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Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                     Số 69 – NOVEMBER 15, 2017 
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 CÂU CHUYỆN ƠN LÀNH 
 

                 
 

Năm 2015, lần đầu đến Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp, tôi đang 
bị dị ứng thời tiết do mới bay sang California. Xuống xe, bước vào 
Nhà cầu nguyện của Cha, tôi bị ho sặc sụa. Tôi ráng vô cầu nguyện 
với Cha thì 15 phút sau tôi hết ho luôn. Lần đó, tôi sờ vào lòng 
bàn tay của Cha, nơi bức tượng đứng – tôi cảm giác như đó là bàn 
tay của người còn sống. Ấm lắm! Tôi lấy làm lạ, nghĩ rằng có thể 
là người ta cầm tay Cha nhiều quá nên tay Cha mới ấm như vậy. 
Tôi kiểm tra mấy lần như vậy, vẫn thấy ấm.  
 
Thật lạ, hôm nay tôi có dịp sang thăm Cha, cũng sở vào lòng bàn 
tay Cha đứng, mà không thấy ấm nữa. Tôi hơi thất vọng, vì hôm 
nay Cha không cho tôi dấu chỉ nào hết. Nhưng tôi không buồn, vì 
Cha đã cho tôi ơn lành rồi. Chuyện là như thế này: 

 
(Xem tiếp trang 3) 

 

Bà Lý Thị Chiêu Hoàng. Hình: TBDF. 

NGUYỆT SAN ƠN LÀNH 
 
K ính thưa quý độc giả, 
 
Cám ơn quý khách đã đón nhận Bản Tin ƠN LÀNH của Hội trong suốt 3 
năm qua. Quý khách không chỉ xem báo mà còn góp ý cho tờ báo. Qua 
đó, Ban Biên Tập đã thu nhận nhiều ý k iến quý báu của quý độc giả và 
sẽ thực hiện ngay trong số báo sắp tới  như thúc đẩy việc đưa Bản tin  
ƠN LÀNH trên online và phát hành mỗi  tháng một lần. 
 
Như vậy, kể từ số 70, Bản tin ƠN LÀNH trở thành Nguyệt San ƠN LÀNH, 
được phát hành vào ngày đầu tiên của tháng. Quý độc giả vẫn tiếp tục 
xem và dow nload báo trên w ebsite của Hội: ww w .tbdf.org. 
 
Ban Biên Tập chân thành cám ơn sự quan tâm của quý độc giả đã luôn 
đồng hành với chúng tôi để Nguyệt San ƠN LÀNH luôn là món ăn tinh 
thần bổ ích cho mọi  người.  

                                                                                         Ban Biên Tập 
 

                                                                                       
 
 

 

Tường thuật Buổi cầu nguyện Tháng 11-2017 
TBDF Giúp Mọi Người Đến Được Gần Cha Hơn 
                                                               (Xem tiếp trang 2) 
 

 

Lý Thị Hoàng Chiêu – Overland Park, Kansas 

“Tôi Được Ơn Cha, Cả Phần Hồn Cũng Như Phần Xác” 
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TBDF Giúp Mọi Người Đến Được Gần Cha Hơn  (Tiếp trang 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Tháng 11 là tháng cầu cho các linh hồn, quý ông bà có 
đạo đã đi lễ cầu nguyện cho người thân của mình đã qua 
đời. Còn tại Trương Bửu Diệp Founation (TBDF) có chương 
trình ‘Nghĩa tử, nghĩa tận’ đặt hình người thân đã qua đời 
trong nhà cầu nguyện để mọi người đến đây sẽ cầu cho 
những linh hồn sớm được hưởng nhan Thánh Chúa, hoặc 
về miền cực lạc. Khi họ đã được hưởng phúc vinh rồi, họ 
lại nhớ đến và phù hộ cho mình.” Ông John Nguyễn – Ban 
Điều Hành (BĐH) TBDF nói trong Buổi cầu nguyện tối ngày 
2 tháng 11, 2017, và nhắc những ai có người thân qua đời 
(lâu hay mau) đều có thể gửi hình đến đặt trong nhà cầu 
nguyện của TBDF, như là một cách để nhớ đến người thân 
của mình. 
  
Cũng trong BCN, ông John Nguyễn thông báo về tình hình 
sức khỏe của Cha Đinh Ngọc Quế, Linh mục Linh hướng 
của TBDF. Theo đó, Cha Quế đã bình phục, không còn ở 
trong Convalescent Hospital nữa mà đã về nhà dòng. 
TBDF sẽ chờ cho đến khi có sự cho phép của bác sĩ, sẽ 
đưa đón Cha đến dự BCN như trước đây. 
 

 
 
Ban tổ chức luôn chuẩn bị sẵn sàng ghế ngồi dành riêng cho 
Cha, và chờ ngày Cha hoàn toàn bình phục. Hình: TBDF. 
 
Những lời cầu nguyện được nhiều người cùng cầu xin có 
hiệu lực rất lớn, vì thế trong tất cả các BCN đều có nghi 
thức ‘dâng sổ xin khấn’. Đó là hình thức để nhắc Cha Diệp: 
Thưa Cha, đây là tấm lòng của tất cả chúng con, xin Cha 
chuyển lên Đấng Tối cao cho chúng con. Vì BCN là của 
mọi người, nên BĐH TBDF kêu gọi mọi người tham gia 
nghi thức dâng sổ, đọc lời khấn, lời cảm tạ, và những nghi 
thức khác trong các BCN. 
 
Ông John Nguyễn cho biết, trong thời gian qua, Ban Kỹ 
thuật TBDF đang tập trung nâng cao chất lượng hình ảnh 
và âm thanh cho chương trình truyền trực tiếp các Buổi 
cầu nguyện thứ Năm đầu mỗi tháng, nhằm phục vụ tốt 
hơn cho những người ở xa. 
 
 

Ngòai ra, từ đầu tháng 11, TBDF đã mở cửa ‘Phòng cầu 
Nguyện LIVE’ vào mỗi tối thứ Năm hàng tuần, từ 7 giờ tối 
đến 11 giờ đêm. Chương trình này dành riêng cho người có 
thẻ thăm viếng và ở xa, có thể vào website của Hội. Mục 
đích của TBDF trong việc ‘mở cửa’ phòng cầu nguyện LIVE 
là nhằm giúp mọi người đến với Cha dễ dàng hơn, gần Cha 
hơn, để khấn nguyện và để được Cha ban ơn lành. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Người ở xa có thể lên website www.tbdf.org, vào Phòng cầu 
nguyện Live và để lại lời khấn. Hình chụp lại trên website.  
 
Tại BCN tháng 11, có sự tham dự của hơn 170 người, cộng 
đoàn đã cùng lắng nghe 50 lời xin khấn, 20 lời cảm tạ được 
chọn từ 3,475 lời khấn và 1,403 lời cảm tạ gửi tới TBDF 
trong tháng 10-2017.  Hầu hết những lời xin khấn đều liên 
quan đến bệnh nan y, bệnh lâu ngày chữa không khỏi. Một 
số lời khấn qua phone cũng được chọn đọc lên cho cộng 
đồng hiệp thông lời cầu nguyện. TBDF đã chọn ơn lành của 
bà Trần Ly Hương, cư dân thành phố San Jose, California 
để giới thiệu cho mọi người. 
 

 
 
Mọi người theo dõi phần chia sẻ ơn lành của bà Trần Ly Hương. 
Hình: TBDF 
 
BCN tháng 12 sẽ vào tối thứ Năm, ngày 7 tháng 12, với nội 
dung liên quan đến mùa Tạ Ơn và Giáng Sinh sắp đến. Tất 
cả mọi người được mời tham dự. Những ai không đến được 
có thể hiệp thông cầu nguyện với chương trình truyền hình 
trực tiếp Buổi cầu nguyện trên Youtube, Facebook, và 
website của Hội vào lúc 7g tối (giờ California). 
 

TBDF 
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 (Tiếp theo trang 1) 
 
Tôi đang là người không có sức khỏe bình thường. Khi bay sang California mất ba giờ đồng 
hồ, tôi sợ độ cao, mà nay càng thêm lo sợ vì bệnh máu đông có thể làm cho tôi bị tắc mạch 
máu là tôi có thể chết bất đắc kỳ tử. Nhưng khi lên phi cơ, người ngồi cạnh bên tôi là một 
phụ nữ người Mỹ, bà ấy nói chuyện với tôi suốt chuyến bay 3 tiếng. Tôi bay sang California 
bình an, mạnh khỏe. Tôi muốn cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa, tạ ơn Chúa đã luôn ở bên 
con cái của Ngài, cùng với Cha Bửu Diệp, vì Cha Bửu Diệp là hiện thân của Chúa mà.  
 
Trong chuyến đi lần này tôi khao khát được đến văn phòng Cha. Phải dùng từ ‘khao khát’ vì 
tôi được ơn Cha nhiều lắm.  
 
Trước khi bị stroke, rồi bị heart attack, tôi là người đa nghi, kiêu ngạo, không coi ai ra gì hết. 
mặc dù bề ngoài, tôi mang dáng dấp của một người hiền từ. Chỉ có thâm tâm tôi biết, Chúa 
biết, Cha Bửu Diệp biết, chính vì thế ơn trên đã cho tôi gặp nạn để trở thành người tàn phế 
như thế này, nên giờ này tôi đã biến đổi 180 độ, từ một người rất khó chịu, nay thân thiện 
với tất cả mọi người. Trước đây tôi thấy mấy người chống gậy, hay ngồi xe lăn, tôi sợ lắm, 
không bao giờ dám đến gần, nhưng nay cây gậy, xe lăn lại trở thành những vật không thể 
thiếu đối với tôi. Vô trong rehaft, thấy có đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần, họ bây giờ là 
những người bạn của tôi, là những người anh em của tôi. Chúa đã mở mắt tôi ra, Cha mở 
mắt tôi ra.  
 
Mặc dù bây giờ tôi không được ơn lành mạnh như người ta xin, nhưng qua lời cầu bầu của 
Cha Bửu Diệp, Chúa đã ban cho tôi một ơn hoàn toàn biến cải. Tôi vui lòng chấp nhận, vì đó 
là ý Chúa. Chúa muốn điều tốt đẹp cho tôi mà. Hơn nữa, từ một người bị stroke, rồi bị heart 
attake mà nay tôi vẫn đi đứng được (dù không hoàn toàn bình thường), trí nhớ còn tốt, ơn 
này quá lớn. Vì lẽ đó, tôi khao khát đến văn phòng Cha để được làm chứng ơn lành.  
 
Tôi là người miền Tây, quê ở Trà Vinh, nhưng tôi không hề biết về Cha Bửu Diệp. Sau này 
khi qua Mỹ định cư, chị tôi mới nói về Cha Bửu Diệp cho tôi nghe. Tôi đã có dịp về Việt Nam, 
xuống thăm mộ Cha Bửu Diệp rồi. Lần đó tôi có cầu xin và được ơn Cha.  
 
Qua website, tôi biết văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation ở California. Nếu các anh chị 
cầu xin Cha điều gì mà chưa được, thì hãy kiên nhẫn, cứ nghĩ là Cha biết rõ hơn mình, Cha 
sẽ cho mình điều tốt đẹp nhất cho mình.  
 
Trần Ngọc (Ghi theo lời kể của nhân chứng ơn lành) 

“Tôi Được Ơn Cha, Cả Phần Hồn Cũng Như Phần Xác” 
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U. ALHAMBRA, CA. 
Con chuẩn bị đi thi quốc tịch, xin Cha soi đường dẫn 
lối và giúp con thi được tốt đẹp và như ý. Xin Cha cho 
con của là T.H. bắt đầu vào mùa thi được mọi sự tốt 
đẹp. 
 
X. NGUYEN – CLEVELAND, OH. 
Bạn con ở Việt Nam bị dị ứng nổi mề đay sau khi từ 
Hà Nội về đến nay đã 3 tháng. Xin Cha cho bạn con 
được lành bệnh, chứ con lo lắm.  
 
T. LE – DALLAS, TX. 
Hai chân tay của vợ chồng con đau nhức, đi đứng khó 
khăn; con gái con bị té nứt xương. Nay con xin Cha 
cầu bầu cho vợ chồng con hết đau nhức, cho con gái 
con mau lành để trở lại làm việc. 
 
D. NGUYEN – MICHGAN 
Con xin Cha chữa lành cho con được sáng mắt, bệnh 
tiểu đường, và những bệnh khác. Xin Cha thương mà 
ban cho con sự bình an trong tâm hồn, ăn ngon, ngủ 
yên, và cho các con của con được mạnh khỏe. 
 
H. P. – MOBILE, AL. 
Lạy Cha Thánh Phanxico Trương Bửu Diệp, con bị 
phù, đau mắt cá, đau vết chấn thương, phong tê thấp, 
xin Cha cho con ơn chữa lành và bình an. 
 
K. PHAM – PORTLAND, OR. 
Lạy Chúa là Cha toàn năng, lạy Cha Trương Bửu Diệp 
ban cho con ơn chữa lành bệnh đau nhức và bệnh 
tiểu đường hơn 30 năm nay, và được mọi sự bình an 
trong tay Chúa và Mẹ Maria. 
 
H. DUONG – WINOOSKI, VT. 
Xin cho mẹ đỡ đầu của con khỏi bệnh ung thư, xin 
cho bạn con hết đau đầu gối và ung thư ngực, xin cho 
con trai và con gái con ổn định nơi ăn chốn ở; xin cho 
các cháu của con trưởng thành trong lòng tin cậy 
Chúa và thành người hữu dụng. 
 
O. LE – OMAHA, NE. 
Con xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao cho những 
người thân của con được bình yên, khỏe mạnh, nhất 
là con hết bệnh, và anh con sớm có giấy tờ phỏng vấn 
để đoàn tụ cùng gia đình. 
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H.L. NGUYEN – VANCOUVER, WA. 
Lạy Cha, con bị thận có sạn hai mươi năm nay, rất 
đau, và bây giờ thận con có cục bướu, mà con còn bị 
bệnh hồng huyết cầu thấp. Mấy tuần nay con lo sợ 
nên không ngủ được. Nay con chỉ biết cầu xin Cha 
chữa lành cho con để con được khỏe mạnh. Cha 
thương con với. 
 
N. NGUYEN – BELLENUE, WA. 
Xin Cha cầu cùng Chúa và Mẹ, cho chồng con là T.P 
khỏi bệnh ung thư phổi kỳ cuối. Chồng con vào thuốc 
lần này là 55 lần rồi, và bây giờ yếu lắm, mà chồng 
con thì chưa muốn chết. Xin cho chồng con ăn đừng 
bị ói ra để còn có sức mà hóa trị. 
 
K.-V.-D. TRAN – HOUSTON, TX. 
Con là K. bị đau yếu hai năm nay, đi nhà thương ba 
lần mà bác sĩ không tìm ra bệnh. Xin Cha chữa lành 
bệnh cho con. Con là V. bị đau hai vai, bị ho rất lâu 
rồi, uống thuốc nhiều mà vẫn chưa hết bệnh. Xin cho 
đứa con khô khan của con biết ăn năn, và công việc 
làm ăn thuận lợi, tốt đẹp. 
 
A.TRINH – SAN DIEO, CA. 
Xin cho các con của con biết vâng lời cha mẹ, từ bỏ 
thói hư tật xấu, có đức tin và siêng năng đi lễ, thờ 
phượng, kính mến Chúa; xin cho con bớt đau lưng. 
 
K. NGUYEN – PLACELIA, CA. 
Thưa Cha, con năm nay 81 tuổi rồi. Xin Cha cứu hai 
đứa con của con đang mắc bệnh trầm cảm, xin Cha 
cho con có sức khỏe để tiếp tục lo cho hai cháu. 
 
L. LE – MANCHESTER, CT. 
Cha ơi, con gái của con đang mang thai mà bác sĩ 
chẩn đoán trên đầu đứa bé có cục bướu. Xin Cha 
thương mà xóa tan cục bướu ấy cho cháu của con. 
Con cũng xin Cha giúp cho con trai của con trả hết 
được nợ nần của con và gia đình.  
 
N. TRINH – SPRING VALLEY, CA. 
Cầu xin Cha cho con được mạnh khỏe, mau lành 
bệnh; cho việc làm của chồng con được suông sẻ; 
cho con cái ngoan ngoãn, sống tốt đạo đẹp đời. 
 
L. NGUYEN – GEORGIA 
Xin Cha cho con của con hết bệnh tâm thần và bệnh 
viêm da mãn tính. 
 

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. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Kính lạy Cha Trương Bửu Diệp, con của con đang 
mang thai đứa thứ hai. Bác sĩ khám nói thai nhi có khả 
năng bị down. Hai mẹ con con cứ ngồi khóc. Nay con 
xin các anh chị hợp ý cầu nguyện cho gia đình con. 
Xin Cha Thánh cầu cùng Đấng Tối Cao ban cho con 
gái con sanh nở được ‘mẹ tròn con vuông’. Còn con 
thì tội lỗi rất nhiều nên bị đau đớn kể từ năm 1997. 
Con bị cái bướu ở giữa xương sống to khoảng 10 phân, 
được giải phẫu từ năm 2001 tại Florida nhưng đến nay 
vẫn còn đau đớn, xin Cha cho con được giải phẫu 
thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ hết đau. 
 
T. NGUYEN – MURPHY, TX. 
Xin Cha ban ơn lành cho con dâu của con ở Việt Nam 
sanh mổ được bình an, mọi sự như ý. Xin cho tâm hồn 
con luôn được bình an, không lo âu, sợ hãi, hoang 
mang, bối rối, để con có được giấc ngủ sâu. Xin Cha 
giữ gìn, che chở gia đình con.  
 
Y. DAO – SAN DIEGO, CA. 
Xin Cha cho con trai của con là T.D.A. bỏ ăn chơi, cờ 
bạc; xin cho vợ của nó là P.T.N. có đức tin, trung 
thành với Chúa; xin Chúa và Mẹ cất mọi sự khó cho 
gia đình con. 
 
H.T.LE – LONDON, UK. 
Cầu xin Cha cho con gái của con được khỏe mạnh, 
cho gia đình con được bình an, cho công việc làm của 
chúng con được ổn định và thuận lợi. 
 
L. NGUYEN – ST.CLOUD, MN. 
Xin Cha cất hết mọi khó khăn của gia đình con, và xin 
Cha chữa lành mọi bệnh tật trong gia đình con. 
 
P. LE – CUMMING, GA. 
Cha ơi, vợ chồng con đang gặp khó khăn trong việc 
kinh doanh tiệm nails, xin Cha thương giúp chúng con 
sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. 
 
H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 
Cha ơi, qua ơn Chúa, Mẹ và Thánh cả, con xin Cha 
chữa lành bệnh cho con và cháu của con. Con của con 
bị đau nặng lắm. Xin Cha nhậm lời con cầu xin. Con 
của Cha. 
 
L. LAM – SILVER SPRING, MD. 
Con mắc bệnh ung thư cổ, xin Cha ban ơn chữa lành 
cho con. 
 

XIN KHẤN 
C. NGUYEN – MARGATE, FL. 
Kính thưa Cha, chồng con là D.N., 79 tuổi, bị bệnh 
tiểu đường đã 10 năm nay, một mắt mổ đã hư, mắt 
kia thấy được 7%, con tận tụy chăm sóc cũng ổn. 
Cách đây 3 tuần, chồng con đang ngồi đứng lên bị 
té. Bệnh viện chụp hình xương thấy không sao, 
nhưng chồng con lại bị quên, như ở trong mơ, và 
lưng còn đau. Con khấn xin Cha cho chồng con tỉnh 
táo, đừng bị lú lẫn, xin cho con có sức khỏe vì năm 
nay con cũng 70 tuổi rồi mà phải chăm sóc cho chồng 
bệnh tật. Xin Hội dâng lên Cha lời cầu xin của tôi. 
 
L. LAM – SILVER SPRING, MD. 
Con mắc bệnh ung thư cổ, xin Cha ban ơn chữa lành 
cho con. 
 
D. TRUONG – ROSEMEAD, CA. 
Thưa Cha, chị con là T. Truong bị bệnh ung thư đang 
nằm viện, xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho chị con 
được lành bệnh. 
 
K. A. BUI – ANDERSON, IN. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha cầu nguyện cùng 
Chúa ban ơn soi sáng cho hai đứa con của con là 
Kevin và Steven được nhận vào trường pharmacy. 
 
N. NGUYEN – APPLE VALLEY, MN. 
Con cầu xin Cha Diệp nhân từ cứu chúng con khỏi 
cảnh khó khăn hiện nay. Chúng con là N.T.N., 88 
tuổi; N.D.Tuyen, 63 tuổi; N.D.Tan, 56 tuổi; 
N.D.Tuan, 54 tuổi; Xin Cha cầu nguyện cho Tuyen 
đang bị ung thư phổi được ơn chữa lành. Cầu xin Cha 
tha tội cho chúng con. 
 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Cầu xin Cha cho gia đình con được bình an, mạnh 
khỏe, xin cất bớt suy nghĩ buồn phiền trong lòng con, 
do cách cư xử của chồng con gây ra.  
 
T. TAM – OHIO 
Con đang làm giấy tờ định cư tại Canada, xin Cha cho 
con được mọi sự thuận lợi, bình an; xin cho các con 
cháu ở Việt Nam được mạnh khỏe, hết mọi bệnh tật, 
thương yêu nhau, và mọi sự an lành. 
 
N. NGUYEN – ALBUQUERQUE, NM. 
Cầu xin Cha cho con hết đau nhức, cho các cháu khỏi 
bệnh ung thư máu, đường ruột và tâm thần. 
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L. NGUYEN – ALPHARETTA, GA. 
Con xin cảm ơn Cha đã giúp cho con việc làm ổn định, 
và được làm full-time. Con cũng con cảm ơn Cha đã 
ban ơn chữa lành cánh tay của con. Cha ơi, con đem 
nước lộc Cha về và xoa tay lên cánh tay của con hàng 
ngày. Bây giờ con không phải đi gặp bác sĩ nữa, 
không phải uống thuốc, mà khỏi đau rồi. Con xin vô 
cùng tạ ơn Cha đã giúp.  
 
T. NGUYEN – PLANO, TX. 
Thưa Cha, con đã bắt đầu công việc làm mới, bớt đau 
nhức, và còn nhiều ơn khác mà Cha đã ban cho con. 
Nhờ lòng tín thác vào lời cầu nguyện của Cha mà con 
đã lấy lại được tinh thần sau một thời gian bị suy sụp 
vì quá lo âu. 
 
T&K – ORLANDO, FL. 
Thưa Cha, con đã sanh được một bé trai khỏe mạnh. 
Gia đình con luôn bình an, hạnh phúc. Con xin tạ ơn 
Cha đã nhậm lời con cầu xin, cũng như nhiều ơn lành 
khác mà con đã nhận được.  
 
M. TANG – SIOUX CITY, IA. 
Vợ chồng đứa con trai út của con biết yêu thương 
nhau và hạnh phúc, gia đình con nhận được nhiều ơn 
lành khác. Con xin tạ ơn Cha. 
 
N. LE – FALLS CHURCH, VA. 
Tạ ơn Cha Diệp đã cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria, 
Thánh cả Giu-se cho con được ơn như ý. 
 
C. DANG – SANTA CLARA, CA. 
Con xin cảm tạ ơn Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho 
chúng con nhận được ơn lành. Bệnh thận của con đã 
thuyên giảm; con gái của con đã bán được nhà. 
 
M. TRAN – HOUSTON, TX. 
Con xin tạ ơn Cha Diệp đã cho con tìm lại được món 
đồ bị mất. 
 
H. NGUYEN – HOBBS, NM. 
Xin cảm tạ ơn Cha đã nhậm lời con cầu xin, và ban 
cho con theo đúng lời con ước nguyện. Con xin quỳ 
gối cúi đầu lạy tạ ơn Cha. 
 
K. NGUYEN – NEWNAN, GA. 
Cha ơi, chồng con đã bỏ uống bia được một tháng, 
và tiệm nails của con đông khách lắm. Con xin tạ ơn 

 

 
 
 
L. NGUYEN – GERMAN TOWN, MD. 
Con kính cảm tạ mọi Hồng Ân qua tay Cha mà bà cháu 
con đã nhận được. Kính xin Cha luôn bên chúng con, 
và ban bình an cho chúng con. Rất thương mến Cha 
và luôn phó thác gia đình chúng con trong sự quan 
phòng của Cha. 
 
T. LE – SACRAMENTO, CA. 
Thưa Cha, em rể con bị stroke đã qua cơn nguy kịch, 
được về nhà dưỡng bệnh, ngày càng khỏe mạnh. Gia 
đình con cũng khỏe, bình an. Con cảm ơn Cha nhiều 
lắm. 
 
NGOC – PORTLAND, OR. 
Con sanh em bé được nhanh chóng; mẹ con mạnh 
khỏe, không phải mổ bao tử, không phải mổ trĩ. Con 
xin cám ơn Cha đã nhậm lời con. 
 
X. NGUYEN – CLEVELAND, OH. 
Thưa Cha, anh rể con đã đậu phỏng vấn để vợ chồng 
anh chị con sớm có ngày đoàn tự sau nhiều năm sống 
xa nhau. Cha ơi, con chỉ mới thật sự tìm hiểu và biết 
về Cha hơn một năm nay thôi, nhưng Cha đã ban cho 
con nhiều ơn lành. Con xin cảm tạ Cha và ghi nhớ ơn 
Cha suốt đời. Hiện nay con vẫn còn nhiều mối lo âu, 
xin Cha tiếp tục giúp con, Cha đừng quên con, Cha 
nhé! 
 
L. NGUYEN & T. LA – DALLAS, TX. 
Chúng con cầu nguyện Cha và được Cha giúp, nay 
bệnh tiểu đường có phần thuyên giảm nhiều. Con xin 
cảm tạ ơn Cha. Cha là vị cứu tinh của muôn loài trên 
thế gian đầy đau khổ này. Con kính lạy Cha. 
 
T. TRAN – TEXAS 
Trong những năm tháng qua gia đình con có 4 người 
bị đụng xe, nhưng chỉ có xe bị hư hỏng, còn không ai 
bị thương cả. Đó là nhờ sự che chở của Cha, do con 
treo ảnh Cha trong xe. Con rất vững tâm vì luôn có 
Cha đồng hành. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Cha. 
 
L.H. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Cha ơi, lúc con trai út của con gần ra trường, con xin 
Cha cho cháu sớm có việc làm. Cha đã nhậm lời cầu 
xin của vợ chồng con. Con của con được đi làm ngay 
khi ra trường. Chúng con xin tạ ơn Chúa, Đức mẹ, Cha 
Trương Bửu Diệp vô cùng. 
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ƠN LÀNH 

Nguyễn Văn Minh – Escondido, California 

“Tôi Luôn Gọi Cha Diệp Là Cha Thánh” 
 
 
Tôi đi vượt biên từ năm 1990, khi 46 tuổi. Trong thời gian ở đảo 4 năm, tôi bị bệnh gout, lúc đầu là đau ở mấy 
ngón chân, rồi đau ở những chỗ có khớp, sau lên tới đầu gối. Khi được sang Mỹ năm 1993, tôi vẫn bị đau nhức 
lắm. 
 
Tôi đi khám bệnh, bác sĩ ở bên này chích thuốc vô mấy chỗ đau cho tôi. Vì tôi đi làm hãng nên cứ đau là phải 
đi chích mới có sức mà làm. Đau chỗ nào chích chỗ đó. Bác sĩ nói việc chích thuốc cũng chỉ là tạm thời, họ nói 
bệnh này sẽ đeo đuổi tôi suốt đời, chỉ nặng hơn chứ không khỏi được. Đúng vậy, càng ngày bệnh tôi càng nặng, 
có lúc hai đầu gối của tôi sưng to như hai trái dừa. 
 
Đến năm 2004, vì bệnh quá nên tôi nghỉ làm.  
 
Một hôm trong giấc ngủ, tôi nằm chiêm bao thấy tôi bước vô mả Cha Trương Bửu Diệp ở Tắc Sậy, Cà Mau. Lúc 
đó, mả Cha Diệp còn hoang sơ lắm, ở bên ngoài chứ chưa được đem vô khuôn viên nhà thờ. Tôi giật mình tỉnh 
thức, thấy là lạ vì không hiểu sao lại thấy Cha Diệp. 
 
Thật ra lúc trước khi đi vượt biên còn ở Việt Nam, tôi có nghe đến danh Cha Trương Bửu Diệp. Nhưng tôi theo 
đạo Phật và thờ ông bà, nên chỉ nghe qua và biết vậy thôi.  
 
Tháng 7 năm 2004, tôi về Việt Nam để cúng cơm cho cha mẹ tôi, và để thăm mấy đứa con. Nhân dịp đó, tôi 
bao xe xuống thăm mả Cha Diệp ở Tắc Sậy, tôi quỳ xuống mộ Cha mà thưa:”Cha ơi, Cha linh thiêng giúp con 
hết bệnh để con có sức khỏe mà đi làm lại, nuôi mấy đứa con còn ở Việt Nam.” Lúc xin Cha, chân tôi vẫn còn 
đau, mấy ngón chân cái và đầu gối vẫn sưng, dù thuốc men bác sĩ bên Mỹ cho tôi uống đều đặn. 
 
Lần đó tôi trở về Mỹ. Nửa tháng, rồi một tháng sau tôi nhận ra rằng mình không còn cảm giác đau nhức nữa. 
Tôi ngạc nhiên lắm. Khi đi gặp bác sĩ, họ nói làm gì có chuyện bệnh gout mà khỏi như thế. Nhưng tôi khỏi thật 
mà! Bây giờ tôi muốn uống thuốc thì uống, không uống cũng chẳng sao, vì có đau đâu mà uống! Tôi quả quyết 
chính Cha Diệp đã chữa cho tôi, vì tôi uống thuốc hơn 10 năm trời không khỏi, chỉ khi xin Cha thì mới khỏi mà 
thôi. 
 
Tôi hết bệnh được hơn 10 năm qua, năm nào tôi cũng về Tắc Sậy khấn tạ ơn Cha đã cứu tôi.  
 
Mới hôm qua (ngày 1 tháng 11, 2017), lúc tôi đang lên Youtube để xem tin tức thì tình cờ thấy clip một người 
đàn ông đang kể lại ơn lành nhận được từ Cha Trương Bửu Diệp. Tôi nhấn vào xem và vội vã ghi lại số phone 
của nơi thực hiện chương trình - Hội Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF). Tôi năm nay 82 tuổi, không đi đâu 
xa được, cũng chẳng biết sử dụng email, nên hôm nay gọi phone tới văn phòng TBDF để kể lại câu chuyện ơn 
lành mà tôi đã được Cha Diệp ban cho. 
 
Cuộc sống đôi khi gặp khó khăn, hay có chuyện lo nghĩ, tôi đều gọi và xin Cha dẫn dắt. Thế là mọi chuyện đều 
êm xuôi. 
 
Vẫn biết Cha Diệp chưa được phong Thánh, nhưng từ lâu tôi luôn gọi Ngài là ‘Cha Thánh’. Với tôi Cha đã là 
Thánh rồi. 
 
Anh Nguyễn Ghi lại lời kể của nhân chứng qua phone 
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CẢM NHẬN 
 
Anh chị Đỗ, Nguyễn Trần (Ohio) và Nguyễn, Thị Thu Hiền (Virginia) 
 
“Cha Đã Mỉm Cười Với Tôi” 
 

 
 
Chị Nguyễn, Thị Thu Hiền: Khi còn ở Việt Nam, tôi đã nghe nhiều người nói về Cha Trương Bửu Diệp, về việc Cha 
ban ơn lành cho nhiều người cầu xin khi họ đau yếu, bệnh tật, gặp khó khăn trong cuộc sống, tất cả đều được Cha 
nhậm lời. Ở Đà Nẵng quê tôi cũng có nhiều người biết đến danh Cha. Năm 2016, tôi gặp chuyện khó khăn, và đã cầu 
nguyện với Cha. Khi đó, tôi có tấm hình của Cha do người nhà tặng, tôi chỉ nhìn Cha mà cầu nguyện. Lần đó, Cha đã 
ban cho tôi ơn như ý và vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy. 
 
Vợ chồng tôi chuẩn bị dọn nhà sang California để ở. Chồng tôi biết ở thành phố Garden Grove có văn phòng Cha Diệp. 
Anh là người Phật giáo, nhưng biết tôi tin Cha Diệp nên có nói cho tôi nghe về văn phòng Cha, nhưng tôi không đến 
ngay. 
 
Hôm qua, lần đầu tiên tôi đến nhà cầu nguyện Cha Diệp, tôi đã xin lỗi Cha, vì biết có Cha ở đây mà đến bây giờ tôi mới 
tới thăm Cha. Vừa bước vào bên trong nhà cầu nguyện, tôi đã thấy trong người có gì đó khác lạ. 
 
Ngắm phong sắc của Cha, tôi có cảm tưởng như Cha đang hiện diện nơi đây. Lần này tôi cũng có một số điều cầu 
nguyện với Cha. Tôi thấy Cha đã mỉm cười với tôi. Và tôi tin rằng những lời cầu xin của tôi sẽ thành sự thật, rằng tôi 
sẽ nhận được phép lạ từ Cha.                                                                                                  

(Xem tiếp trang bên) 
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“Cha Đã Mỉm Cười Với Tôi”   (Tiếp theo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anh Đỗ, Nguyễn Trần: 
 
Vì không theo đạo Công giáo, nên khi bước 
vào nhà cầu nguyện tôi thấy hơi bỡ ngỡ. Ồ, 
nơi thờ phượng Cha sao mà trang nghiêm 
quá. Sự bỡ ngỡ nhanh chóng qua đi, và không 
hiểu sao, sau khi ngồi xuống cầu nguyện với 
Cha, lòng tôi thấy bình an vô cùng. 
 
Tôi chưa bao giờ xin Cha điều gì nhưng khi 
đến thăm Cha, tôi có cảm giác mình sẽ nhận 
được sự giúp đỡ nơi Cha. Có thể do khi đến 
đây, ngay từ bàn tiếp tân, chúng tôi đã được 
các anh chị em thiện nguyện viên giúp đỡ một 
cách nhiệt tình, ân cần, tận tụy. Đến đây tôi 
có cảm giác như trong gia đình vậy! 
 
Chị Thu Hiền: Đúng rồi, các Thiện nguyện 
viên của TBDF dễ thương quá. Thật sự, chưa 
bao giờ tôi thấy một nhà nguyện nào mà có 
những người phục vụ tận tâm như ở văn 
phòng Cha Trương Bửu Diệp. Tôi thầm nghĩ 
trong lòng: Tạ ơn Chúa, Mẹ đã đưa đường chỉ 
lối cho con đến được văn phòng của Cha Diệp 
tại thành phố Garden Grove, California này. 
Các thiện nguyện viên hỏi tôi có góp ý gì để 
Hội hoạt động ngày càng tốt hơn, tôi trả lời: 
Như thế là quá tốt rồi. Tôi biết Hội lập văn 
phòng Cha Diệp để mọi người có chỗ đến mà 
cầu nguyện với Cha, nhưng mọi dịch vụ ở đây 
đều miễn phí. Tôi ngạc nhiên, và nghĩ rằng 
Hội cũng cần có nguồn tài chính để duy trì 
nhà cầu nguyện này chứ.  
 

 Tạ ơn Chúa đã ban cho Cha Diệp có quyền năng để giúp đỡ những người đau ốm, bệnh tật, khó khăn. Mong nhiều 
người sẽ biết đến Cha nhiều hơn, để cầu nguyện và được Cha ban ơn lành.  
 
Tôi có niềm tin rất vững mạnh về lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp. Với những ai chưa tin, hoặc xin mà chưa 
được, tôi nghĩ cần phải kiên trì. Bản thân tôi luôn tín thác. Tôi cũng có điều xin Cha lần đầu không được, nhưng tôi 
không nản lòng mà tiếp tục xin nữa, và đến lần thứ hai thì được. Vẫn biết mình có thể cầu nguyện với Cha từ trong 
lòng, từ nơi xa, nhưng chỉ khi mình không có điều kiện, chứ nếu thuận tiện thì đến với Cha sẽ tốt hơn. Sắp tới khi dọn 
nhà hẳn về California, chắc chắn tôi sẽ đến thăm Cha thường xuyên.  
 
Phan Lê (Ghi) 
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“Cha Đưa Đường Dẫn Lối Cho Chúng Tôi Đến Thăm Ngài” 
 

 
 
Ông bà Đình Đặng và Tuyết Đặng bày tỏ họ đã có cảm giác được ơn Cha. Câu chuyện được ông Đình kể lại như 
sau:”Vợ tôi có cặp vợ chồng người bạn, anh chồng là tu sĩ nhưng đã xuất, chị vợ không có đạo. Khi anh chồng lâm 
trọng bệnh, cả hai đều không muốn cho bạn bè - kể cả vợ chồng tôi là người rất thân thiết, vào thăm anh. Suốt một 
tháng trời từ khi nghe tin anh bệnh, không có ai được vào thăm anh, còn chúng tôi thì rất lo cho phần hồn của anh. 
Một hôm, chúng tôi cùng đứng trước tượng Cha Trương Bửu Diệp, xin Ngài hãy giúp làm sao để gia đình người bạn 
đồng ý cho chúng tôi đến thăm.  Vừa khấn xong, vợ tôi gọi phone cho chị bạn, thì lập tức chị ấy mời chúng tôi đến 
thăm anh. Sau đó, gia đình bạn còn đồng ý cho Linh mục đến giải tội, xức dầu cho anh và làm đủ các phép bí tích 
trước khi anh lâm chung. Qua việc này, chúng tôi tin đã có bàn tay Cha Diệp. Riêng gia đình tôi cho đến nay vợ chồng 
con cái đều mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Như vậy là chúng tôi cũng đã được ơn của Cha Diệp rồi.” 
 
“Mẹ tôi chỉ thờ cúng ông bà, nhưng bà rất tin Cha Trương Bửu Diệp.”, bà Tuyết Đặng nói,”Lý do mẹ tôi tin Cha là vì 
bà nói với tôi rằng tất cả những lời cầu xin của bà cứ dần dần trở thành hiện thực. Bà đã thỉnh một bức hình của Cha 
về để thờ Cha. Chúng tôi mấy gia đình cùng rủ nhau làm một chuyến sang bờ Tây. Hôm qua đi ‘đóng tiền điện’ ở Las 
Vegas, hôm nay về California có bạn bè rủ đi ăn, rồi nói chỗ ăn gần văn phòng Cha Trương Bửu Diệp. Thế là chúng tôi 
đến thăm Cha luôn. Chính Cha đã đưa đường dẫn lối cho chúng tôi đến thăm Ngài.” 
 
Khi được hỏi cảm giác lúc vào nhà cầu nguyện, ông Đoan Vũ nói ngay:” Văn phòng Cha Diệp rất ấm cúng, trang 
nghiêm. Tôi biết Cha lâu rồi, nhưng chỉ là nghe. ‘Nghe’ đã tin rồi, bây giờ trực tiếp ‘thấy’ lại càng tin hơn. Vâng, tin thì 
sẽ được.” 
 
Mọi người rất vui mừng khi được tặng những món quà nhỏ là CD, DVD, sách, báo viết về những ơn lành mà Cha Diệp 
đã ban cho mọi người, và tỏ vẻ thích thú trước bức tượng 3D Cha Diệp đặt tại văn phòng.   
 
“Có dịp chúng tôi sẽ về Tắc Sậy thăm mộ Cha, nhưng trước mắt, khi trở về Vermont, chúng tôi sẽ lên website của Hội 
để ghi danh làm thẻ TBDF. Thật là quý khi trên đất Mỹ cũng có văn phòng Cha Diệp.”, ông Đình nói. 
 
An Phùng 
 
(*) Vermont là một tiểu bang Hoa Kỳ nằm trong vùng New England. Bang này xếp thứ 43 về diện tích đất (9.250 dặm 
vuông), là bang có nhiều vùng đồng quê nhất, và dân số (608.827) nhỏ thứ nhì trong 50 tiểu bang. Là bang duy nhất 
trong vùng New England không có bờ biển dọc theo Đại Tây Dương, Vermont được biết đến nhiều với Green Mountains 
ở phía tây và hồ Champlain ở phía tây bắc. Giáp với Massachusetts về phía nam, New Hampshire về phía đông, New 
York về phía tây, và Québec của Canada về phía bắc. Đây là nơi sinh của các Tổng thống Chester A. Arthur, Calvin 
Coolidge. Nguồn: Hoaky.org. Hình: Wikipedia 
 

Cuối tháng 10, 2017, văn phòng và Nhà cầu nguyện 
Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) tiếp một đoàn 
gồm 3 gia đình đến từ Vermont (*) 
 
Cô Trâm Vũ cho biết trong đoàn không ai ngờ chuyến 
đi này lại được đến thăm Cha Trương Bửu Diệp. Dù 
nghe danh Cha Diệp đã lâu nhưng chúng tôi chỉ mới 
hiểu rõ về tiểu sử của Cha khi được xem DVD mà 
TBDF thực hiện nhân ngày giỗ Cha. Trong nhà của 
mỗi gia đình chúng tôi, ai cũng có hình Cha và thờ 
phượng Cha.” 
 

http://www.hoaky.org/tag/vermont
http://www.hoaky.org/tag/vermont


11 
 

Page 11 of 12 
 

  
Truong Buu Diep Foundation                                                               Số 69 – NOVEMBER 15, 2017 

 

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 7 THÁNG MƯỜI HAI, 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 miêñ phı ́

 

 

 

 

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 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/

