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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 68 
 

 

Thông báo        Về Phòng Cầu Nguyện LIVE 
 

Kính thưa quý vị độc giả, 
 

Theo yêu cầu của quý khách ở xa, kể từ ngày 1 tháng 11, 2017 TBDF sẽ mở 
Phòng Cầu Nguyện LIVE với Cha Trương Bửu Diệp. Quý khách vào Phòng Cầu 

Nguyện LIVE này có thể gửi lời khấn qua Live Chat hoặc gọi số phone (714) 

702 5129 rồi để lại lời khấn.  
Phòng Cầu Nguyện LIVE sẽ mở từ 7g tối đến 11g đêm (giờ California) 

ngày thứ Năm hàng tuần. 
  

Để vào Phòng Cầu Nguyện LIVE, quý khách Login vào trang web của Hội: 
www.tbdf.org.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Xem tiếp trang 2) 
 
 

 

Lê Trần và cháu là Hoàng Nghĩa - Seattle, Washington 

“Qua Những Ơn Nhận Được, Tôi Thấy Cha Quá Linh Thiêng” 
 

Cách đây 5, 6 năm, tôi đọc báo thấy người ta xin và 

được ơn Cha Trương Bửu Diệp nhiều quá, ai xin gì 

cũng được. Nhưng lúc đó tôi không tin. 
 

Tôi làm tóc, cánh tay bị đau lắm. Gần đây tôi quyết định khấn 
với Cha. Tôi phải lái xe đi làm mỗi ngày, lên xe tôi đọc kinh, 

ngồi trong tiệm, tôi lại khấn Cha:”Xin Cha, Cha chữa cho con 

khỏi đau.” Tôi làm 9, 10 ngày như vậy thì hết đau luôn. 
 

Hôm tôi đi Việt Nam về thì bị ho, ho dữ lắm, y như ho gà vậy. 
Tôi đau cổ suốt đêm, không nằm được, chỉ ngồi mà khấn 

Cha:”Cha ơi, con đau quá, Cha cứu con với.” 
                                                                     

(Xem tiếp trang 3) 
Hình bên: Bà Lê Trần và người cháu là anh Hoàng Nghĩa. 
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Thông báo (tiếp theo) 
 
Sau khi Login, quý khách click vào chữ “Menu” ở góc trái trên cùng của Trang Nhà (Home Page): 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Việc phát trực tiếp “Phòng Cầu Nguyện LIVE” còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, quý khách vui lòng góp ý để chương 
trình được hoàn thiện hơn. Chân thành cám ơn quý khách. 

 

VỀ VIỆC NHẬN BÁO ƠN LÀNH BẰNG EMAIL QUA CONSTANT CONTACT 
 

Thời gian qua, vì Hội không thể gửi báo Ơn Lành qua email đến nhiều độc giả cùng một lúc nên đã sử dụng dịch vụ Constant 
Contact để gửi báo đến cho mọi người. Tuy nhiên, đã có nhiều quý độc giả góp ý là khi nhận email, vẫn phải vào website 

của Hội để xem báo. Vì thế Hội đã ngưng không gửi báo đến quý khách qua Constant Contact nữa. Do đó, quý khách đã 
ghi danh nhận báo qua email xin vui lòng xem hoặc download báo trên trang web của Hội thay vì nhận báo qua email như 

mọi khi. Chúng tôi sẽ thông báo bằng text ngày báo phát hành và đường link để giúp quý khách xem báo dễ dàng hơn. 

 
Để xem báo online, quý khách sign-in vào www.tbdf.org (nếu chưa sign-in, xin vui lòng sign-up để xem báo). 
 

Trong Menu, tìm “CHƯƠNG 

TRÌNH DÀNH CHO THẺ TBDF” và 
chọn “Phòng Cầu Nguyện LIVE”.  

 
Tại Phòng Cầu Nguyện, quý khách có 

thể gửi lời khấn qua Live Chat (bên 
phải) 
 

 

 

Ban Kỹ Thuật TBDF 
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“Qua Những Ơn Nhận Được, Tôi Thấy Cha Quá Linh Thiêng” (Tiếp theo trang 1) 
 
Không hiểu sao dù đang tỉnh chứ không ngủ (tôi ho quá, có ngủ được đâu), thì tôi thấy Cha Diệp bước từ trong xe hơi 

ra, có người đi bên cạnh. Cha vào nhà tôi, hỏi:”Đâu, ai bệnh đâu?” Tôi thưa:”Dạ, con bệnh, và…” Tôi định nói thằng con 

tôi cũng đang bịnh, nhưng Cha chỉ nghe đến thế rồi đi. Rồi tôi hết ho mà chẳng thuốc men gì cả. 
 

Con gái của tôi ở Texas, cũng bị đau tay vì hay bế con nhỏ. Một lần đau quá, cháu phải chích ở cổ tay. Lúc tôi cầu 
nguyện với Cha và hết đau tay, tôi gọi cho con gái, nói:”Má cầu xin với Cha Diệp mà hết đau tay rồi, con cầu xin đi.” 

Con gái tôi nghe lời, cầu xin Cha, thì nay cháu hết đau luôn. Thêm nữa, con gái tôi mua nhà gặp giấy tờ trục trặc cuối 

cùng không mua được. Nhưng trong thời gian chờ đợi thì cháu có mua bộ bàn ghế của một người Mỹ mấy ngàn đồng, 
đặt cọc $700. Thông thường nếu đặt cọc mà không mua thì mất luôn cọc, nên con gái tôi sợ. Cháu kể rằng cháu đã 

khấn với Cha Diệp để xin lại được tiền cọc. Y như rằng, ông ấy gọi phone kêu nó đến lấy lại cái check $700.   
 

Còn thằng con trai tôi học xong rồi, mà 2-3 năm trời không xin được việc làm. Tôi lại cầu xin Cha cho cháu. Mới xin Cha 
được mấy ngày thì cháu tìm được việc. Từ khởi đầu được training trong thời gian ngắn thôi, cháu được đưa lên làm 

supervisor. Một năm sau khi làm việc cháu về Việt Nam lấy vợ. Vì đi lâu quá nên khi trở lại Mỹ cháu bị mất việc. Lần này 

tôi nói con:”Lần trước má xin rồi, lần này con hãy trực tiếp mà xin với Cha đi, muốn lương bao nhiêu, cứ xin Cha cho.” 
Con tôi nghe lời, mới xin Cha hôm trước thì hôm sau cháu có việc, mà đúng như mức lương cháu muốn. Nó nói với 

tôi:”Má ơi, biết vậy con xin Cha việc làm có mức lương cao hơn.” Nói xong nó cười. Tôi biết cháu nói giỡn chơi, nhưng 
qua chuyện này tôi thấy Cha quá linh thiêng. 

 

Con gái tôi ở bên Texas, nhưng vẫn còn cái nhà ở Seattle cho một người Philippines thuê. Thuê được một thời gian thì 
người này không trả tiền nữa, mà thưa ngược lại con gái tôi là cái nhà này có cái gì đó làm cho họ rất sợ. Ngày chờ ra 

tòa, tôi cũng lo lắng, nên đã cầu xin với Cha Diệp, con gái tôi và đứa con trai cũng cầu xin với Cha. Thằng con trai tôi 
nói, trong giấc mơ nó thấy Cha Diệp mặc áo dòng màu đen, nói với nó:”Mấy ngày nữa Cha đưa chìa khóa cho vào nhà, 

mà trong nhà có cái toa-let bị hư đấy, sửa đi nhe con.” Ngày ra tòa, con gái tôi thắng kiện. Người thuê nhà phải ra đi. 
Hôm con tôi mở cửa vào nhà thì đúng vậy, có một toa-let bị hư.  

 

Có lần tôi về Tắc Sậy, thuê xe 16 chỗ ngồi đi xuống mộ Cha. Gia đình tôi không đông như thế, nhưng thuê xe nhiều chỗ 
cho những anh em họ hàng nghèo có dịp đi cùng. Trong đó có mấy người bị say xe nên không dám đi, nhưng tôi 

khuyến khích họ đi và hứa sẽ xin Cha để họ không bị say xe. Lên xe, tôi khấn với Cha:”Cha ơi, chúng con về thăm Cha 
đây, xin Cha cho những chị em con không bị say, không bị ói.” Suốt chuyến đi, ai cũng khỏe re. 

 

Những điều tôi kể trên không hề bịa đặt mà hoàn toàn là sự thật. Với những ơn lành kể trên và nhiều ơn khác không kể 
ra hết được, tôi ao ước được đến văn phòng Cha để tạ ơn Cha. Hôm nay tôi xuống California chủ đích để được làm 

nhân chứng cho Cha. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
 

 

 

Năm 2015 tôi lập gia đình. 

Trước ngày phỏng vấn để đoàn tụ, tôi có cầu xin với Cha 
Trương Bửu Diệp. Ngày phỏng vấn diễn ra suông sẻ, dù 

thiếu một ít giấy tờ nhưng họ vẫn chấp thuận. 
Tôi đã được sang đoàn tụ gia đình. 

Khi vợ tôi có thai, tôi cũng cầu nguyện với Cha. Vợ tôi 

sanh nở được ‘mẹ tròn-con vuông’. 
Tôi tin Cha đã ban cho gia đình tôi ơn lành. 

 
Hoàng Nghĩa - Seattle, Washington 

(Cháu của bà Lê Trần) 
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CHAU & LIEU – SAN JOSE, CA. 

Cha ơi, con chỉ mong muốn một điều duy nhất, là 
chồng con khỏi bệnh nghẹt mũi, cho chồng con khỏe 

mạnh, gia đình con mọi sự bình an trong tay Chúa và 
Mẹ Maria. 

 
H. DANG – FARMINGTON, MN. 

Con cầu xin Cha Trương Bửu Diệp phù hộ cho con trai 

của con là D.P. ăn uống trở lại bình thường, tính tình 
dịu dàng, mau biết nói. Hiện nay cháu đang phải gắn 

máy trong người.  
 

T. V – LEESBURG, VA. 

Xin Cha cho gia đình con được bình an, cho con tìm 
được người tử tế giúp con sửa nhà cho đàng hoàng, 

cho con sớm bán được nhà con đang ở, và xin cho gia 
đình ông bà, cha mẹ, anh em, và tất cả ngững người 

thân yêu của con đã qua đời được lên chốn nghỉ ngơi. 
 

M. TRUONG – EL MONTE, CA. 

Con khẩn xin Cha cho con tính kiên nhẫn, để con học 
xong nghề sửa xe, lấy được cái bằng mà đi làm. 

 
L. HOANG – WICHITA, KS. 

Xin Cha cầu nguyện cho gia đình con được bình an, 

công việc được thuận lợi; cho con trai con về Việt nam 
lo công việc gặp mọi sự tốt đẹp.  

 
S. TRAN – DENVER, CO. 

Thưa Cha, con gái của con đã nộp đơn đến trường 

đại học, Xin Cha thương cho trường mau gọi cháu đi 
học. 

 
M. LE – OMAHA, NE. 

Xin Cha cho gia đình con được bình yên, cho chúng 
con tránh được những bệnh hiểm nghèo. 

 

L. PHUNG – DALLAS, TX. 
Thưa Cha, con đang bị bệnh tim, xin Cha cho con chỉ 

uống thuốc mà được Cha chữa lành; cho chồng con 
hết bị chóng mặt, cho cháu nội con khỏi bệnh suyễn, 

khó thở. 

 
T. PHAM – ANNADALE, VA. 

Con bị mất ngủ, xin Cha ban cho con sự bình an để 
con ngủ được, và cho con gái biết nghe lời cha mẹ, 

biết thờ phụng, kính mến Chúa. 
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H. PRINE – ALABAMA 

Kính Cha, con hiện đang bị bệnh phong tê thấp, phù, 

đau bao tử, ăn ngủ khó khăn, tim đập nhanh, con 
mệt lắm Cha ơi. Con xin Cha cầu bầu cho con, và xin 

cộng đoàn cầu nguyện giúp cho con được ơn chữa 
lành. 

 

D. LE – LA PUENTE, CA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con được bớt đau 

chân, bụng con ngày càng to, xin Cha cho con bớt 
bệnh, cho con cái con được ngoan ngoãn, có đôi có 

lứa thì dù có bề gì thì chúng con cũng yên tâm. 
 

T. TRAN – FOUNTAIN VALLEY, CA. 

Bây giờ con đau chân lắm Cha ơi, đi đứng khó khăn. 
Xin Cha thương ban cho con ơn chữa lành để đôi 

chân của con đi đứng được bình thường. Con cũng 
xin Cha ban ơn chữa lành cho chồng con năm nay 

90 tuổi, để ông ấy có thể đến thăm Cha.  

 
P. VO – SUGAR LAND, TX. 

Xin Cha ban cho ba con là P.V. được bình an về tinh 
thần cũng như thể chất. 

 
C. NGUYEN – VANCOUVER, WA. 

Thưa Cha, chồng con đang bị bệnh nặng, xin Cha 

thương xót mà trị bệnh cho chồng con. Tạ ơn Cha. 
 

P. NGUYEN – BURMUDA DUNES, CA. 
Cha ơi, con có người em trai bị mổ một chân từ 10 

năm trước, còn một chân thì bác sĩ nói 10 năm sau 

mới mổ. Mới đây em con bị té, xin Cha phù hộ cho 
em con tai qua nạn khỏi, và không bị nguy hiểm gì. 

Con có mấy khối u, bác sĩ cho ngày hẹn đi mổ, nhưng 
con quyết định không mổ, con chỉ uống thuốc, ăn 

kiêng, xin Cha cầu bầu cho các khối u tự teo đi. Xin 

Cha cầu nguyện cho con. 
 

B. TA – CARMEL, IN. 
Con xin Cha chuyển lời cầu xin của con, cho em T. 

được tập trung học hành tấn tới, và lựa chọn đúng 
cuộc đời của em, và xin Cha cất hết bệnh cho con 

gái, và cho gia đình con được bình an. 

 
D. NGUYEN – STOCKTON, CA. 

Thưa Cha, con bị bệnh tim, bệnh đau bao tử, bệnh 
low iron, bị sưng chân. Con xin Cha ban cho con ơn 

chữa lành. 

 

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

XIN KHẤN 

 

1 

XIN KHẤN 
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XIN KHẤN 
 
C. MAI – SACRAMENTO, CA. 

Cha ơi, con năm nay đã trên 40 tuổi, mới mang thai 
lần đầu. Con cầu xin Cha giữ gìn thai nhi được phát 

triển bình thường như bao trẻ khác, cho cháu khôn 
lớn và mạnh khỏe. 

 

H. PHAM – AUSTIN, TX. 
Xin Cha linh thiêng phù hộ cho con được gặp nhiều 

may mắn trong việc làm cũng như trong cuộc sống. 
 

H. CHAU – WATERTOWN, MA. 

Con cầu xin Cha cho M. mau hết bệnh, sớm bình 
phục, và cho gia đình con được bình an, sức khỏe, 

hạnh phúc, làm ăn thuận phát.  
 

H. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Cầu xin Cha bầu cử với các Đấng Tối Cao cho con 

hoàn toàn qua được căn bệnh nguy hiểm, cho ba đứa 

con của con bị bệnh tâm thần chịu đi khám bệnh, gặp 
thầy gặp thuốc để khỏi bệnh, sống yêu thương nhau. 

 
P. NGUYEN – PORTLAND, OR. 

Xin Cha chữa hết bệnh tiểu đường cho con, cho các 

con của con ăn học thành tài, cho con trai là L.N. thi 
đậu quốc tịch Mỹ. 

 
P. NGUYEN – BERMUDA DUNES, CA. 

Thưa Cha, hôm nay con đến gặp bác sĩ, họ nói bên 

ngực trái của con có bướu cần phải lấy ra, nhưng 
trước tiên phải đi làm xét nghiệm xem đó là bướu lành 

hay bướu ác. Nay con xin Cha phù hộ cho con đó là 
bướu lành để con không phải làm xạ trị hay hóa trị gì 

cả. Con cũng xin Cha cho vợ chồng con bán được tiệm 
nhanh chóng. Chồng con là người lương giáo, xin Cha 

cho chồng con biết mà tin Cha và theo đạo cùng con 

nhe Cha. 
 

LAN – AUSTRALIA 
Xin Cha ban cho con những điều khấn nguyện của 

con sau đây: xin cho gia đình con bình an, xin cho gia 

đình con cái hạnh phúc, xin cho con lấy lại được số 
tiền đã cho người ta mượn. 

 
T. PHAN & H.VO – CARY, NC. 

Vợ chồng con đang bị bệnh, xin Cha ban cho chúng 
con ơn chữa lành. 

 

XIN KHẤN 
 
P. NGUYEN – CHANDLER, AZ. 

Xin Cha thương cầu bầu cho con út của con, cho mọi 

việc bế tắc của cháu được giải quyết suông sẻ, 
không thì chúng con khổ lắm Cha ơi. Con tha thiết 

van nài, xin Cha và xin cộng đoàn hiệp lời cầu 
nguyện cho chúng con với. Cha ơi, xin thương mà 

đừng bỏ con của con, Cha nhé! 

 
H. LAM – ONTARIO, CANADA 

Thưa Cha, con qua Canada năm 2006, năm 2010 
con về Việt Nam làm đám cưới và bảo lãnh chồng 

con sang, nhưng bị từ chối. Đến nay cũng đã 7 năm 
trời, chúng con cũng đã có một đứa con, nhưng cuộc 

sống vẫn chưa ổn định. Bây giờ con nộp hồ sơ bảo 

lãnh lần 2 cho chồng con mà sợ bị từ chối nữa. Vì 
thế con khấn xin Cha giúp đỡ cho hồ sơ của con 

được chấp thuận, vợ chồng con sớm được đoàn tụ. 
 

H. DANG – SAN DIEGO, CA. 

Con kính xin Cha phù hộ cho con được khỏi bệnh 
mất ngủ. Con bị mất ngủ hơn 10 năm nay rồi, không 

có thuốc con không ngủ được chút nào. Con cũng bị 
thoái hóa khớp, chỗ nào cũng đau nhức hết Cha ơi, 

đôi khi còn bị xây xẩm mặt mày, lại bị đau bao tử và 
nhiều bệnh khác nữa. Con kính xin Cha thương con. 

 

L. VU – DIBERVILLE, MS. 
Con xin Cha cho M.V có việc làm, cho con bán được 

đất, bán được tiệm. Nếu chưa bán được tiệm, xin 
cho công việc của con được bình an, có khách. 

Chúng con già rồi, xin Cha lo liệu cho chúng con. 

 
D. NGUYEN – ST. PAUL, MN. 

Lạy Cha, con đang phải chịu rất nhiều đau khổ. Đứa 
con trai ở Việt Nam lang thang, nghiện ngập, vào tù 

ra khám. Đứa con trai ở bên này còn nghiện nặng 

hơn thằng ở Việt Nam nữa Cha ơi. Còn đứa con gái 
đang làm ăn thì bỗng nhiên bán tiệm, lấy $80,000 

ăn chơi, lang thang. Con phải lo tiền cho làm tiệm 
mới. Cha ơi, con cũng khổ tâm với người chồng. Con 

bị chửi mắng suốt ngày, nếu cãi là bị đánh, mà đánh 
ác lắm Cha ơi. Đời con đau khổ quá, nay con biên 

thư này xin Cha cho: con trai được đưa đi cai nghiện, 

xin nâng đỡ thằng con ở Việt Nam đang bị tù, cho 
chồng con bớt nóng tính và đừng dữ nữa, cho con 

gái sắp mở lại tiệm được Cha che chở cho bình an, 
chịu khó siêng năng làm việc. 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa. 

TBDF 
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T.H. NGUYEN – LINCOLN, NE. 

Vợ chồng con đã được đoàn tụ ở Mỹ, con cái được 
sang đây học hành, các cháu khỏe mạnh, vợ chồng 

con có công ăn việc làm, chỗ ở ổn định. Nay cho hết 
lòng tạ ơn Cha. 

 

C. LE – SAN DIEGO, CA. 
Thưa Cha, việc học hành của con hanh thông, con đã 

được có chỗ thực tập tốt, và được financial aid. Con 
xin tạ ơn Cha. 

 

A.PHAN – SANTA ROSA, FL. 
Thưa Cha, con là người Phật giáo, nhưng con thường 

cầu nguyện với Cha. Gặp bất cứ chuyện gì khó khăn 
con đều xin Cha. Con bị bệnh cao máu, mới đây, con 

bị chảy máu cam, cầu nguyện với Cha xong là con hết 
ngay. Tạ ơn Cha, con tin Cha luôn lắng nghe lời con 

cầu xin. 

 
H. NGUYEN – POMONA, CA. 

Lạy Cha, Cha thật linh thiêng. Con cầu xin Cha cho 
con gặp được người con cần tìm. Vừa cầu nguyện 

xong, con gọi phone, gặp đúng người và biết địa chỉ 

mà tìm đến. Con xin cảm ơn Cha. 
 

H. LUU – GEORGIA 
Con xin cảm ơn Cha đã giúp con phỏng vấn đạt theo 

đúng ý nguyện, gia đình con mạnh khỏe và bình an. 
Gia đình con kính lạy Cha. 

 

L. TRAN – FORT WAYNE, IN. 
Kết quả chụp hình ngực của con là bình thường rồi 

Cha ơi. Con cảm tạ Cha đã cho con được toại nguyện 
những lời con cầu xin.  

 

H. NGUYEN – SAN DIEGO, CA. 
Nhờ lời bầu cử của Cha mà Chúa, Mẹ Maria và Thánh 

cả Giuse đã thương ban cho con được housing 3 
phòng như trước mà con không phải trả thêm tiền. 

Con cũng hết bướu trong phổi rồi. Con xin hết lòng tạ 

ơn Cha, và xin Cha tiếp tục bầu cử cho con để con 
được an lành cả phần hồn lẫn phần xác. 

 
N. DANG – GARDEN GROVE, CA. 

Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng 
Cứu Thế đầy quyền năng, con đã cầu khẩn Cha giúp 

gia đình con được bằng an và như ý. Nay con xin 

cảm tạ Chúa và Cha. 
 

 

 
T.TONG & L.HANH – HOUSTON, TX. 

Chúng con xin tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp vì những 
ơn chúng con cầu xin mà được. Điển hình là gia đình 

con, từ việc lớn đến việc nhỏ cứ gặp khó là lại cầu đến 

Cha, nhờ Cha cầu bầu và được Chúa nhận lời. Chúng 
con xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ cùng Thánh cả Giuse và 

cảm tạ ơn Cha vô cùng. 
 

J. MAJOR – TAMPA, FL. 

Mấy tháng nay con bị bệnh đau ruột, con đã phải cắt 
đi một khúc ruột rồi Cha ạ, nhưng do cầu nguyện với 

Cha, đến nay con đã khỏe mạnh. Con kính tạ ơn Cha. 
Con theo đạo Tin Lành, nhưng luôn cầu nguyện với 

Chúa, Mẹ Maria và Cha Trương Bửu Diệp.   
 

S.M. DUONG – CHARLOTTE, NC. 

Gia đình chúng con xin Hội cầu nguyện và cảm đội ơn 
Cha Trương Bửu Diệp đã nhậm lời cầu xin của chúng 

con mà ban cho chúng con quá nhiều ơn lành, không 
giấy tờ nào diễn tả nổi. Nếu có dịp sang California và 

kể chuyện thì rất tốt, nhưng con lại đang ở xa và già 

quá, con chỉ xin gửi lời cảm tạ đến Cha. 
 

T. NGUYEN – SEMINOLE, FL. 
Gia đình con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình 

con được như ngày hôm nay. Đó là một Hồng Ân rất 
lớn đối với gia đình con. Muôn ngàn lần cảm tạ ơn 

Chúa, Mẹ và Cha Diệp. 

 
L. NGUYEN – ST. PAUL, MN. 

Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho con 
qua được căn bệnh nguy hiểm, gia đình yên vui. 

 

T.C. NGUYEN – AUSTIN, TX. 
Gia đình chúng con cảm tạ Thiên Chúa, Mẹ Maria, 

Thánh cả Giuse, và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, 
đã ban cho chúng con bán được miếng đất mà chúng 

con đã muốn bán từ 5-6 năm nay. 

 
Y. TRAN – VIETNAM 

Thưa Cha, qua sự chỉ dạy của mẹ chồng con ở Hoa 
Kỳ, con đã xin khấn với Cha và Cha đã ban cho con 

nhiều ơn lành. Cha đã giúp con mướn được chỗ bán 
quần áo tại chợ nơi con cư ngụ và con đắt khách lắm. 

Con vô cùng cảm tạ ơn Cha. 

 
T. HOANG – FALL RIVER, MA. 

Những gì con cầu nguyện và xin đều đã được tất cả. 
Con xin cảm ơn Cha. 
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Xin chung lòng tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp với những người đã nhận được ơn lành dưới đây: 

Xin  
CẢM TẠ 

 
 

CẢM TẠ 
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Từ tháng 7, 2015 Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đã giới thiệu chương trình “Nghĩa Tử, Nghĩa Tận” 

cho mọi người muốn đặt hình người thân đã qua đời ngay tại Nhà Thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp để 
tưởng nhớ và cầu nguyện mỗi khi đến thăm Cha Diệp. Đến nay đã có gần 300 di ảnh người quá cố đang 

được đặt tại TBDF. Quý khách đến thăm viếng Cha cũng là dịp để tưởng nhớ và cầu cho linh hồn người thân, 

cũng như nhờ người thân sống khôn thác thiêng phù trợ cho người còn ở lại trần gian. Trong Buổi Cầu 
Nguyện hàng tháng và trên Bản Tin Ơn Lành, Hội sẽ đưa thông tin về những người đã qua đời trong tháng 

Giỗ để mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện. 
  

Chương trình hoàn toàn miễn phí, quý khách chỉ cần có thẻ TBDF và điền đơn ghi danh. Lưu ý: việc đưa 
hình người quá cố chỉ dành cho người thân trực hệ (Cha, mẹ, vợ, chồng, con). 

 

Để biết thêm chi tiết xin gọi về văn phòng TBDF (714) 537 8159 hoặc download đơn Ghi Danh từ trang web 
của hội: www.truongbuudiep.org.  
 

XIN CẦU CHO CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI TRONG THÁNG 11 
(Chữ đỏ: Nữ - chữ xanh: Nam) 

 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH NGHĨA TỬ, NGHĨA TẬN 

 

http://www.truongbuudiep.org/
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Nguyễn Thị Như Liên – Westminster, CA. 

“Gặp Chuyện Khó Khăn, Cứ Nói Với Cha Là Qua Hết!” 
 

Người ta nói xin housing khó lắm. Có người nộp hồ sơ cả chục năm vẫn chưa được. Trường hợp của tôi, 
nhờ có bàn tay Cha Trương Bửu Diệp, thì nhanh đến mức không ngờ. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

Tôi dự tính xin housing, nhưng chưa làm gì vì nghĩ rất khó khăn, chỉ cầu nguyện với Cha Diệp mà thôi. 

 

Bất ngờ tôi quen với một người nói là có một building nhận housing, cứ đến nộp hồ sơ, khi xong thì chỗ đó họ gửi toàn 
bộ lên city để cấp giấy tờ. Bà ấy kêu tôi qua nhà bà ấy ngủ, cùng với người em và người bạn khác nữa của bà ấy, để 

sáng sớm hôm sau bà ấy chở mọi người đi xếp hàng ghi danh. Hôm đó có cả thảy gần 200 người. Sau bữa đó, họ gửi 
cho tôi giấy về nhà, báo là tên tôi nằm trong waiting list. Mới đây tôi có hỏi, thì được biết khoảng chừng 5 người nữa 

là tới tôi. Trời ơi tôi mừng quá. Mấy người đi cùng hôm đó, có người phải chờ 3 năm nữa. Tôi không hiểu họ xét dựa 

trên điều kiện, tiêu chuẩn như thế nào, nhưng tôi chẳng có gì cả, vậy mà lại được sớm. Phép lạ Cha Diệp chứ còn gì 
nữa! 
 

Cách đây 3 năm, tôi bị cảnh sát phạt do sang đường không đúng luật. Ra tòa, tòa phán tôi phải đóng phạt $600. Tôi 

chỉ lãnh tiền già, đâu có nhiều tiền mà đóng phạt như thế. Tôi cũng có xin với ông tòa rằng tôi không có tiền đâu, 
nhưng họ không giảm mức phạt, chỉ cho đóng tiền dần dần mà thôi.  

 
Ừ, vẫn biết ‘luật là luật’, phạm luật là phải nộp phạt chứ không được xin xỏ gì hết, nhưng tiền đâu mà đóng bây giờ? 

Không biết làm sao, tôi liền đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp. Bước vô phòng, tôi tiến đến tượng Cha đứng mà nói 
với Cha:”Cha ơi, con khổ lắm, Cha cứu giúp con với, nếu đóng phạt hết tiền thì con lấy gì mà ăn.” Vừa nói xong, tôi 

thấy Cha cười.  

 
Lần đó tôi đi với một bà bạn. Tôi có kể rằng Cha đã cười với tôi. Bà bạn tôi (người theo đạo Tin lành) thắc mắc:”Ủa, 

sao Cha cười với chị mà không cười với tôi vậy cà?” Tôi đâu có biết trả lời thế nào, chỉ thấy rất vui vì Cha đã cười với 
tôi. Thật ra lúc đó tôi xin là xin như vậy, chứ không nghĩ Cha cho mình, vì mình phạm lỗi thì phải chịu phạt mà thôi. 

 

Một thời gian sau người ta gửi giấy kêu tôi đến đóng tiền phạt. Họ cho tôi trả dần dần, mỗi tháng $20. Nhưng trả đến 
tháng thứ năm thì họ báo với tôi là họ đã đóng hồ sơ, nên tôi không phải nộp phạt tiếp nữa. Như vậy tổng cộng tôi chỉ 

phải đóng có $100 mà thôi. Tôi mừng qúa. Rõ ràng đây là quyền phép của Cha. Mình cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ 
là đương nhiên rồi, nhưng muốn nhanh hơn thì cứ cầu thêm với Cha.                                               (Xem tiếp trang 
bên) 
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“Gặp Chuyện Khó Khăn, Cứ Nói Với Cha Là Qua Hết!”  (Tiếp theo) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Mấy năm nay tôi ghé văn phòng Cha Diệp thường xuyên, lần 
nào đến cũng mua bông dâng Cha. Có nhiều tiên tôi dâng bông 

lớn, it tiền tôi dâng bông nhỏ, hầu như tháng nào tôi cũng mua 
bông dâng Cha ít nhất là 2-3 lần. Đến với Cha, dâng bông xong 

tôi thường xin lộc của Cha là chai nước đem về. 

 
Có mấy lần tôi thấy người ta ‘xin lộc’ bằng cách bẻ bông trong 

phòng cầu nguyện. Trời, bình bông người ta đẹp thế mà đem 
ngắt đi thì còn gì đẹp nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc họ đừng 

bẻ bông. 
 

Mỗi lần bước vô phòng cầu nguyện, tôi đọc kinh trước, rồi mới 

đến chào Cha, xong ngồi xuống ngắm Cha, nói chuyện với Cha, 
thấy tâm hồn thật bình an. 

 
Với những chuyện tôi kể trên, rõ ràng là tôi có ơn Cha. Tin tưởng 

sự cầu bầu linh thiêng của Cha là một phần, mình còn phải trông 

cậy, xin thật tình. Tôi tin rằng những ai thật lòng và trông cậy 
vào Cha, một khi gặp chuyện khó khăn, cứ nói với Cha là mọi 

chuyện qua hết!” 
 

Thu Hương (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

 

 

Hình trên: Bà Như Liên bên bình bông cúc tím dâng Cha. 
 

Hình bên: Bà Như Liên thường đến đọc kinh xong ngồi ngắm 
Cha và nói chuyện với Cha trong Phòng cầu nguyện. 
 
Hình: TBDF. 

Trước đó, năm 2013 tôi bị gãy chân. Mặc dù trông cậy Chúa, Mẹ, nhưng tôi vẫn kêu Cha:” Cha ơi, Cha đã giúp đưa con 

từ Việt Nam qua Mỹ hơn 10 năm nay rồi. Bây giờ con bị gãy chân, con lại chạy đến Cha. Xin Cha ban phép lạ cứu con 

đừng có tật nguyền gì cả. Mà con nhát đau lắm, Cha giúp con làm sao để con đừng có bị đau nhe Cha.” 
 

Mà thiệt, tôi chẳng có đau đớn gì nhiều. Tôi bị té gãy chân hôm Chúa nhật, cậu em nói đưa tôi đi nhà thương bó bột, 
nhưng tôi từ chối vì Chúa nhật chỉ có người trực, không có bác sĩ nên họ không hội chẩn, để tới thứ hai rồi đi. Tôi nhờ 

bà hàng xóm qua nhà, cắt lá cây thuốc, xắt nhuyễn nhuyễn, xào lên rồi bó vào chân cho tôi. Làm đỡ vậy thôi, vì tôi sợ 
đau mà. Nhưng tôi không hề đau chút nào. Lạ thật! Đây chỉ có thể là quyền phép Chúa, Mẹ và Cha Diệp mà thôi. 

 

Tôi chỉ phải chống gậy đúng một năm là bác sĩ kêu bỏ gậy. Từ đó đến nay tôi đi đứng bình thường. Tôi nói tôi bị gãy 
chân không ai ngờ, để ý một chút thì mới biết. 

 
Chuyện tôi được sang Mỹ cũng là nhờ ơn Cha. Tôi có hai đứa con đi vượt biên. Sang đây đứa lớn thì lập gia đình không 

có nhiều tiền, đứa nhỏ còn đi học, nên đâu có bảo lãnh được. Hồi đó tôi có lặn lội về Cà Mau để cầu nguyện với Cha. 

Về Cà Mau lúc ấy thật là khó khăn, đường xá xa xôi, mà tới nơi Cha yên nghỉ cũng toàn muỗi mòng, hoang sơ lắm. Mấy 
năm sau con tôi gửi giấy tờ bảo lãnh về. Tôi lại xuống Cha lần nữa. Tôi nói:” Cha ơi, vậy là Cha đã nhậm lời con rồi đó, 

nay xin Cha cho con được đi mau mau sớm sớm, để mẹ con con được đoàn tụ nhe Cha.” Năm 1997 tôi sang đây.  
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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. 
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Leyna Lam – Garden Grove, California: 

“Được Ơn Cha, Tôi Trở Lại Văn Phòng 

Liền Để Tạ Ơn Cha” 
 
Con của tôi bị bướu trong người. Bác sĩ gia đình siêu âm, chẩn đoán là 

có vấn đề với dấu hiệu bất thường. Bác sĩ đã gửi con tôi đi xét nghiệm 
lại chỗ khác để được làm kỹ hơn. Con tôi lo sợ lắm.  

 
Tôi đã cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp, xin cho con tôi không mắc 

bệnh hiểm nghèo. 

 
 

 

Hôm nay là ngày có kết quả xét nghiệm. Trước khi đi lấy kết quả, tôi đã đến văn phòng Cha Diệp ở Euclid, Garden 

Grove, xin Cha cho con tôi có kết quả tốt đẹp. Y như rằng, khi đến lấy kết quả, họ đã chúc mừng và nói không có 
vấn đề gì về sức khỏe của con tôi hết.  

 
Tôi biết con tôi đã được ơn Cha Diệp. Vì thế, sau khi lấy kết quả và biết Cha đã ban ơn lành cho con, tôi trở lại văn 

phòng liền để tạ ơn Cha và làm chứng cho Cha. 

 
Thu Trang (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 

 

Vũ Thị Ngọc Hoa – San Francisco, California: 

“Cứ Xin Riết, Cha Sẽ Động Lòng Mà Ban 

Ơn Cho Mình” 
 

Tôi có người chị tên là Vũ Thị Ngọc Quỳnh, hiện đang sinh sống tại 
Virginia. Mới đây, chị đi khám sức khỏe thì bác sĩ phát hiện chị có 

một cục bướu trong ngực, rất nguy hiểm. Họ hẹn chị tôi đến để 
check lại một lần nữa. 

 

Chị tôi lo lắng lắm, nên trước ngày đi làm xét nghiệm lại, chị đã cầu 
nguyện với Cha Trương Bửu Diệp và uống nước ‘lộc của Cha’ đem 

về từ văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF).  
 

Ngày hôm sau khi đi xét nghiệm, người ta không tìm thấy cục bướu trong ngực chị tôi nữa. Họ rất ngạc nhiên. 

  
Cách đây 10 năm, cũng trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ cho biết chị tôi bị bệnh phụ nữ, kết quả xét 

nghiệm dương tính. Hồi đó chị tôi đã biết về Cha Diệp, nên cứ mỗi lần đi xét nghiệm chị tôi lại cầu xin Cha ban cho 

chị ơn chữa lành, và chị đã nhận được ơn của Cha thật, nên bây giờ chị tôi không bị lại nữa, kết quả xét nghiệm 
luôn là bình thường. 

 
Tôi cũng từng được ơn Cha, đã làm nhân chứng ơn lành. Hôm nay tôi từ San Francisco xuống đây để thay chị tôi 

tạ ơn Cha và làm nhân chứng cho Cha. Chị tôi tin Cha lắm, chị nói chuyện gì khác thì không nói, chứ chuyện gì liên 
quan đến bệnh hoạn, hoặc gặp hiểm nghèo, chị xin Cha là được hết. 

 

Chị tôi xin thì được ngay, còn tôi xin thì lâu hơn nhưng cũng được luôn. Bởi vậy mới nói mình phải luôn kiên trì, 
giống như mình cứ xin hoài với người cha ruột của mình, xin riết thì ông cũng động lòng rồi cho mình thôi.  

 
An Phùng (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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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 Báo 
Những ai đã nhận CD, DVD, Báo Ơn Lành, 

hình của Cha Trương Bửu Diệp từ Trương Bửu 
Diệp Foundation, mà nay không còn dùng nữa, 

vui lòng đem đến hoặc gửi về văn phòng: 
 

Trương Bửu Diệp Foundation 

14231 Euclid St. St. # 103-105 
Garden Grove, CA 92843 

CHÂN THÀNH CÁM ƠN  

THÔNG TIN CẦN THIẾT 

 

 

BUỔI CẦU NGUYỆN: THỨ NĂM, NGÀY 2 THÁNG MƯỜI MỘT, 2017 

Vào lúc 6:45 tối sẽ có buổi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. 
 

Khách ở xa xem trực tiếp trên Youtube: Truong Buu Diep, hoặc trên Facebook: 
Diep Truong, hoặc website: www.truongbuudiep.org  

Quý khách có thể book trước trên Youtube để được nhắc khi đến giờ phát hình 
 

 

TV Show ‘ƠN CHA DIỆP’ được phát thường xuyên trên Youtube, Twitter, 
Facebook, Google Plus, và website: www.tbdf.org.  

 

Những ai không xem được trên online, xin gọi cho chúng tôi để nhận DVD 
Ơn Cha Diệp miễn phí. 
 

GIỜ MỞ CỬA NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP 

 
  

 

Từ 10 giờ sáng 

đến 7 giờ tối 

Mỗi ngày 
kể cả 

Thứ Bảy&Chủ Nhật 

Thăm viếng và xin khấn 
Hoàn toàn miễn phí 

 

 

 

 

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 bíp) 

 

 

 

 

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

  

 
 

PHIẾU GHI DANH NHẬN BẢO ƠN LÀNH MIỄN PHÍ 
(TBDF Free Newsletter Subscriber Registration Form) 

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

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) 

  

 

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

