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2. Ơn lành: Chỉ có thể là phép lạ 
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Quý độc giả thân mến, 
 
Nhận được sự hưởng ứng nhiệt 
thành của quý độc giả,  Ban 
biên tập quyết định tăng số 
phát hành từ 500 lên 1,000 bản 
từ Bản tin TBDF số 3. 
 
Rất mong quý độc giả tiếp tục 
hưởng ứng, góp ý và đóng góp 
bài vở để Bản tin TBDF ngày 
càng thêm phong phú. 
 
Mừng Xuân mới Ất Mùi, Ban 
biên tập kính chúc quý độc giả 
một mùa Xuân tràn đầy hồng 
ân Thiên Chúa, an khang và 
thịnh vượng. 

 
Ban Biên tập 

 

Truong Buu Diep Foundation 
14231 S. Euclid St., Ste #E 103-105,  
Garden Grove, CA 92843 
(714) 537-8159 – (714) 362-6608 
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MỪNG XUÂN ẤT MÙI 2015 - KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ MỘT NĂM MỚI AN LÀNH-HẠNH PHÚC! 

Xuân về đón ‘lộc của Cha’ 

Tối ngày 5 tháng Hai, như thường lệ, đúng 7:00, tại văn phòng 

TBDF diễn ra Buổi cầu nguyện (BCN). Trong số gần 200 người 

dự buổi cầu nguyện, nhiều người rất quen thuộc, nhưng số 

người đến dự BCN lần đầu cũng không ít. 

Vợ chồng chị Phương Phan ở thành phố Anaheim đến từ rất sớm, 

trước giờ cầu nguyện gần 1 tiếng. Chị cho biết:” Tôi biết Cha Diệp lâu 

rồi, nhưng ngày hôm qua là lần đầu tiên tôi đến Văn phòng TBDF, có 

nghe các chị ở đây nói hôm nay mọi người đến đây để hiệp chung lời 

cầu nguyện. Ngày mai vợ chồng tôi bay sang Colorado để làm việc rồi, 

nhưng chúng tôi vẫn đi dự BCN với mọi người.” Lý do chị Phương đến 

sớm là để tìm gặp anh chị em bộ phận kỹ thuật hỏi cách lên website 

của TBDF gửi lời khấn, lời cảm tạ,…Sau khi được hướng dẫn, chị 

Phương rất mừng, vì như chị nói “Ba cái vụ Internet này tui hổng rành, 

giờ làm được rồi, bay qua Colorado, tui sẽ lên website của Cha thường 

xuyên.” 

 

Quang cảnh buổi cầu nguyện. Hình chụp bên trong và bên ngoài Phòng cầu nguyện.  

“Tay Cha ấm lắm!” 

Những gương mặt trẻ tham dự BCN ngày càng đông. Bạn Nhật Phạm, 

cư dân thành phố Stanton, khoe với chúng tôi:”Mỗi lần có chuyện gì bế 

tắc, em cầu xin là Cha giải quyết cho hết. Em có người chị ở Việt Nam, 

mới bị tai biến mạch máu não, gia đình em bên này cầu nguyện với 

Cha cho chị, vậy mà chị đứng lên đi lại được rồi đấy! Em tin Cha Diệp 

lắm!”  

Cô Tiên Nguyễn, cư dân thành phố Fountain Valley, đến vào lúc gần 

tới giờ cầu nguyện, nhưng sau khi ghi danh xong, cô vẫn nán lại kể 

chuyện cho chúng tôi lý do vì sao cô rất tin nơi Cha Diệp. 

 

 

 

 

Kính Biếu 

BẢN TIN Số 4 
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GHI CHÉP: 

Buổi cầu nguyện Tháng 2 
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Cha Đinh Ngọc Quế trong phần Thánh hóa lời cầu nguyện.  

Cuối BCN, anh John Nguyễn, đại diện Ban Điều 

hành (BĐH) TBDF thông báo về ngày giỗ Cha 12 

tháng Ba sắp tới. “Bất cứ lúc nào, từ 10:00 sáng 

đến 9:00 tối, khi nào rảnh xin mọi người ghé về 

Văn phòng để ăn giỗ, cùng hàn huyên tâm sự, và 

thưởng thức những món ăn ngon, bổ dưỡng kèm 

theo chương trình văn nghệ “Hát về Cha Diệp” do 

ACE thiện nguyện viên TBDF phục vụ.  

Sẽ có đón Giao thừa mừng năm mới Ất Mùi vào 

đêm 18 tháng Hai cho ACE TNV, bạn hữu của Hội 

và mở rộng mời mọi người đến tham dự.  

Ban biên tập Bản tin TBDF kêu gọi mọi người tham 

gia đóng góp bài vở cho Bản tin TBDF và tham dự 

Đố vui có thưởng (Bản tin TBDF số 3) 

BCN kết thúc với món ăn nhẹ chả giò truyền thống, 

chè ‘Bà Ba’, chè đậu,…nhưng rất ấm lòng vì sự 

phục vụ niềm nở, nhiệt tình của các ACE TNV 

TBDF. 

Ra về, mọi người đều vui khi đến với Cha để hiệp 

thông cùng khấn xin và cảm tạ Cha về những ơn 

lành. Ngoài kia, gió Xuân đang tràn về… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tiên kể: “Có một lần em đi chơi xa, vào khấn 

với Cha, nắm tay Cha và có cảm giác như Cha nắm 

lại tay mình, với một bàn tay ấm như người thật. 

Bước ra ngoài mà em còn nổi da gà! Lần khác em 

xin Cha cho con của em được vào UIC, mới xin 

hôm trước, hôm sau cháu nhận được giấy báo 

chấp nhận của trường. Còn nữa, bạn em bị ung 

thư ngực, em tới đây xin Cha cứu bạn, bây giờ bạn 

em mổ xong rồi và khỏe mạnh lắm. Em xin gì Cha 

cũng cho vì em tin Cha lắm! Cứ tin là được!” 

Bà Susan Sayang, người Lào, cũng đến dự cầu 

nguyện, dù bà không hiểu tiếng Việt. Trước đó một 

tuần, bà Susan đưa con gái là cô Anna Dettloft đến 

cầu nguyện với Cha Diệp. Hôm đó, dù đang lo lắng 

bệnh tình, cô Anna vẫn nán lại để cùng trò chuyện 

với các anh chị em thiện nguyện viên TBDF. Cô 

nói: “Tôi theo đạo Tin lành, dù mới biết Cha Diệp, 

nhưng tôi tin là Cha sẽ giúp tôi có một sức mạnh 

để vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật.” 

Theo lời Anna kể, bác sĩ mới phát hiện cô bị tiền 

ung thư cổ họng qua kết quả biopsy. Trong thời 

gian chờ tới cuộc hẹn kế tiếp để làm thêm các xét 

nghiệm trước khi phẫu thuật, Anna đến và cầu 

khấn, xin Cha Diệp ban phép lành cho cô không 

phải phẫu thuật, mà nếu có thì ca mổ sẽ thành 

công, để cô được mạnh khỏe, sống vui với chồng 

và ba con còn rất nhỏ. 

Lời khấn tăng, ơn lành tăng 

Theo số liệu của TBDF, trong tháng 1-2015 có 

1,456 lời xin khấn, tăng hơn 200 lời xin khấn so với 
tháng 12/2014. Số người được ơn Cha Diệp viết 

trong Sổ cảm tạ cũng tăng: là 347 người so 300 
người của tháng 12/2014. 

Vì thời gian có hạn, Ban tổ chức chỉ đọc 60 lời xin 

khấn và 30 lời cảm tạ trong tháng 1 vừa qua. Mọi 

người tham dự cảm động với lời nài xin của người 

đang mang bạo bệnh, hoặc gặp cảnh khốn cùng… 

Và hân hoan với những lời cảm tạ khi mọi người 

nhận được ơn lành qua lời cầu bầu của Cha Diệp. 

Trong phần thánh hóa lời cầu nguyện, Cha Linh 

hướng Đinh Ngọc Quế nói về ‘LỘC CỦA CHA’ là 

những chai nước đã làm phép, phải biết sống tốt, 

biết tha thứ, yêu thương, giúp đỡ người xung 

quanh. “Tôi rất vui mỗi khi làm phép nước tại 

TBDF, Cha Quế nói, “mọi người hãy đến mang ‘lộc 

của Cha’ về nhà.” 

 

 

Đố vui có thưởng 
 
Đố vui có thưởng (bản tin số 3) tiếp tục nhận câu trả lời 
của người tham dự đến hết ngày 25 tháng Hai 2015. 
Xin đọc thể lệ và câu hỏi trên bản tin số 3 ra ngày 15 
tháng Hai. 
Kết quả sẽ được thông tin trên Bản tin TBDF số 5, ra 
ngày 1 tháng Ba năm 2015, và được công bố phát giải 
vào Buổi cầu nguyện tháng Ba, ngày 5 tháng Ba, 2015. 

 
Ban tổ chức  
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ƠN LÀNH 

Chỉ có thể là phép lạ 
 
Một ngày cuối của năm 2014, chị Huỳnh Thị 
Kim Loan từ tiểu bang Arizona, đến Văn 

phòng Trương Bửu Diệp Foundation cùng một 
cháu trai và xin được làm nhân chứng. Anh 

em bộ phận kỹ thuật mời chị vào Studio và 

hỏi cháu bé có muốn đi theo mẹ không. Chị 
Loan trả lời thay:”Cho cháu vào luôn, vì cháu 

mới là nhân vật chính ạ!” 
 
Câu chuyện của chị Loan bắt đầu từ việc mang thai 
cháu bé trai ấy. Tên cháu là Steven. Chị Loan kể:” Tôi 

lập gia đình 10 năm mà không có con, nên ai chỉ gì tôi 

cũng làm. Tôi cầu khấn và đi bác sĩ nhiều lần, cuối 
cùng thì bác sĩ ‘đầu hàng’, và nói rằng tôi có thể bị vô 

sinh rồi. Tôi nghe vậy thì buồn quá, nhưng vẫn tiếp 
tục cầu khấn. Lần này tôi nhờ cả Cha Diệp cầu bầu 

giúp.” 
 

Một thời gian sau chị Loan phát hiện mình có thai. 
 

Dù hết sức cẩn thận, nhưng chị bị sanh non. Bác sĩ dự 

sanh ngày 8 tháng 5 năm 2011, nhưng cháu bé ra đời 
vào ngày 14 tháng 01, sớm trước 4 tháng. Vì chỉ được 

ở trong bụng mẹ 23 tuần, nên khi chào đời, cháu bé 
chỉ nặng 1.7 lbs (660 gram). 

 

 
 

Steven lúc mới chào đời, chỉ nặng 1.7 lbs. Hình: Loan Huỳnh 

 
“Bác sĩ nói vì cháu sinh sớm nên rất có nhiều khả năng 

bị thương tật. Tôi lo lắm, nên cứ đi nhà thờ lại khấn 

nguyện cho cháu được bình an khỏe mạnh như bao 
đứa trẻ khác. Kỳ diệu thay, một phần nhờ kỹ thuật tân 

tiến, một phần nhờ phép lạ Chúa ban cho qua lời cầu 
bầu của Cha Diệp, mà nay con tôi rất mạnh khỏe. 

Cháu rất thích đi nhà thờ”, chị Loan nói. 
 

Tại buổi thu hình, Steven vẫy tay chào và nói với mọi 
người:”Con tên Steven. Con tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha 
Diệp đã cho con cuộc sống này.” 
 

 

Steven tròn 5 tuổi, cao hơn bạn bè đồng lứa. Hình: L.H 
 

Khi đã uống thuốc được 5 ngày để làm thụ tinh, chị phát 
hiện mình có thai. Chị Loan chia sẻ:”Lần này tôi xin Cha 
cho tôi sanh bình thường chứ đừng sanh sớm nữa. Tôi 
tin Chúa đã và sẽ thương, nên không còn lo lắng gì cả.” 
 
Ngoài ơn lành kể trên, chị Loan còn cho biết chính Cha 
Diệp đã ban ơn lành cho cả Ba của chị. “Ba tôi đã lớn 
tuổi, không biết tiếng Anh. Vậy mà thi quốc tịch đậu. 
Những điều Cha Diệp làm, chỉ có thể là phép lạ mà thôi!” 

 
Chị Loan là người ngoại đạo, lấy chồng Công giáo, nên 
chỉ mới biết Cha Diệp từ khi theo đạo chồng. Với niềm 
tin rất mạnh mẽ về lời cầu bầu của Cha Diệp, chị chia sẻ 
với mọi người:” Cứ tin thì sẽ được. Chúa ở khắp mọi nơi, 
lúc nào cũng nhìn xuống trần thế. Mình cứ ăn ở ngay 
thẳng, biết giúp đỡ anh em, mọi người thì sẽ được Chúa 
ban ơn lành cho.” 

 
 

Gia đình chị Loan chụp tại văn phòng TBDF. Hình: TBDF 

 
Lúc chia tay, chị Loan cho biết chị mong đến cuối năm 
nay, khi cháu bé thứ hai ra đời ‘mẹ tròn, con vuông’, gia 
đình chị lại sang California và đến cảm tạ Cha lần nữa. 
 
(Câu chuyện của chị Loan Huỳnh đã được phát trên 
Chương trình Truyền hình Ơn Cha Diệp số 86 và trên 
web site TBDF.org, hoặc lấy DVD tại văn phòng Cha) 
 

Khi biết con trai đã 
khôn lớn, mạnh khỏe, 
chị Loan lại đi bác sĩ 
để khám nghiệm xem 
có sanh được nữa 
không. Lần này bác sĩ 
vẫn cho rằng chị 
không mang thai tự 
nhiên được mà phải 
làm thụ tinh nhân tạo. 
Chị lại cầu xin tiếp. 
Vừa cầu xin, chị Loan 
cùng chồng lên kế 
hoạch làm thụ tinh 

nhân tạo. 
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XIN KHẤN 
 

1- Con là Van Thi Thu Nguyen, hiện ở 

Michigan. Ngày mai con di thi lấy bằng tóc. 

Con xin Cha phù hộ để con có cái bằng hành 

nghề hợp pháp. Con xin tạ ơn Cha. 

2- Một người xin khấn: Chúng con hiện ở 

Georgia. Sắp tới chúng con dự định chuyển 

sang North Carolina, xin Cha phù hộ cho 

chúng con mọi điều suông sẻ, vợ chồng 

thuận hòa, và sớm trả hết nợ. Con xin cám 

ơn Cha. 

3- Con là Teresa Nguyễn: Xin Cha cầu bầu 

cùng Chúa cho mẹ con được khỏi bệnh, đi 

mổ mật không bị nguy hiểm, ăn uống bình 

thường mà không phải dùng đến G-feeding 

tube. Con xin cảm tạ ơn Cha! 

4- Con là Cúc Nguyễn: Cha ơi, con bị ho 30 

năm nay rồi, uống thuốc rất nhiều mà không 

khỏi. Xin Cha thương xót chữa lành bệnh cho 

con. Con xin cảm tạ Cha! 

5- Một người xin khấn cho Jenny Nguyễn: 

Con xin Cha hiển linh độ trì cho Jenny 

Nguyễn mới 11 tuổi được gặp thầy gặp thuốc 

để chữa lành bệnh ung thư, để cháu được 

khỏe mạnh bình thường như những đứa trẻ 

khác. 

6- Con là Trần Thiện Thu Thanh ở 

Melburne, Úc Đại Lợi: Con xin cầu khẩn 

Cha chữa bệnh cho con. Con bị khó thở, đau 

nhức chân tay lắm Cha ơi! Con xin tạ ơn Cha! 

7- Con là Maria, xin khấn Cha cho con hết hẳn 

bệnh nguy hiểm (ung thư ngực) và cho con 

được bình an trong tâm hồn. Xin cho vợ 

chồng con trai con được bình an và giữ đạo 

trung thành với Chúa, và xin cho hai cháu bé 

ngoan và khỏe mạnh. Con xin cảm tạ ơn 

Cha. 

8- Con là Mary Pham: lạy Cha hôm nay con 

đến xin Cha cho con được thêm sức khỏe. 

Một năm trước con bị ung thư, nay đã đỡ, 

bác sĩ nói 2 năm sau sức khỏe của con sẽ 

khá hơn. Xin Cha giúp cho con của con thêm 

phần sáng suốt, giúp cháu hiểu con, gia đình 

con được hòa thuận, bình an. Con xin tạ ơn 

Cha. 
 

         CẢM TẠ      
1- My name is Kim. I came here on behaft 

of my Mom. She was praying for me to 

find a job.  Day later I was hired, full time 

for a year now. Just would to give back 

today, and say thank you! 

2- Con là Hoa Phạm – Los Angeles: Con 

xin tạ ơn Cha đã nhậm lời cầu xin cho 

con có cháu nội. Con cũng tạ ơn Cha đã 

chữa lành bệnh đau lưng của con. 

3- Gia đình chúng con là Clake Hảo- 

Huỳnh, Tacoma, Washington: Con xin 

tạ ơn Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đã 

ban ơn lành cho con đúng ý nguyện: con 

cái giữ đạo, cháu bỏ hút thuốc, hết bệnh. 

Kính lạy tạ ơn Cha. 

4- The Võ’s family, Los Angeles: Gia đình 

chúng con xin cảm tạ Cha vì Cha đã luôn 

đồng hành cùng chúng con. Có Cha bên 

cạnh chúng con thấy rất an lòng. Lần nào 

đến thăm Cha chúng con cũng chỉ muốn 

nói lên lời cảm tạ vì dù không xin khấn, 

chúng con nghĩ Cha đều biết những gì 

chúng con cần. Muôn vàn cảm tạ Cha 

Diệp của chúng con. Love You! 

5- Con là Catherine từ New Mexico: Con 

xin cảm tạ Cha Diệp, qua lời cầu bầu của 

Cha mà con được nhiều ơn lành, bịnh tật 

qua khỏi. Con xin tạ ơn Cha! 
 (Trích từ Sổ Cảm tạ) 

 

Hai chị được ơn Cha Diệp đến dâng hoa và dán lá Tạ ơn. 

Hình: TBDF 
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Ông Don Norsworthy – Villa Park, CA 

 
Ông Don Norsworthy 

Tôi hỏi và được biết đó là một vị Linh mục tên 

Trương Bửu Diệp. Họ nói Cha Diệp đã ban ơn lành 

đến cho rất nhiều người, Cha còn làm được nhiều 

phép lạ. Hôm nay tôi tìm đến TBDF. Vào trong Nhà 

thăm viếng, ngắm Cha, tự dưng tôi cảm giác mình có 

thể đặt trọn niềm tin nơi Cha, và tôi tin Cha đọc được 

ý nguyện của tôi. Được ơn Cha, tôi sẽ tự nguyện làm 

nhân chứng. Tôi theo đạo Tin lành, tôi tin Chúa sẽ 

làm mọi điều để Cha Diệp được phong Thánh. 

Chị Trang Nguyễn – Vancouver, Canada 

Tôi biết Cha Diệp đã hai năm, qua một người bạn. Tôi 

đạo Phật, nhưng rất tin nơi Cha Diệp. Đây là lần thứ 

hai tôi đến thăm Cha. Năm ngoái, cả chuyến đi tôi chỉ 

đến văn phòng Truong Buu Diep Foundation có một 

lần thôi. Còn năm nay tôi đến thăm Cha hai lần, xin 

Cha chai nước. Ngày mai tôi về lại Canada rồi. Hẹn 

gặp Cha vào dịp holiday sang năm! 

 

Chị Trang Nguyễn (thứ hai từ phải qua)  

 

Cảm tưởng Khách đến thăm Cha 

Anh Nguyễn Văn Dũng – Virginia 

Từ Virginia, tôi đã nghe nhiều người nói đến Cha 

Trương Bửu Diệp. Họ nói Cha linh thiêng lắm, cứ cầu 

nguyện thì sẽ được ơn. Nhân dịp đi vacation cùng 

gia đình sang California, chúng tôi nhất quyết phải 

đến viếng Cha. Đến đây, tôi thấy bình an, thoải mái 

trong đầu, dù tôi vẫn có điều phải xin Cha. Lần này 

là cầu xin, nhưng tôi hy vọng lần tới đến thăm Cha là 

để chúng tôi sẽ chia sẻ được ơn lành mà Cha đã ban 

cho. 

 

Anh Nguyễn Văn Dũng (bìa trái) và gia đình 

 

Tôi làm việc ở Sở Cứu hỏa, 

tôi đi các nơi, cứu sống 

nhiều người. Tôi gặp nhiều 

người trong cơn hoạn nạn 

thì cầm hình một người 

đàn ông và khấn nguyện. 

Tôi thắc mắc: Ông này là 

ai mà nhiếu người biết đến 

như vậy? 

Nhân chứng ơn lành Tháng 1-2015 

Danh sách các nhân chứng ơn lành Cha Diệp được 

ghi hình từ tháng 1-2015: 

Kim Cương Nguyễn (Garden Grove, CA), Ba 

Trần (Fountain Valley, CA), Hương Phạm (Garden 

Grove, CA), Teresa Nguyễn (Stanton, CA), Cindy 

Dung Nguyễn (Santa Ana, CA), Linda Nguyễn 

(Westminster, CA), Thủy Ngô (Westminster, CA), 

Nguyễn Thị Hợi (Santa Ana, CA), Vương Thị 

Bích Hà (Fountain Valley), Nguyễn Thị Huyền 

(Seattle, WA), Lê Thị Phát (Westminster, CA), 

Phạm Lê Hà (Fountain Valley), Phương Nguyễn 

(Huntington Beach, CA), Nguyễn Văn Huyên 

(Santa Ana, CA), Nguyễn Thương (Palmdale, CA), 

Hoàng Thị Thanh Mai (Garden Grove, CA), Hoan 

Trần (Bethany, Oklahoma), Quang Phạm 

(Bethany, Oklahoma), Minh Trang Lê (Oklahoma), 

Uyên Trần (Pinole, CA), Trịnh Hoài Bảo (Las 

Vegas), Hằng Nguyễn (Las Vegas), Xuân 

Nguyễn (Garden Grove, CA). 
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CHIA SẺ 
 

Nhân Sinh Tiền Tiến Tứ Bộ 
 

Blog của Lưu Văn Đại – Zing – 25 Sep 2011 

Đọc xong bốn câu chuyện dưới đây, chúng ta 

sẽ phải suy nghĩ, có phải là mình đã có quá 

nhiều lỗi lầm trong quá khứ? Có phải là mình 

đã quá chủ quan? Với bốn bài viết này, chúng 

ta sẽ thấy rõ ngay trong lòng mình, đời người 

của mình sẽ được tiến về phía trước qua bốn 

bước. 

Câu chuyện thứ nhất: NGỘ NHẬN (Hiểu lầm) 

Năm đó tại Alaska, Hoa Kỳ có đôi trai gái kết hôn với 

nhau. Kết quả của cuộc hôn nhân đó là vấn đề sinh 

dưỡng, người đàn bà vì bị khó sanh mà phải từ biệt 

cõi đời, để lại một đứa bé thơ cho người chồng. Anh 

chồng vừa rất bận rộn sinh kế, lại vừa rất bận rộn 

việc gia đình. 

Vì không có người giúp trông coi đứa con thơ, anh 

huấn luyện được một con chó, con chó này rất 

thông minh, lại rất ngoan ngoản nghe lời, nó biết 

trông coi em bé, nó tha bình sữa để cho bé bú, nuôi 

dưỡng bé. Có một ngày kia, người chủ có việc phải 

rời nhà, anh dặn dò con chó trông coi nuôi nấng cho 

bé con.  Anh đi tới một thôn làng khác, vì gặp phải 

tuyết lớn rơi, không thể về nhà được trong cùng 

ngày đó.  Qua đến ngày thứ hai mới về được nhà, 

con chó nghe tiếng lập tức chạy ra nghênh đón chủ 

mình. 

Người chủ mở cửa phòng ra xem thì thấy đâu đâu 

cũng đều là máu, ngẩng đầu nhìn lên trên giường 

cũng là máu, chẳng thấy đứa con đâu cả, mà thấy 

trên thân mình con chó và miệng của nó cũng dính 

đầy máu me, người chủ phát hiện cái tình cảnh này, 

ngỡ là con chó đã trở lại cái tính dã man của loài 

thú, và nó đã ăn thịt con mình. Trong cơn giận dữ, 

anh xách con dao to lớn và chặt đầu con chó đi, anh 

đã giết chết con chó thật sự rồi. 

 

                                 Sau đó, bỗng 

nhiên anh nghe có tiếng con nhỏ của mình, lại 

thấy nó từ dưới gầm giường bò ra, thế là anh 

bồng đứa bé lên, tuy là trên mình em cũng có 

dính máu, nhưng em không có bị thương tích 

gì. Anh rất lấy làm lạ, chẳng biết việc gì đã xảy 

ra, anh nhìn kỹ lại con chó, thấy đùi của nó đã bị 

mất một mảng thịt, còn kế bên là một con chó 

sói, miệng nó đang gậm miếng thịt của con chó. 

À, thì ra con chó nhà đã cứu tiểu chủ nhân, lại bị 

chủ nó giết nó một cách tàn nhẫn dã man, oan 

uổng, đây đã là một sự ngộ nhận (hiểu lầm) hết 

sức là đau lòng của con người. 

Ghi chú : Việc hiểu lầm, con người ta thường vì 

không hiểu nhau, không chịu nhẫn nại, suy nghĩ 

nông cạn, không chịu tìm hiểu đối phương từ 

nhiều phương diện, để phản tỉnh chính mình, lại 

vì não trạng bị quá xung động trong tình huống 

vô ý thức mà phát sinh. Sự ngộ nhận ở điểm khởi 

đầu là cứ nghĩ đến cái sai cái quấy ngàn lần vạn 

lần của đối phương.  Vì vậy, đã làm cho sự ngộ 

nhận càng lúc càng thêm sâu đậm đưa đến việc 

không thể hóa giải được. Con người phát sinh sự 

ngộ nhận đối với loài vật mà đã có cái hậu quả 

ghê gớm, nghiêm trọng như vậy; nếu đây là sự 

ngộ nhận giữa con người và con người, chắc 

chắn là khó mà tưởng tượng nổi hậu quả, có khi 

trở ngược lại làm hại chính mình. 

 
 

(Kỳ tới: Câu chuyện thứ hai: ĐINH TỬ (cây đinh) 
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                                    Bài hát trong Buổi Cầu Nguyện   
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ĐỊNH LUẬT CUỘC SỐNG 
 

Luật Trả và Đền: Dù sớm 

hay muộn, mỗi người sẽ 
phải trả giá cho từng hành 

động sai trái, cũng như sẽ 
được đền bù cho các việc 

làm tốt đẹp của mình. 
 

 

 

 

Dịch vụ Tư vấn Miễn phí tại TBDF 

Tư vấn về Sức khỏe:  

Dịch vụ tư vấn về bảo hiểm sức khỏe, 
bảo hiểm nhân thọ do chị Tâm Nguyễn 
và chị Kim Anh phụ trách trong thời 
gian qua đã giúp tư vấn cho nhiều 
người hỏi về Medi-Cal, và rất nhiều 
người được giúp ghi danh miễn phí 
Obamacare.  

Xin gọi phone để lấy hẹn. Do thời hạn 
ghi danh Obamacare sẽ kết thúc vào 
ngày 15 tháng 2 năm 2015, chị Tâm 
Nguyễn có mặt tại Văn phòng TBDF để 

tư vấn và ghi danh giúp miễn phí 3 
buổi/tuần, gồm thứ Hai, thứ Tư, thứ 
Sáu, từ 10:00 đến 12:00 sáng. 

Tư vấn về Pháp luật: Luật sư Derek 
Tran (Trần Truyền Đức), một tình 
nguyện viên mới của TBDF đã tư vấn 
miễn phí nhiều trường hợp, liên quan 
đến Luật Hôn nhân & Gia đình, và các 
luật khác.  
 
 

CƯỜI MỘT TÍ… 

Phân biệt giới tính 
 

- Anh đang làm gì vậy? 

- Săn ruồi! 

- Ồ, thế đã giết được con nào 

chưa? 

- Rồi, hai con đực, ba con cái! 

- Sao anh biết con nào đực, cái? 

- Hai con bò trên lon bia, ba con 

đậu trên điện thoại. 

- !? 

 

 

 

 
 (Sưu tầm) 

 

 

Quà tặng tại Nhà thăm viếng 

Cha Trương Bửu Diệp 

 

Các ấn phẩm tại nhà thăm viếng Cha Trương Bửu 
Diệp hiện đang phát miễn phí gồm có: DVD Lễ cải 

táng Cha Diệp, hình Cha Diệp (nhiều cỡ); DVD, CD 
về Nhân chứng ơn lành Cha Diệp; Sách 100 Ơn Cha 

Diệp Tập I và II, Bản tin, CD nhạc Thánh ca… 
Quý vị ở xa muốn nhận các tặng phẩm, sách và Bản 

tin ƠN LÀNH (xuất bản mỗi tháng 2 lần), vui lòng 
liên lạc với TBDF qua phone: (714)537-8159 hoặc 

email: info@truongbuudiep.org 
 

mailto:info@truongbuudiep.org
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 Nhâ 

 

 

 

 

 Thông tin Cần Thiết 

1- Buổi Cầu Nguyện Tháng 3-2015: thứ Năm, ngày 5 tháng 3, lúc 7 giờ tối 

tại Nhà Thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp. 

2- Giờ phát hình chương trình Truyền hình ƠN CHA DIỆP: 

- SAIGON TV 57.5 LÚC 9:15 sáng mỗi thứ Năm hàng tuần và GALAXY 19  

- VBS 57.6 LÚC 11:00 trưa mỗi Chủ Nhật hàng tuần GALAXY 19  

3- GIÚP DUY TRÌ VĂN PHÒNG VÀ NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP: Mỗi khi có 

dịp đi chợ Saigon City Market Place (tại góc đường McFadden và Brookhrust), TP 

Westminster, xin quý vị đọc số 123 (ngày Giỗ Cha Diệp) tại quầy thu ngân. 

4- GIỜ MỞ CỬA: Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp mở cửa từ 10:00 sáng 

đến 6:00 chiều mỗi ngày, kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật. 

 

 

Hướng dẫn  

- Xin Khấn & Cảm Tạ: Để xin khấn/cảm tạ với Cha Trương Bửu Diệp: 

 Tại văn phòng: Xin ghi lời khấn/ cảm tạ vào sổ xin khấn (màu đỏ) hoặc sổ cảm tạ (màu xanh), hoặc điền vào 

phiếu xin khấn tại nhà Thăm Viếng Cha. 

 Qua phone: Xin gọi số (714) 362 6608 và để lại lời khấn sau tiếng “bíp”. 

 Internet: Nhận lời khấn trên trang web: www.truongbuudiep.org hoặc www.tbdf.org 

- Đăng Lời Cảm Tạ: 

 Xin lấy Lá Tạ Ơn tại quầy tiếp tân để ghi lời cảm tạ và dán lên Cây Ân Phúc trên tường Nhà Thăm Viếng. 

 Xin hỏi Ban Tiếp Tân nếu quý khách muốn đặt Bảng Tạ Ơn trong Nhà Thăm Viếng Cha. 

- Chia Sẻ Ơn Lành: Quý vị muốn chia sẻ câu chuyện ơn lành mà mình nhận được, xin hỏi nhân viên Tiếp Tân tại 

văn phòng TBDF. 
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BAN BIÊN TẬP 
Holly Phạm - John Nguyễn 

Trang Nguyễn 
 

Góp ý, đóng góp thông tin, bài vở cho BẢN TIN 

xin gọi: Trang Nguyễn (714) 537 8159 
hoặc email về: info@truongbuudiep.org 

 
TBDF chân thành cám ơn Ông Thuận Nguyễn 
và nhà in LNT Printing đã giúp in ấn Bản Tin. 

 

Quảng cáo - Rao vặt trên Bản tin 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc: 

VP TBDF: (714) 537 8159  

 

TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION (TBDF)  
14231 Euclid St., Suite # E 103 -105,  
Garden Grove, CA 92843 – 4986 
Office: (714)537 8159. Cell: (714)362 6608 
Email: info@truongbuudiep.org. Web: www.truongbuudiep.org  
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