái đang bị bệnh, xin Cha giúp cho em con 

được mạnh khỏe trở lại bình thường. 

 
L. XUNG – SAN JOSE, CA. 

Xin Cha cầu cùng Đấng Tối Cao ban cho L.T. hiện còn 
mê man trong nhà thương được mau chóng tỉnh lại 

để về với gia đình. Con tạ ơn Cha. 

 
Y. NGUYEN – LANSING, MI. 

Xin Cha cho gia đình chúng con được an lành, hạnh 
phúc, cho các cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn; xin cho 

con được mạnh khỏe để chăm sóc con cái và gia đình 

con; cho con sống hạnh phúc vui vẻ và may mắn 
trong cuộc sống. Con cảm ơn Cha. 

 
T. TRUONG – BELMONT, NC. 

T. bị bệnh béo phì. Xin Cha giúp cho cháu được mạnh 
khỏe. Xin cho N. đi về Việt Nam được bình an. Con 

cảm ơn Cha. 

XIN KHẤN 
 

C. CURTIS – LEXINGTON, KY. 
Cầu xin Cha cho máu đường, máu mỡ, áp huyết của 

con xuống thấp trở lại bình thường, cho hai đầu gối con 

hết đau, cho hai chân con đừng bị vọp bẻ nữa. Xin cho 
con hết đau nhức toàn thân mình để con có thể đi lại 

bình thường, đi làm việc được. Hiện giờ con đau bắp 
chân nhiều lắm Cha ơi, xin Cha cứu con. 

 

T. NGUYEN – OCEANSIDE, CA. 
Cầu xin Cha cho con sớm mua được nhà và cho con có 

sức khỏe để làm việc; xin sửa đổi tâm hồn chồng con. 
Con xin phó thác và trông cậy tình thương của Cha. 

 
L. NGUYEN – ST PAUL, MN. 

Xin Cha cầu bầu cho con được khỏe mạnh, đường ruột 

và dạ dày không bị hành, xin cho con trai con mua được 
tiệm như ý Chúa ban. Xin cho gia đình con được tràn 

đầy sức khỏe. 
 

D. TRUONG – ROSEMEAD, CA. 

Xin cho con của chúng con là D.T biết đọc, biết viết, có 
trí nhớ, cho vợ con lành bệnh bướu cổ, cho con chạy 

xe được tỉnh táo, cho gia đình con được bình an. Gia 
đình chúng con cảm tạ ơn Cha. 

 
H. NGUYEN – BYRON CENTER, MI. 

Lạy Cha Trương Bửu Diệp linh thiêng, xin Cha cầu xin 

Cha cho ba con ở Việt Nam đang bị nhiễm trùng máu 
rất nặng và đang rất yếu. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa 

ban cho ba con ơn chữa lành, để sức khỏe ban con bình 
thường trở lại. Cha ơi, lúc này chỉ có Cha thay mặt Chúa 

cứu được ba con mà thôi.  

 
H. NGUYEN – NEW ORLEANS, LA. 

Con xin Cha Diệp cầu bầu cho con gái con ngoan 
ngoãn, cho con thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo, và 

cho các con của con còn đang sống tại Việt Nam có 

công ăn việc làm ổn định. Cám ơn Cha rất nhiều. Xin 
Hội cầu nguyện thêm cho tôi. Cảm ơn nhiều! 

 
H. ICKE – WYLIE, TX. 

Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao thương cho con 
gái con là Jennifer sớm có baby. Cháu nó lập gia đình 

từ năm 2011 đến nay vẫn chưa có con, Cha ơi. Xin Cha 

thương vợ chồng đứa con của con, Cha nhé! Con chân 
thành cảm tạ ơn Cha. 

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                                      Số 61 – JULY 15, 2017 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa. 

TBDF 



6 
 

Page 6 of 12 

 

 

 

 
C. TRAN – EVANSVILLE, IN. 

Những lần trước con cứ cầu xin Cha cho con đỡ bị 
ngứa, nay con đã tìm ra nguyên nhân gây ngứa, được 

chữa trị và đã khỏi bệnh rồi. Con xin cảm tạ vì Cha đã 

ban nhiều ơn lành cho con. 
 

N.T. DO – ONTARIO, CAN. 
Có vài lần gặp khó khăn, lo lắng trong cuộc sống, con 

gọi phone sang văn phòng, và tâm hồn con được bình 
an. Con cảm tạ Cha đã cầu thay nguyện giúp cho con. 

 

C. NGUYEN – SAINT LOUIS, MO. 
Con thành tâm cảm tạ ơn Cha đã cầu bầu cùng Đấng 

Tối Cao cho con của con là L.P.M được bớt bệnh. Xin 
Cha tiếp tục thương và cầu nguyện giúp, cho con của 

con được hoàn toàn bình phục và tìm được việc làm 

như ý. 
 

L. NGUYEN – ST. PAUL, MN. 
Thưa Cha, nay con đã hết nhức đầu. Chúng con cũng 

đã nhận được tất cả các ơn mà con cầu xin với Cha, 
cho con trai và con gái con. Chúng xin xin cảm tạ ơn 

Cha. 

 
N. NGUYEN – BATON ROUGE, LA. 

Cha ơi, con nay đã giảm được bệnh cao máu, cao mỡ, 
và bớt bệnh đau lưng, nhức xương. Con rể con đã đi 

phỏng vấn lần 2, còn một lần nữa là có thể được goi 

đi làm. Con xin cảm tạ ơn Cha, xin Cha tiếp tục cầu 
bầu cho gia đình con được bằng an, và hết khỏi bệnh 

tật. 
 

T. PHAM – MERIDEN, CT. 

Gia đình con được bình an, khỏe mạnh, con trai con 
đã lành bệnh và gặp được may mắn. Con xin cảm ơn 

Cha. 
 

C. DINH – WEST HILLS, CA. 
Xin cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã ban cho con ơn 

được ơn như ý. 

 
M. VU – SAN ANTONIO, TX. 

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ơn chữa lành bệnh 
ung thư. Xin Cha tiếp tục cầu bầu để bệnh con không 

tái phát. 

 
D. TRAN – ALBUQUERQUE, NM. 

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con đi đường được mọi sự 
bình an. 

 

 
 

D. NGUYEN – DANA POINT, CA. 

Cảm tạ Cha vì đã cầu bầu cùng Đấng Tối Cao đã che 
chở, bảo vệ con vượt qua bệnh tật, và ban phép lành 

cho bé con của con ra đời bình an và mạnh khỏe. 
 

H. HOANG – HOUSTON, TX. 

Cảm ơn Cha Trương Bửu Diệp đã chuyển lời cầu xin 
của con đến với Chúa, và Chúa đã nhậm lời của Cha 

mà ban cho con một công việc full-time, lương cao, 
và đầy đủ benefit. 

 
D. VU – SALT LAKE CITY, UT. 

Việc xét xử của tòa án đã xong, mọi chuyện rất công 

bằng. Nay con kính cảm tạ ơn Cha. 
 

K. TRAN – METAIRIE, LA. 
Cha ơi, những lời con cầu xin với Cha nay con nhận 

được tất cả rồi, và đúng như ý nguyện của con. Con 

xin hết lòng tạ ơn Cha. 
 

D. DO – OSWEGO, IL. 
Những lúc công việc làm ăn của con không thuận lợi, 

hoặc có điều gì trở ngại, con lại cầu xin Cha giúp cho 
con vượt qua được những trở ngại đó. Và đúng như 

vậy, ngày hôm sau mọi việc đều tốt đẹp. Con biết Cha 

đã giúp con rất nhiều trong cộng việc làm của con. 
Con xin tạ ơn Cha. 

 
N. NGUYEN – GAITHERSBURG, MD. 

Con cầu nguyện cho bà V.T.T.B. ở bên Pháp, và nay 

bà đã được Bộ Xã Hội Pháp giúp đỡ rồi. Tạ ơn Cha. 
 

T.C.LE – HERNDON, VA. 
Cha ơi, chúng con vô cùng biết ơn Cha vì Cha đã ban 

cho hau cháu L&A có baby được 6 tháng nay rồi. Vậy 

là đầu tháng 10 này gia đình chúng con có thêm thành 
viên mới. Xin Cha gìn giữ baby trong bụng mẹ cháu 

cho đến ngày chào đời đươc bình an, mạnh khỏe, 
baby dễ nuôi, đạo đức, thông minh, xinh xắn. Muôn 

đời chúng con tạ ơn ơn Cha. 
 

H.DOAN – OKLAHOMA, OK. 

Xin chân thành báo Ơn Lành đã ghi lại lời kể của tôi 
về ơn lành tôi đã nhận được từ Cha Trương Bửu Diệp 

để tôn vinh Cha đã cứu tôi. Cha ơi, con ao ước có dịp 
sang thăm Cha và làm nhân chứng cho Cha. Con xin 

Cha nhận nơi đây lòng biết ơn của con. Con tin tuyệt 

đối nơi Cha. Con của Cha.  
 

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                                    Số 61 – JULY 15, 2017 

Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

Xin  
CẢM TẠ 
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 Cẩm Anh Slen – Florida 

Tôi luôn cảm giác Cha ấm như người thiệt 
 
Lúc còn ở Việt Nam, mẹ chồng tôi hàng năm đi hành hương đều có đến nhà thờ Tắc Sậy, nhưng tôi không biết gì về Cha. 

Qua tới Mỹ, tôi thấy báo chí có đang hình Cha, nhưng cũng chỉ xem lướt qua thôi chứ không tìm hiểu. 
 

Gia đình tôi theo đạo Phật. Một lần lên Facebook tôi thấy ca sỹ Cam Thơ share câu chuyện của một bác nằm trong nhà 
thương, bác gái đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp cầu nguyện và xin nước phép đem vô nhà thương cho bác trai thì 

được Cha Diệp cứu sống. Từ đó tôi bắt đầu xem các chương trình Ơn Cha Diệp. 

 
Tôi có đứa con trai ham chơi chứ không ham học. Tôi cầu nguyện với Cha xin Cha phù hộ cho con trai. Hôm đó tôi đang 

rửa chén thì chợt thấy gương mặt Cha thiệt là lớn, Cha mặc áo màu đen. Chỉ thoáng qua như vậy thôi. Tôi có kể cho 
chồng tôi nghe vậy, và cho một chị bạn cũng biết về Cha Diệp. Tối hôm đó, chị đưa cho tôi mượn bức tượng Cha Diệp 

mà chị thỉnh từ nhà thờ Tắc Sậy qua đây.  

 
Sáng hôm sau, khi con gái tôi và tôi đi đón con trai đi học về. Lên xe, cháu báo cho tôi tin vui: “Mẹ ơi, hôm nay kiểm tra 

được 80% môn khoa học.” Wow, tôi vui mừng quá, vì từ trước đến nay cháu chưa bao giờ có được kết quả tốt như vậy. 
Chưa hết, khi ba mẹ con về đến nhà, mở cửa bước vô nhà thì thấy tivi đang bật, alarm thì hú lên inh ỏi, trong khi nhà 

không có ai cả. Con trai tôi bước vô phòng cháu, chạy ra nói với tôi:” Mẹ, mẹ mở đèn ở phòng con hả? Sáng nay đi học 
con tắt rồi mà!” Tôi rất ngạc nhiên, vì khi ra khỏi nhà là tôi đã tắt tất cả các thiết bị điện, sao bây giờ nó bật hết lên vậy. 

Một hồi sau, tôi nhớ ra và trấn an các con:”Ồ, mẹ biết ai rồi.” Vâng, đó chính là Cha Trương Bửu Diệp, vì chị bạn tôi nói 

chính chị cũng đã gặp Cha Diệp bước ra từ bức tượng này đôi ba lần. 
 

Từ ngày Cha cho tôi thấy, mỗi ngày đi làm tôi đều cầu nguyện với Cha, trước khi đi ngủ cũng nói chuyện với Cha. Nhiều 
lúc chạm vào người Cha, tôi cảm giác ấm nhưng người thiệt, chứ không phải chỉ là bức tượng. 

 

Mẹ tôi bị đau chân đến nỗi không đi đứng được. Bà là người Phật giáo, không biết xin khấn thế nào nên kêu tôi khấn 
dùm. Tôi đã xin Cha cho mẹ, thì nay mẹ tôi đi đứng được rồi. Tôi tin Cha đã nghe lời cầu xin của tôi. 

 
Gia đình tôi ba bốn năm nay không có đi nghỉ hè, nhưng vì có ơn Cha, nên tôi nhủ là hè này nhất định phải qua văn 

phòng Cha. Tôi nói với các con là chuyến đi này mình đi thăm Cha Diệp. Hôm nay các con tôi đến thì thấy chỉ toàn là 

tượng, nên thắc mắc vì không thấy Cha đâu. Sau khi được giải thích, các con tôi đã hiểu. Gia đình tôi xin cảm tạ ơn Cha. 
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Gia đình ông Nguyễn Văn Điều – Westminster, California 

“Chúng tôi xác tín có sự can thiệp của Cha Diệp” 
 

Tháng 1-2017, ông Nguyễn Văn Điều bị xuất huyết não, được đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ đã phải mổ lấy đi một bên sọ 
của ông Điều để chữa và hơn 2 tháng sau thì ông được lắp sọ trở lại. Trong suốt thời gian đó, ông Điều vẫn bất tỉnh. 

Không ai có thể ngờ, chỉ sau 4 tháng được điều trị và 2 tháng dưỡng bệnh tại nhà, vào một ngày đầu tháng 7-2017, ông 

Điều và một số thành viên trong gia đình đến văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) xin làm nhân chứng ơn 
lành. 

 

 

   Ông Nguyễn Văn Điều (dấu X) và một số thành viên trong gia đình chụp hình tại phòng thu TBDF.  
 

Khi ông Điều nhập viện được hai ngày, gia đình ông đã đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp tại thành phố Garden Grove 
để nhờ Cha cầu thay nguyện giúp cho ông Điều sớm hồi tỉnh và bình phục.  

 

Ông Điều kể lại: ”Một tuần trước khi được đưa vào nhà thương cấp cứu, tôi bị đau đầu, mất ngủ, ói mửa. Khi ở trong 
nhà thương, lúc tỉnh lại tôi biết mình còn sống, nhưng vẫn không hiểu sao gia đình, bạn bè cứ tới thăm mình hoài. Lúc 

ấy tôi chỉ cảm thấy rất nhớ vợ, nhớ con.” 
 

Khi đã tỉnh lại, ông được chuyển sang nursing home và được điều trị cho đến đầu tháng 5-2017 thì sức khỏe của ông 
gần như bình thường trở lại. Ông Phương, anh rể của ông Điều kể: “Chỉ sau 4 tháng mà cậu Điều đã có thể nói chuyện, 

đọc sách tiếng Việt Nam, tiếng Anh, nói tiếng Mỹ rất rành rọt. Đây thật sự là một phép lạ, vì theo lời bác sỹ, nếu cậu 

Điều có may mắn thì phải mất ít nhất một năm cậu mới có thể tỉnh được.”                    
                                                                            (Xem tiếp trang 9) 
 

X 



9 
 

Page 9 of 12 

 

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                                     Số 61 – JULY 15, 2017 

“Chúng tôi xác tín có sự can thiệp của Cha Diệp” (Tiếp trang 8) 
 

Bà Thảo, vợ ông Điều nhớ lại:”Hôm đó là ngày 14, trời mưa, nên chồng tôi kêu ở nhà coi con, mà nhờ người bạn đưa 
đi nhà thương. Người bạn ấy nói rằng khi vô tới nhà thương là chồng tôi không còn biết gì nữa. Anh được phẫu thuật 

mổ lấy sọ ra, nhưng lần đầu không thành công, mấy ngày sau bác sỹ lại mổ thêm lần nữa. Trong thời gian lấy não ra 
khỏi hộp sọ, khoảng 6-7 tuần, chồng tôi hôn mê, không biết gì hết. Sau khi lắp hộp sọ vào, các bác sỹ hỏi nếu trong 

vòng 3 tuần mà chồng tôi không tỉnh lại thì có gia đình có cho rút dây không? Nhưng ba tuần sau thì chồng tôi tỉnh lại. 

Tất cả là nhờ mọi người trong gia đình tôi đã đến cầu nguyện với Cha Diệp, và chồng tôi được Cha Diệp cứu.” 

 

           
          
Ông Phương, anh rể của ông Nguyễn Văn Điều. 
 

 

“Bác sỹ đã đề nghị gia đình rút dây, vì khả năng hồi tỉnh của cậu Điều rất ít. Gia đình đã chuẩn bị hậu sự cho cậu 

Điều. Chúng tôi cũng đã đi hỏi nhiều gia đình có người giống như cậu Điều, đa số họ cho biết bệnh nhân có thể tỉnh 
lại trong vòng 2, 3 tháng, cũng có người không tỉnh, nhưng người tỉnh lại cũng gặp nhiều di chứng. Vì thế, chúng tôi 

chỉ cầu nguyện cho cậu Điều tỉnh lại và có thể đi đứng được mà thôi. Nào ngờ cậu gần như trở lại bình thường như 
trước khi bị xuất huyết não.”, ông Phương nói tiếp. 

 
Các thành viên trong gia đình ông Điều tin chắc rằng Cha Diệp đã cầu nguyên cho ông Điều. Ông Phương nói:”Chúng 

ta có sự ngăn cách với Chúa, nhưng Đức mẹ, Cha Diệp gần Chúa hơn, chắc chắc lời cầu nguyện của các Ngài có gía trị 

hơn lời cầu nguyện của chúng ta. Với sức con người, thậm chí y khoa hiện đại cũng khó mà làm cho cậu Điều trở lại 
bình thường như thế này.”  
 

         

 

“Chúng tôi xác tín là có sự can thiệp của Cha Trương Bửu 
Diệp nên cậu em của chúng tôi mới lành bệnh một cách lạ 

lùng như vậy. 
Qua lời cầu nguyện của Cha, Chúa sẽ ban cho mình không 

thế này thì thì khác, thậm chí tốt hơn điều mình xin. 
Những khi gặp khó khăn chúng tôi luôn luôn cầu nguyện. 
Cầu nguyện là việc của chúng ta, còn được hay không là ý 
Chúa, nhưng Chúa không bao giờ muốn con con cái mình 
đau khổ. Vì vậy, hãy cố gắng kiên trì cầu nguyện. Chúng 
tôi rất cảm ơn Trương Bửu Diệp Foundation đã tạo điều 

kiện cho chúng tôi được chia sẻ ơn lành mà người em của 
chúng tôi đã nhận được. Cảm ơn Cha Diệp cầu thay 

nguyện giúp cho gia đình chúng tôi. 
 

 

 

 
Tôi mới biết văn phòng Cha 

Trương Bửu Diệp khi thằng con bị bệnh. Tôi 
cũng trực tiếp đến đây cầu nguyện cho con 
tôi, cho mọi người trong gia đình tôi được 

bình an. 
 

Chính Cha Diệp đã ban ơn lành cho con tôi, 
mà chỉ sau mấy tháng điều trị, cháu được 

khỏe mạnh trở lại. 
 

Anh Nguyễn 
 
(Ghi theo lời kể của 
nhân chứng ơn lành.) 
 
Hình: TBDF. 

Cụ Nguyễn Văn Bính, 101 tuổi, 
bố của ông Nguyễn Văn Điều. 
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Cha Diệp dẫn đưa 

  

 

 

 

 
Trong cuộc sống, có những khó khăn, trở ngại không những không 
kéo ta lùi xuống mà ngược lại, còn đẩy chúng ta tiến về phía trước, 
bạn tin không? Hãy check thử những gợi ý dưới đây nhé! Chắc chắn 
bạn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên đấy! 
 

Thất bại trong tình yêu 
Có lẽ đây là một nguyên nhân vừa lạ – vừa quen đối với tuổi teen. Việc bị từ chối tình cảm, bị lừa dối, bị 
phản bội… từ người mà mình yêu thương nhất chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy rất shock và suy sụp trong 

khoảng thời gian đầu. Tuy nhiên, khi thời gian dần qua đi, bạn mới nhận ra mọi thứ chẳng có gì là to tát cả. 
Thay vì tốn thời gian để lưu luyến những kỷ niệm trong quá khứ, đau khổ vì một người không xứng đáng để 

yêu, bạn lại càng nên tập trung hơn vào học tập, vào sự nghiệp, quan tâm và trân trọng những phút giây 

bên gia đình, bạn bè để cảm nhận được rằng, bạn vẫn sẽ sống tốt khi không có người đó, cuộc sống của bạn 
lại càng trở nên thú vị và ý nghĩa hơn khi không có người đó… Qua những nỗi đau ấy, bạn sẽ càng trở nên 

dạn dĩ, trưởng thành và có kinh nghiệm hơn trong cuộc sống này. 
 

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

 
 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 
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 CHƯƠNG TRÌNH “ƠN CHA DIỆP” 
Được phát thường xuyên trên Youtube, Twitter, Facebook, Google 

Plus, và website: www.tbdf.org. 
 

BUỔI CẦU NGUYỆN 
THỨ NĂM, 3 THÁNG TÁM, 2017 

 
Vào lúc 7 giờ tối sẽ có buổi cầu 

nguyện với cha Diệp tại nhà thăm 
viếng Cha Trương Bửu Diệp và kỷ 

niệm TBDF tròn 6 tuổi. 

Khách ở xa xem online trực tiếp trên 
website: www.truongbuudiep.org và 

trên Facebook: 
Truong Buu Diep Foundation 

 

 
 
 

 

 

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 
Luật 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.tbdf.org/
http://www.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 mại 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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(TBDF Free Newsletter Subscriber Registration Form) 
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Tôi muốn nhận Bản Tin 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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