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BUỔI CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM 2018 
 

7 giờ tôí thứ Năm, ngày 4 tháng 1, 2018 là Buổi Cầu Nguyện đầu 
năm và mừng Sinh Nhật Cha Trương Bửu Diệp lần thứ 121 
(1/1/1897 – 1/1/2018).  
 
Quý vị ở xa xem trực tiếp và hiệp thông cầu nguyện chung, xin vào: 

• www.tbdf.org, hoặc: 
• Youtube/Buoi Cau Nguyen LIVE, hoặc: 
• Facebook: Truong Buu Diep Foudation 
 

 

 

Buổi cầu nguyện tháng 1-2017 và mừng sinh nhật Cha lần thứ 120. Hình: TBDF 

 

Tâm Tình Cuối Năm 
                      Quý độc giả thân mến, 
 
Bản tin Ơn Lành số 70 phát hành vào ngày 1 tháng 12, 2017 mà quý vị đang cầm trên tay, đánh dấu một năm nữa 
sắp trôi qua. Nhân dịp này, Ban Biên Tập xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của quý độc giả trong thời gian qua để 
tờ báo của Cha Diệp đã có mặt trên 50 tiểu bang toàn Hoa Kỳ. Các tiểu bang có nhiều độc giả thường xuyên nhất 
bao gồm California với 921 độc giả, Texas có 246, Washington và Florida đứng hàng thứ ba với 77 độc giả. Bên 
cạnh đó, Bản Tin Ơn Lành cũng xuất hiện ở những tiểu bang xa và ít người Việt như Alaska, Hawaii, Rhode Island… 
 
Sự ủng hộ của quý độc giả là nguồn khích lệ to lớn để Ban Biên Tập báo Ơn Lành Cha Diệp hoàn thành nhiệm vụ 
của mình trong năm qua, là đem sự bình an và ơn lành của Cha Trương Bửu Diệp đến cho mọi người. 
 
Cũng nhân dịp này Ban Biên Tập Bản tin Ơn Lành chân thành tri ân quý độc giả từ khắp nơi đã đến tận nơi hoặc 
gửi thư, điện thoại, email, text…để chia sẻ những lời tâm sự, những ước nguyện, những ơn lành trong suốt năm 
qua. Chính nhờ sự đóng góp này mà tờ báo luôn có những tin tức mới nhất về sự linh thiêng của Cha Trương Bửu 
Diệp mà loan báo cho mọi người. Vì thế, chia sẻ khi được ơn chính là cách trả ơn Cha tốt nhất vì giúp cho nhiều 
người được biết đến Cha hơn. 
 
Cám ơn Cha Trương Bửu Diệp đã phù trợ chúng con bằng ân đức và lời cầu bầu linh diệu của Ngài, để tất cả mọi 
người, bất kể nơi đâu, đều được ơn khi biết chạy đến cầu xin Cha nâng đỡ.          

                                                                                                                                              Ban Biên Tập 
 

 

http://www.tbdf.org/
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Bà Nguyễn Thị Lâm – Stanton, California 
“Cha Ban Cho Con Gái Tôi Điều Quá Diệu Kỳ!” 
 
Lần trước, khi đến Nhà cầu nguyện Trương Bửu Diệp Foundation, tôi có nói với Cha Bửu Diệp:” 
Cha ơi, xin Cha cho con có dịp trở lại đây để vinh danh Cha.” Cha đã nhận lời tôi. Nên hôm nay tôi 
trở lại để làm nhân chứng cho lời cầu bầu linh thiêng của Cha. 
 

  
 
 
 
Hôm đó, tôi cứ khóc với Cha suốt, có người ta ngồi đầy trong phòng, tôi không ngại gì cả. Đang lúc nước mắt đầm đìa, tôi 
thấy Cha cười. Thật đấy, Cha đã cười với tôi. Lúc đó trong lòng tôi cảm thấy vơi hẳn đi nỗi nặng nề, và rất bình an.  
 
Hôm đó trở về, tôi và thằng con rể thường xuyên gọi phone để thông tin về tình hình sức khỏe của vợ nó. Nó hỏi tôi:” bây 
giờ con phải làm sao hả mẹ?” Tôi hỏi ngược lại:” Con có tin Cha không? Bàn tay của Cha có thể đẩy lùi tất cả mọi bệnh 
tật.” Nghe vậy, nó nói:” Nếu vợ con khỏi bệnh, con sẽ xin trở lại đạo.”  
 
Con gái tôi được mổ lấy hạch ra. Sau đó, họ đem hạch đi xét nghiệm. Một tuần lễ sau, con gái tôi nhận được tin vui vì đó 
là hạch lành tính. Alleluia, con tạ ơn Chúa! Tạ ơn Cha, vì ngay cả những hạch di căn cũng đều là lành tính luôn. Thật sự là 
một phép lạ mà tôi chưa bao giờ thấy kỳ diệu như vậy. Hơn thế nữa, người con rể của tôi vì tin về phép màu của Đấng 
Cứu Thế đã ban cho vợ mình, mà nay cháu ‘tâm phục, khẩu phục’ nên đã xin trở lại đạo. Rồi ba đứa cháu của tôi nữa, Lạy 
Chúa, cả ba đều được theo đạo.  
 
Nếu hỏi tôi, vì sao tôi tin đó là điều Cha Diệp làm? Tôi trả lời rằng nếu cứ xem vào các kết quả xét nghiệm trước khi mổ, 
và sau khi mổ thì mới biết chỉ có Cha nhúng tay vào mà thôi.  
 
Trước đây tôi cũng xin cho cháu ngoại ở Mỹ và được ơn Cha rồi nhưng chưa một lần chia sẻ. Bác sĩ luôn chẩn đoán cháu 
không có đủ hồng huyết cầu. Năm 2016, bác sĩ nói rằng nếu để lâu sẽ chuyển thành ung thư máu. Tôi nói với con tôi:”Con 
cứ yên tâm để mẹ khấn với Cha Diệp cho.” Sau đó một tháng, khi đi tái khám thì bác sĩ chúc mừng và nói mẹ nó không 
cần phải đem con tái khám nữa. 
 
Tôi giữ trong lòng hai ơn tôi ‘nợ’ Cha, và định bụng có dịp về Việt Nam, tôi sẽ xuống tận Tắc Sậy để tạ ơn Cha. Nhưng hôm 
nay tôi phải lên tiếng vì ơn Cha ban cho con gái tôi quá diệu kỳ.  
 
Hôm nay trở lại tạ ơn Cha, đọc kinh với Cha, tôi không cầm được nước mắt, vì điều Cha làm rất kỳ diệu. Cha không chỉ cầu 
thay nguyện giúp cho con gái tôi khỏi bệnh, mà còn cho bốn bố con chúng nó trở thành con chiên của Chúa. Đó là tâm 
nguyện của tôi từ lâu rồi mà nay Chúa đã ban cho tôi. Tôi xin đội ơn Chúa đến muôn thuở muôn đời Nhân đây tôi cũng xin 
khuyên mọi người nếu có chuyện gì cứ chạy đến Cha. Cha không bao giờ bỏ sót ai nếu mình thành tâm. 
 
 
 
 
 
 

Con gái tôi là Nguyễn Thị Thanh Thảo, 40 tuổi, hiện đang sống tại Việt Nam. 
Trong tháng 10-2017, trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ nghi 
con gái tôi bị u ác tính ở tuyến giáp, nên cho đi làm xét nghiệm. Cả hai lần 
xét nghiệm, kết quả đều ghi rằng con tôi bị ung thư di căn. Nghe tin con 
báo, tôi hết sức bàng hoàng, đứng không nổi, đi không được luôn. Tôi rất 
ngạc nhiên vì con gái tôi rất siêng năng đi khám sức khỏe hàng năm, sao lại 
có thể bị di căn như vậy. Trong cơn lo lắng, hoảng loạn tột độ, tôi không 
biết chạy đến cùng ai, chỉ nhớ đến Cha Trương Bửu Diệp mà thôi.  
 
Tôi đến văn phòng Cha Diệp và nói với Cha rằng có thể điều này do Chúa 
muốn, vì thật ra tôi có người em gái mất vì bệnh ung thư vú rồi. Tôi cũng 
có khấn với Cha Diệp rằng:” Thưa Cha, con gái con còn nặng về linh hồn 
lắm, xin Cha hãy bằng tình thương mà cứu con con, ban cho cháu phép lạ, 
cho con của con được khỏi bệnh.” 
 

Bà Nguyễn Thị Lâm – Hình chụp tại Phòng thu 
TBDF. 

 

Anne Nguyễn (Ghi theo lời kể của nhân chứng) 
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Trần Thị Xuân Mỹ - Tecumseh, Michigan 
“Cha Diệp Đã Cứu Con Tôi và Ban Cho Tôi Nhiều Ơn Lành” 
 
Tôi là người ngoại đạo. Hồi còn nhỏ tôi có học về đạo nên biết đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng. Vậy 
thôi. Lớn lên, cuộc đời tôi quá khổ, khổ cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong một lần đi đò, người bạn của tôi 
tên T. nói về Cha Trương Bửu Diệp và khuyên tôi nên xuống Tắc Sậy - Cà Mau để xin Cha cho bớt khổ. Đó 
là thời điểm cách đây 21 năm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuyện cách đây đúng 20 năm, nhưng tôi không thể không kể lại, vì đó là một ơn quá diệu kỳ. Ở bệnh viện người ta 
nói nếu bị điện cao thế giật cháy như con tôi, ba bốn trăm người chỉ có được 1 người sống sót. Vậy mà sau đó con tôi 
đã lấy vợ, có một con gái, cháu cũng đã theo đạo vì vợ người Công Giáo. Thật ra tôi đã xin dâng cháu cho Chúa vào cái 
ngày cháu đi đứng được bình thường sau tai nạn. 
 
Từ đó đến nay, suốt 20 năm trời, cuộc sống ở Việt Nam vẫn cơ cực, bần hàn. Mỗi lần xuống Cha chỉ đủ tiền xe đi, mua 
nhang đèn, rồi tiền xe về. Cứ xin và được việc, thì lại xuống Cha tạ ơn. Rồi lại xin Cha. Lặng lẽ trình bày với Cha, xong 
yên lòng ra về. Đến nay Cha Diệp đã giúp và ban cho gia đình tôi những ơn lành ngoài sức tưởng tượng. Một con gái 
lấy chồng và được định cư ở Mỹ, một con trai du học xong lấy vợ và thành công dân Mỹ. Bản thân tôi cũng được con 
bảo lãnh định cư ở Mỹ. Hiện nay người con bị tai nạn cũng đã hoàn toàn bình phục, yên bề gia thất ở Việt Nam. Cha 
Diệp đã cứu con tôi, ban cho tôi nhiều ơn lành, cho tôi một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp mà có mơ cũng không 
thể. 
 
Nhân đây, tôi cũng xin kể một ơn lành Cha ban cho con của người bạn tôi ở Việt Nam. Cháu được 6 tháng tuổi, bị nhiễm 
trùng máu, bố mẹ cháu chạy chữa tốn rất nhiều tiền, nhưng bệnh tình cháu không thuyên giảm. Cuối cùng, mọi người 
chấp nhận sự ra đi của cháu. Bố mẹ cháu mua đất, chuẩn bị ngày cháu ra đi. Hoàn cảnh thật là tội nghiệp. Trong một 
đêm, từ Sài Gòn, tôi bao chuyến xe đi Cà Màu. Bố cháu và tôi xuống mộ Cha, khấn xin Cha cứu cháu, cho cháu hết 
bệnh. Không thể ngờ rằng cháu bé hết bệnh thật. Nay cháu bé ấy đã gần 20 tuổi, đang học đại học ở Việt Nam. Đó là 
phép lạ của Cha. Cha Trương Bửu Diệp rất hiển linh. Cha đã cho tôi thấy Cha nhiều lần. Cách đây mấy ngày trước khi 
viết thư này, Cha cũng cho tôi thấy Cha. Cha ơi, được ơn Cha, con xin suốt đời làm theo ý Cha dạy. 
 
Tôi viết bức thơ này gửi đến Trương Bửu Diệp Foundation, để minh chứng cho những điều Cha làm.  Kính chúc mọi 
người trong Hội được hưởng nhiều Hồng Ân Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Cha Trương Bửu Diệp. 
 
Con quỳ tạ ơn Cha. 
 
 
 
 

 

Một năm sau đó, tức là vào năm 1997, con trai lớn của tôi (năm đó 
cháu 19 tuổi) bị tai nạn té xe và bị điện cao thế giật. Sau tai nạn, 
con tôi nằm liệt trên giường, chân tay nhũn, và cháu bị lấy đi 2/3 bộ 
não. Tôi xuống Tắc Sậy, xin Cha Diệp cho con tôi được bình phục, đi 
đứng bình thường, không bị thần kinh, không bị teo cơ, không bị 
‘mát’. Lần đó, Cha về báo mộng cho tôi. 
 
Cha mặc áo chùng màu đen, hai tay giang ra và nói:” Ta đã cứu con 
nhà ngươi.” 
Một năm sau, con tôi bắt đầu tập đi, sức khỏe dần hồi phục. Rồi cháu 
được xuất viện. Về nhà được 3 hôm, cháu chập chững xuống Tắc 
Sậy tạ ơn Cha. 

 

 

Lá thơ của chị Trần Thị Xuân Mỹ gửi đến TBDF. 
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D. DU – RIVERSIDE, CA. 
Con luôn trông cậy Cha qua lời cầu bầu của Cha đến 
Chúa và Mẹ, cho cháu nội của con là Emily năm nay 
đã hơn 3 tuổi mà chưa biết nói. Xin Cha chữa lành cho 
cháu để cháu có thể nói chuyện được và khỏe mạnh 
mỗi ngày. Chúng con đang mong chờ ơn Cha. 
 
Q.A.NGUYEN – OKLAHOMA, OK. 
Con xin Cha cầu khẩn cùng Chúa, Mẹ, và Thánh Cả 
Giu-se cho giấy tờ của con được như ý, cho con được 
bình an, và gia đình con được khỏe mạnh, an lành. 
 
Q. VU – MIDLOTHIAN, VA. 
Xin Cha cầu bình an cho đại gia đình chúng con, chữa 
lành cho bệnh tật của con gái con và V.N., cho công 
việc của vợ chồng con luôn tốt đẹp. 
 
J. DOAN – SALT LAKE, UT. 
Con đi đứng khó khăn vì bị thấp khớp, xin Cha ban ơn 
cho con ơn chữa lành. Con cũng cầu xin Cha giúp cho 
con dâu của con tên là J.L được sanh nở bình an, ‘mẹ 
tròn-con vuông’. 
 
T. PHAN – LAKE CITY, FL. 
Xin Cha cất hết bệnh cho vợ chồng con, con bị đau 
nhức toàn thân, xin chữa lành cho con. Xin cho con 
bán được nhà cũ để trả nợ nhanh chóng, xin cho tiệm 
nails của con ngày càng đông khách, đông thợ. 
 
DINH VIET CHI – VIỆT NAM 
Thưa Cha, con có bướu ác ở cuống họng, con xin lòng 
từ bi của Cha thương mà cầu bầu cùng Chúa cho con 
được tai qua nạn khỏi. Con xin vâng theo Thánh ý 
Chúa. 
 
HUONG I – WYLIE, TX. 
Xin Cha cho con hết bệnh, hết bị chóng mặt, và hết bị 
tê đau chân mỗi lần con đi đứng. Xin cho S. và L. trở 
lại nhà thờ, cho J. xin được công việc tốt hơn, và sớm 
có em bé. 
 
M. TRAN – LAKEWOOD, WA. 
Thưa Cha, con là người ngoại đạo, nhưng con tin 
Chúa, tin Cha. Nay con xin khấn nguyện Cha giúp cho 
người em kết nghĩa của con đang bị ung thư vú sớm 
gặp thầy gặp thuốc để được chữa lành bệnh. Xin Cha 
nhận lời con. 
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U. NGUYEN – SUGAR LAND, TX. 
Thưa Cha, con mắc bệnh ung thư đã 7 năm nay. Con 
bị mổ nhiều lần, hết xạ trị lại đến hóa trị. Xin Cha rủ 
lòng thương xót chữa lành bệnh cho con. 
 
Y. PHAM – WEBB CITY, MO. 
Lạy Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa, ban cho vợ 
chồng con được mạnh khỏe, khỏi bệnh lú lẫn, tuổi già 
ăn được, ngủ được, cho con khỏi đau tai, nhức đầu, 
và cho bệnh tai biến mạch máu não của chồng con 
không tái phát.  
 
N. NGUYEN – SANFORD, NC. 
Xin Cha cầu bầu cùng ba Đấng cho gia đạo của con 
biết yêu thương nhau, hòa thuận, nhịn nhục nhau, 
đừng gây chia rẽ. Xin Cha thương nhậm lời con van 
xin. 
 
T. TRAN – GARDENA, CA. 
Xin cho con hết sự đau đớn tại các ngón chân, và cho 
con mạnh khỏe, bình an. 
 
T.S. - VERO BEACH, FL. 
Cha ơi, chồng con bị cancer rất nặng, sẽ đi làm chemo, 
xin Cha thương đến và cầu nguyện với Chúa cho chồng 
con vượt qua sự hiểm nghèo và mau lành bệnh. 
 
N. NGUYEN – HOUSTON, TX. 
Con cầu xin Chúa, Mẹ và Cha Diệp cứu con. Con bị mổ 
10 lần rồi mà hiện tại con vẫn còn nhiều bệnh lắm. 
Con bị mệt tim, chân tay tê nhức, đau bao tử, máu 
thấp, gan sưng, hư một bên thận. Bác sĩ chê không 
chữa cho con rồi Cha ơi. Con chỉ biết cầu xin Cha cứu 
con mà thôi, Cha ơi. 
 
H. TRAN – SAN JOSE, CA. 
Xin Cha Diệp cầu bầu cùng Đấng Tối Cao, cho người 
anh em của con là N.T đang chống chọi với căn bệnh 
ung thư sớm tìm được đúng thầy đúng thuốc để chữa 
trị.  
 
C. DO – OKLAHOMA, OK. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha cầu bầu cùng Chúa 
và Đức Mẹ ban cho gia đình con được mọi sự bình an, 
và xin ban cho các em con sớm có giấy phỏng vấn 
đoàn tụ vì gia đình con chờ đợi quá lâu rồi. Xin Cha 
thương giúp chúng con. 
 
 

Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa 
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XIN KHẤN 
 
D. CAO – TENNESSEE 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ giúp cho con 
của con là D.C. sớm được trả tự do về cùng gia đình. 
 
M. TRINH – WEST CHESTA, PA. 
Chúng con là M.T. và T.P. cùng với các con cháu, là tín 
đồ Phật giáo, nhưng luôn tin có Chúa ở trên cao. Xin 
Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao thương ban cho gia 
đình chúng con luôn mạnh khỏe, tâm thường an lạc, 
tiêu tai giải ách, bệnh tật tiêu trừ, xa lìa nạn khổ. 
Chúng con cúi đầu đa tạ lòng thương của Đấng Tối 
Cao và Ngài vô cùng. 
 
Q. LE – HONOLULU, HI. 
Lạy Chúa, lạy Cha, xin cứu giúp con vượt qua giai đoạn 
cấp thiết hiện nay. 
 
T. NGUYEN – SAN MARCOS, CA. 
Lạy Cha, con đang bị bệnh hiểm nghèo về gan, chồng 
con bị nhức khớp. Xin Cha cầu cùng Chúa ban ơn chữa 
lành cho vợ chồng con. 
 
L. VU – PINEVILLE, NC. 
Xin Cha cầu cho linh hồn Phero và Mathheu được ơn 
hoán cải tâm hồn; xin Cha cho chuyến đi sắp tới của 
con trai con được mọi sự bình an; xin Cha ban phúc và 
giữ gìn, che chở con trong công việc hàng ngày của 
con đang làm. 
 
T. NGUYEN – DELRAY BEACH, FL. 
Vợ con bị đau ở vai và tay, xin Cha ban ơn chữa lành 
cho vợ con, xin cho toàn thể đại gia đình con được 
bằng an.  
 
L.K. NGUYEN – BROOKLYN, NY. 
Lạy Cha, con xin Cha giúp con vượt qua sự khó khăn, 
xin đừng bỏ lời con van xin. 
 
T. TONG – BELTON, MO. 
Xin Cha cầu bầu cùng Đấng Tối Cao ban cho anh của 
con là N.Q. mau lành bệnh, ăn uống bình thường trở 
lại. 
 
J. MAI – HOUSTON, TX. 
Xin Cha chữa lành cho tim, phổi và thận của chồng 
con. Xin Cha giúp cho chồng con hết bị phù. 
 
 

XIN KHẤN 
 
N.&J.&P.PHAM – SUGAR LAND, TX. 
Xin Cha chữa lành bệnh cho chồng con, cho con và cho 
con của con, xin Cha giữ gìn cho gia đình con được 
bình an, mạnh khỏe, con cái ngoan ngoãn, vâng lời cha 
mẹ. 
 
X.L.TRAN – ROSEMEAD, CA. 
Xin Cha thương, ban cho H.V.P. bình an trong quân 
đội, cho H.T.N. vượt qua được những khó khăn, thử 
thách hiện tại, và xin cho con sự sáng suốt để tránh 
được áp lực của cuộc sống hàng ngày. Cuộc đời con có 
quá nhiều sóng gió lắm, xin cho con được bình an, nếu 
không con sẽ không chịu nổi nữa đâu, Cha ơi. 
 
H. PHAM – WEBB CITY, MO. 
Con cầu xin Cha thương xót ba mẹ con con. Xin cho 
con mạnh khỏe, tay chân hết đau, gặp may mắn trong 
công việc làm ăn; cho hai con trai của con luôn mạnh 
khỏe, học giỏi, ngoan ngoãn, đạo đức. Xin Cha che chở 
cho ba mẹ con con đang bơ vơ lắm Cha ơi. Con cũng 
cầu xin Cha cho bạn con là J.B. hết bịnh ung thư phổi. 
 
T. DO – HOUSTON, TX. 
Thưa Cha, con gái của con đang mang thai, xin Cha 
ban ơn lành xuống cho cháu và thai nhi, cho vợ chồng 
cháu được thuận hòa, con gái của con hết buồn khổ. 
Cha ơi, mỗi lần gặp sự khó khăn, bệnh tật con đều kêu 
đến Cha, và được Cha ban cho như ý. Lần này con xin 
Cha cho con gái con. Con mong chờ đón nhận ơn lành 
từ Cha. 
 
A.THANH – ROSEMEAD, CA. 
Cha ơi, con là mẹ của hai đứa: Con gái Q.V ở Sydney 
(Úc châu), con trai T.V ở Mỹ sống chung với vợ chồng 
con. Hai đứa đều bị bệnh tiểu đường nặng, phải chích 
thuốc. Mới đây, do biến chứng, con gái con bị nghẹt 
tim, phải thông tim, nên cháu mệt hoài. Con rất xót xa, 
Cha ơi. Con cúi lạy Cha cứu vớt, phù hộ cho con gái 
con luôn được bình an. Tết này nó về Mỹ, gia đình con 
sẽ xuống tạ ơn Cha. Con luôn tin tưởng nơi Cha. 
 
T. BUI – BROOKLYN PARK, MN. 
Thưa Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha phù hộ cho gia 
đình con được an lành, bệnh tim, bệnh tiểu đường của 
con gặp thầy gặp thuốc để được điều trị, cắt bớt cơn 
đau khổ của con. Con cũng xin cho con trai con học 
xong may mắn có việc làm ổn định. 
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L. VU – PINEVILLE, NC. 
Con xin chân thành cảm ơn Cha Trương Bửu Diệp đã 
nhậm lời con mà chuyển cầu lên Đấng Tối Cao giúp 
con vượt qua được mọi sự gian nan. Con cũng xin tạ 
ơn Cha vì cháu của con đã bán được nhà. 
 
Y. PHAM – WEBB CITY, MO. 
Thưa Cha, con trai con có công việc ổn định. Nay con 
có thêm một chỗ bán nước trong mall. Con cũng khỏi 
hẳn đau đầu gối, và không cần phải mổ. Nhiều bệnh 
lặt vặt của con cũng được Cha cất đi hết rồi. Gia đình 
chúng con rất cảm ơn Cha đã cầu bầu cùng Chúa ban 
cho chúng con được nhiều ơn trên. 
 
H. DOAN – OKLAHOMA, OK. 
Con xin cảm ơn Cha và Mẹ Maria đã cho con và anh 
A.N., sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày (12-01-
1937) được 80 năm an lành. Đời con xin dâng lên Cha 
và tin tưởng tuyệt đối vào Cha. 
 
H. NGUYEN – SILVER SPRING, MD. 
Gia đình con cảm tạ Cha. Nhờ lời cầu bầu của Cha lên 
Thiên Chúa mà hồ sơ hai con của con được tốt đẹp 
như gia đình con mong ước. 
 
A.LE – STERLING HEIGHTS, MI. 
Con xin cảm tạ Cha nhậm lời con cầu xin, và ban cho 
con ơn lành trong lúc chúng con gặp khó khăn. 
 
T. NGUYEN – ALHAMBRA, CA. 
Bịnh con đã bớt rồi Cha ạ, con xin cảm ơn Cha, và xin 
Cha tiếp tục ban cho con ơn chữa lành để con được 
chữa trị dứt bệnh. 
 
T. NGUYEN – LAS VEGAS, NV. 
Muôn đời con tri ân Cha đã cứu con trong lúc con đau 
khổ. 
 
L.NGUYEN & T.DINH – GAITHERSBURG, MD. 
Nhờ lời nguyện cầu của Cha mà gia đình con nay đã 
nhận được nhiều ơn lành Chúa ban cho: Một con gái 
đã sanh được cháu bé bình an; một con gái khác đã 
có việc làm thích hợp. Xin Cha tiếp tục cầu nguyện 
cho cháu ngoại con mạnh khỏe, và cho con gái con 
bình an trong những ngày tới. Xin chân thành cảm ơn 
quý Hội đã giúp lời cầu nguyện. 
 

 
 
L. NGUYEN – ALPHARETTE, GA. 
Kính lạy Cha, con đã cầu xin với Cha 2 điều, và con 
đã nhận được đủ 2 điều: 1-Bạn con bị mất tiền Canada 
ở phi trường, con cầu nguyện với Cha và bạn con đã 
tìm thấy tiền rồi; 2-Bạn con bị dị ứng, con chỉ cách 
chữa, và cầu nguyện với Cha, nay bạn con đã khỏi 
bệnh. Con cảm ơn Cha rất nhiều. 
 
T. PHAM – WEST VALLEY CITY, UT. 
Con xin chân thành cảm tạ Chúa, Mẹ Maria và Cha 
Trương Bửu Diệp đã cho con được lành bệnh. 
 
T. PHAM – ROANOKE, VA. 
Cha ơi, con nằm tại nhà thương 20 ngày để điều trị. 
Nay con đã được xuất viện, và bệnh tình có nhiều khả 
quan. Con xin cảm ơn Cha đã nhận lời con. 
 
P. TRINH – PRINCETON, IL. 
Cảm tạ Cha đã cho gia đình con được khỏe mạnh, gia 
đình hai bên đều bình an. 
 
M. DINH – IRVING, TX. 
Cha ơi, cháu của con đã thi đậu để lấy bằng lái xe rồi. 
Con xin tạ ơn Cha vì những lời nguyện con xin Cha 
đều được như ý. 
 
J. PHAN – CHESAPEAKE, VA 
Con cảm ơn Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho tâm hồn 
con tìm được sự bình an, thanh thản. 
 
N. DINH – LAS VEGAS, NV. 
Gia đình chúng con xin chân thành tạ ơn Cha vì những 
Hồng Ân mà chúng con đã nhận được qua lời cầu bầu 
của Cha. Chúng con lúc nào cũng biết ơn Cha. 
 
A.DONG – SEATTLE, WA. 
Thưa Cha, ba con là N.D. đã khỏe mạnh, bác sĩ đã tìm 
ra bệnh và thuốc uống phù hợp. Con cũng xin cám ơn 
Cha đã ban ơn cho chồng con ở Việt Nam có người 
chăm sóc, và cho con lấy lại được số tiền mà con cho 
người ta mượn. 
 
D. NGUYEN – TUKWILA, WA. 
Con cảm ơn Cha đã ban sức khỏe cho ông ngoại con. 
Bệnh ông con đã bớt, ông con được chữa trị tốt. Con 
cũng cảm tạ ơn Cha đã ban sức khỏe cho ba của con, 
và cho con trai con là E. luôn được mạnh khỏe. 
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Từ tháng 7, 2015 Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đã giới thiệu chương trình “Nghıã Tử Nghıã Tậ n” 
cho mọi người muốn đặt hình người thân đã qua đời ngay tại Nhà Thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp. 
 
Quý khách đến thăm viếng Cha cũng là dịp để tưởng nhớ và cầu cho linh hồn người thân, và nhờ người 
thân sống khôn, thác thiêng phù trợ cho người còn ở lại trần gian. 
 
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 12 
(Chữ đỏ: Nữ - Chữ xanh: Nam) 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH ‘NGHĨA TỬ NGHĨA TẬN’ 

 

Anna 
NGUYEN THI HOA 

 
DOB: 10/09/1930 
DOD: 12/01/2002 

Phaolo 
TRUONG KY 

 
DOB: 05/16/1924 
DOD: 12/01/2008 
 

TON THAT 
AI CHIEU 

 
DOB: 12/16/1929 
DOD: 12/03/2013 
 

Đa Minh 
TRAN VAN THICH 

 
DOB: 1922 
DOD: 12/05/2003 
 

Luca Phero 
VU VAN HAI 

 
DOB: 11/11/1925 
DOD: 12/05/2012 
 

Phero 
NGUYEN NHUT 

 
DOB: 1911 
DOD: 12/10/2000 
 

Vincent 
LAM VAN THANH 

 
DOB: 02/05/1958 
DOD: 12/10/2014 
 

Phaolo 
NGUYEN VAN HOA 

 
DOB: 15/10/1929 
DOD: 12/13/2013 
 

Giuse 
DO HA 

 
DOB: 1928 
DOD: 12/13/2016 
 

Giuse 
TRAN MAM 

 
DOB: 1923 
DOD: 12/14/1982 
 

Giuse 
TRAN THIEN 

KHIEM 
 

DOB: 05/05/1969 
DOD: 12/16/2012 
 

Phero 
VO MINH 

 
DOB: 05/14/1942 
DOD: 12/16/2015 
 

Maria 
DAO HUONG 

NGUYEN 
 

DOB: 11/08/1921 
DOD: 12/19/2013 
 

Giuse 
TO VAN CHINH 

 
DOB: 01/01/1920 
DOD: 12/20/2008 
 

Phero 
TRUONG TIEN 

 
DOB: 10/10/1928 
DOD: 12/20/2015 
 

Madalena 
MAI SEN 

 
DOB: 05/08/1923 
DOD: 12/21/2015 
 

MAI NGUYET 
 

DOB: 09/15/1944 
DOD: 12/22/2012 
 

Micae 
NGUYEN VAN THU 

 
DOB: 1925 
DOD: 12/23/1993 
 

Phaolo 
NGUYEN HUU HIEP 

 
DOB: 01/02/1943 
DOD: 12/23/2014 
 

Giuse 
TRAN ANH THOA 

 
DOB: 07/05/1941 
DOD: 12/24/2013 
 

Đa Minh 
NGUYEN CHU 

 
DOB: 1930 
DOD: 12/29/1972 
 

VO THI NHO 
 
 
DOB: 12/28/1934 
DOD: 12/25/2001 
 

Anna 
NGUYEN THI TU 

 
DOB: 1923 
DOD: 12/28/1989 
 

Giuse 
THUYET D. LE 

 
DOB: 07/07/1927 
DOD: 12/25/2014 
 

http://www.truongbuudiep.org/
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ƠN LÀNH TỪ ALABAMA 
 
 
 
Madison, Alabama 
 
To: Truong Buu Diep Foundation 
 
Dear TBDF board, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuyện là như vầy: 
 
 
Tui có một bà mẹ 70 tuổi, một bà dì 72 tuổi còn ở Việt Nam. Hai bà ở chung cư lầu 1, tức là phải leo 24 bậc thang mỗi 
lần lên-xuống. Mẹ tôi thì cho đó là một hình thức bắt buộc bà tập thể dục mỗi ngày nên không kêu ca gì cả. Khổ nỗi bà 
dì tôi thì khác, dì bị thấp khớp nên 24 bậc thang đối với bà là một cực hình. Tôi thương dì như mẹ nên khi bà ngỏ ý 
muốn mua một căn nhà trệt để ở, tôi đồng ý. 
 
Gia đình tui có một quán ăn ‘noodle house’ và dì muốn mua căn sát bên để ở cho vui. Cái vui của dì là mua một căn 
nhà mặt tiền. Trời! Mấy tỉ đồng Việt Nam chớ có rẻ đâu! 
 
Tui có một miếng đất ở Việt Nam, nếu bán được thì số tiền đó mới đủ mua nhà. Thú thật là tui đã cố bán nó gần 6 năm 
nay rồi, nhưng chẳng có ma nào hỏi tới chứ đừng nói mua. Mà tui không có tiền để gửi về 100,000 USD, và thế là tui 
xin Cha. 
 
Vì không phải là người Công giáo, nên lời cầu nguyện của tui sặc mùi của kẻ ngoại đạo. Tui khấn Cha như vầy đây:” 
Cha Diệp ơi, Cha làm ơn, làm phước kéo cẳng, kéo giò thiên hạ mua đất dùm con đi Cha ơi. Phải bán được đất con mới 
có tiền mua nhà, không phải để con làm giàu mà để hai bà già của con không phải bò lên cầu thang mỗi ngày nữa. Thú 
thật với Cha là bác sĩ – bạn con – nói trong vòng năm nay dì con có muốn bò lên cầu thang cũng chẳng bò được. Chỉ 
có Cha giúp được con mà thôi, hoặc là Cha xin với Đức Chúa Trời giùm con nha Cha.” 
 
Trời, tui cầu nguyện Cha mà cứ nói chuyện với ông tui vậy. mà tui còn nói vầy nữa chứ: Trăm sự nhờ Cha!” Bây giờ 
nghĩ lại thấy nó buồn cười cho cái ngông của mình quá. Nhưng thú thật với mọi người, đó là những lời cầu nguyện chân 
thành nhất, thật lòng nhất, tin tưởng giao phó hoàn toàn cho Cha. 
 
Và sau 7 ngày có 3 người hỏi mua. Mẹ tui bán trọn lô đất ế thối, ế tha trong vòng 7 ngày. Sau khi nhận 70,000 USD 
tiền cọc, tôi mới phát hoảng. Có tiền, đúng, nhưng ai bán nhà đâu mà mua?? 
 
                                                                        (Xem tiếp trang 9) 
 

 

 

Tôi là người ngoại đạo, nhưng lạ thay, phép màu Cha 
Trương Bửu Diệp vẫn tỏa sáng linh hồn và cuộc sống 
tôi. 
 
Thú thật là tôi chưa bao giờ cầu Đấng Bề Trên về 
may mắn, tiền nong, vì tôi nghĩ rằng làm sao mà ai 
lại cầu giầu sang được, chỉ xin sức khỏe, và từ đó mà 
‘vác đít đi cày’ thì sẽ có tiền thôi. Tôi cầu xin cái mình 
cần ‘for the need’, chứ không phải cái mình muốn ‘for 
the greed’. 
 

Lá thơ dài 5 trang giấy chị Le Nguyen viết và gửi đến TBDF. 
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(Tiếp trang 8) 
 
 
Căn nhà sát vách bên trái nhà tôi bán, nhưng hỏi thì họ kêu giá 300,000 USD, một căn gần đó kêu 200,000 USD, tôi bán 
đất đúng 100,000 USD. Tiền đâu bù vô? Người ta không muốn bán, nên mình hỏi họ kêu giá trên trời đó mà. Tôi bị dồn 
vô ngõ bí, thế là lại kêu Cha. Đây là nguyên văn của tôi:” Con cám ơn Cha đã kéo giò, kéo cẳng người mua đất, nhưng 
Cha ơi, xin Cha làm ơn kéo cẳng người bán nhà cho con với, chớ họ không bán thì làm sao con mua được. Cha thương 
con thì thương cho trót Cha ơi. Tiền để lâu trong túi sẽ kiếm đường mà đi Cha ơi.” 
 
Ba ngày sau, chủ căn nhà kế bên căn sát nhà tôi (là bạn nối khố với mẹ tôi, 60 tuổi mà cứ ‘mày-tao’ với mẹ tôi) tự nhiên 
đến quán nhà tôi ăn mì. Ông này không ở nhà đó mà cho mướn. Ăn xong ổng kéo má tôi ra sau bếp nói:” Gái nhỏ (ổng 
kêu má tui là ‘gái nhỏ’), mày có muốn mua nhà không, tao bán?” Má tôi cứ như người trên trời rớt xuống. Đang kiếm 
nhà mua thì có người bán. Má tui hỏi: 
 
-Ông bán bao nhiêu? 
-100,000 USD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vậy đó, quý vị muốn đăng, muốn đọc truyện này sao cũng được. Tui biết chắc một điều là Cha sẽ không từ chối lời cầu 
nguyện, xin xỏ của bất cứ ai if the praying come from your faith and it for the need, not for the greed. 
 
Thanks for reading my long happy ending story. May God bless you. May Father Truong Buu Diep bless you peace and 
happiness. 
 
Sincerely yours, 
 
Le Nguyen 
 
 

Y chang số tiền mà bán đất được đó! Má tui lẹ lẹ làm giấy tờ, 
chuyển toàn bộ tiền cọc nhận được từ người mua đất cho 
người bán nhà. Sau khi ký hợp đồng xong xuôi, má tui gọi 
điện sang Mỹ báo là đã mua xong nhà. 
 
Tui nghe xong, chạy cái ào tới nơi để hình Cha Diệp mà lạy tạ 
ơn Cha. Có ai mà tin được, vừa bán được miếng đất ế thối ế 
tha, vừa mua được căn nhà rẻ trong vòng 30 ngày, Nếu không 
phải là phép màu của Cha ban cho thì là gì chứ! 
 
There is saying: You do not get lucky. You get blessing! It’s 
so true! 
 
Đây mà một bằng chứng sống. 
 
Tui quên điều này nữa. Ông Tám (người bán nhà) bị ba người 
ở xóm tui cự quá xá. Họ nói: Trời, tui đặt cọc căn nhà ổng, 
năn nỉ ổng bán, còn bị ổng chửi, tự nhiên ổng bán cho chị 
(má tui). Họ trả giá cao hơn giá má tui mua. 
 
Sau khi biết chuyện, má tui hỏi ông Tám sao bán nhà cho má 
tui, ông nói:” Nhà tao, tao thích bán cho ai thì bán, bán bao 
nhiêu kệ tao.” 
 

 

Mẹ của chị Le Nguyen, trong căn nhà vừa mua được 
với giá rẻ. Hình do chị Le Nguyen cung cấp. 
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Chân Lý Giáng Sinh 
 

Đêm u tối bỗng bừng lên ánh sáng 
Ngàn vì sao rực chiếu xuống trần gian 
Triệu lời ca ngân quyện với cung đàn 

Quỳ nghinh đón Chúa hài đồng xuống thế 
 

Phút cao trọng quỳ tụng hô vạn tuế 
Ngài sinh ra nơi máng cỏ đêm đông 

Trời lạnh tê nhưng vẫn thấy ấm nồng 
Tung hô Chúa vang danh Ngài cao cả 

 
Ôi nhân loại trong đau buồn nghiệt ngã 

Nay có Ngài đem chân lý vào tim 
Mở rộng lòng đón nhận một niềm tin 

Ơn cứu chuộc Ngài giáng trần hiện xuống 
 

Cõi trần thế phơi bày bao lôi cuốn 
Xóa nhiễu nhương Ngài ban phước cho đời 
Đem tình thương trải rộng khắp muôn nơi 

Là hạt giống muôn đời ta đón nhận 
 

Hãy tẩy sạch những bùn nhơ oán hận 
Cùng xóa tan bao lầm lỗi hờn căm 

Để cho Ngài ban thánh thiện ăn năn 
Chúa giáng thế cho cây đời tương đẹp. 

 
 

Tạ Ơn Cha Diệp 
 

Tình cờ đọc báo Houston 
Thấy hình Cha Diệp được ơn cứu người 

Thân mang bệnh hoạn, than ôi! 
Tìm thầy chạy chữa chẳng vơi bệnh tình. 

 
Sống đời giữ trọn niềm tin 

Bôn ba khắp nẻo quyết tìm thầy hay 
Giáng Sinh đại lễ hôm nay 

Gặp người mách bảo người thầy là Cha. 
 

Đọc chín lần kinh thứ tha 
Động lòng Cha Diệp xót xa dân tình 

Cha hy sinh mạng sống mình 
Khẩn cầu Thiên Chúa linh thiêng cứu người. 

 
Đoàn chiên được hưởng ơn Người 

Hồng Ân Thiên Chúa muôn đời yêu thương 
Niềm tin tỏa khắp muôn phương 

Giáng Sinh đại lễ phố phường vui ca. 
 

Hồng Ân Thiên Chúa bao la 
Vinh danh Cha Diệp cùng hòa tiếng ca 

Tưng bừng đất mẹ nở hoa 
Ơn này con sẽ tạc ghi suốt đời. 

 

 

 

LTS: Tác giả Lê Kính là cư dân thành phố Houston, Texas. Trong hơn hai năm qua, ông đã gửi đến báo Ơn 
Lành nhiều bài thơ như: Hạ Trắng Về Quê Nội, Mất Ba, Con Về Vắng Ba, Lo Tròn Chữ Hiếu, Ơn Cứu Độ, Ngày 

Của Người Cha (viết chung với Văn Mẫn), Hồi Chuông Phục Sinh, Chuông Chùa Xóm Đạo, Chân Lý Giáng 
Sinh…Trong đó có một số bài đã được chọn đăng trên báo Ơn Lành. 

Khi được BBT báo Ơn Lành gợi ý sáng tác thơ về Cha Trương Bưu Diệp, ông đã gửi đến bài thơ ‘Tạ Ơn Cha 
Diệp’. Nhân mùa Giáng Sinh sắp đến, chúng tôi xin đăng hai bài thơ trên của ông, như lời cảm ơn. Kính chúc 

ông luôn mạnh khỏe, sống bình an, vui hưởng tuổi già. 

Thơ LÊ KÍNH 
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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: socialmedia@tbdf.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 4 THÁNG MỘT, 2018 
Vào lúc 6:45 tối sẽ có buổi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. 

và mừng Sinh Nhật Cha Trương Bửu Diệp lần thứ 121 (1/1/1897 – 1/1/2018) 
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 
và CD Ơn Cha Diệp miễn phí. 
 

GIỜ MỞ CỬA NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP 
 

  

 

Từ 9 giờ sáng 
đến 6 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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To: 

 

 
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) 
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