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Ghi chép trong ngày Giỗ Cha – 12 tháng Ba:  

BÊN CHA YÊU THƯƠNG 
 
Ngày 12 tháng Ba, ngày chính giỗ lần thứ 69 Cha Trương Bửu Diệp, gần 600 người con của Cha từ tứ 

xứ đã hội ngộ tại Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) tại thành phố Garden Grove, 

California để tưởng nhớ đến Cha, tạ ơn, và tiếp tục xin ơn từ người Cha yêu thương. (Xem tiếp trang 2) 

   

THÔNG BÁO BẢN QUYỀN 

Hiện nay tại Orange County, California xuất hiện thêm nhiều Hội về Cha Diệp như: 
Hội Từ thiện Trương Bửu Diệp, Hội Con Cha Diệp, Hội Cha Diệp Charity… 

Để giải đáp các thắc mắc của quý ông bà anh chị em, Hội Trương Bửu Diệp 
Foundation (TBDF) xin trân trọng thông báo: 

Cha Diệp là Cha chung của mọi người, nên chúng tôi hoan nghênh tất cả các Hội 
mang tên Cha Diệp. Tuy nhiên do mỗi tổ chức đều có tôn chỉ và mục tiêu riêng, 
nên cần phải có tên khác nhau theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.  

Hội Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) có ba điểm chính: 

1. TBDF thành lập từ tháng 8 năm 2011, là Hội Vô Vị Lợi (Non-Profit) theo 
quy chế 501 (c)(3) của Sở Thuế IRS Hoa Kỳ.  Tên của Hội là “TRUONG 
BUU DIEP FOUNDATION” đã đăng ký bản quyền trên toàn Hoa Kỳ. Số 
đăng ký: 4261297 do United States Patent and Trademark Office (US 
PTO) cấp ngày 18 tháng 12 năm 2012. 

2. Mục tiêu của TBDF là vinh danh Cha Diệp với sứ mệnh phục vụ những 
nhu cầu thiết thực của cộng đồng ngay tại Hoa Kỳ. Tôn chỉ của Hội là 
không gây quỹ tuyên Thánh hay quyên góp xây nhà thờ ở Việt Nam. 

3. TBDF hoạt động độc lập theo luật pháp Hoa Kỳ, không trực thuộc giáo 
xứ, giáo phận hay tổ chức tôn giáo nào. 

Văn Phòng Và Nhà Thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp của TBDF: 
14231 Euclid St, phòng E 103-105, Garden Grove, CA 92843. 

Phone: (714) 537 8159 và (714) 362 6608 
Email: info@truongbuudiep.org - Website: www.truongbuudiep.org 

 

Kính Biếu 

BẢN TIN Số 6 
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Bay gần 10 tiếng chỉ để dự ngày Giỗ Cha 

Ông bà Tuấn Phạm và Kim Nguyễn, từ Montreal, Canada 

có mặt khá sớm trong ngày giỗ Cha. Ông bà là nhân 

chứng ơn lành được viết trong Sách 100 Ơn Cha Diệp 

tập 2, do TBDF xuất bản năm 2014. Bà Kim cho biết: 

“Lần trước chúng tôi bay sang California là để tạ ơn Cha, 

còn lần này chỉ là để về Giỗ Cha. Lần trước Cha ban cho 

tôi một sức mạnh tinh thần rất lớn để tôi vượt qua được 

sự nhút nhát của bản thân. Sau khi trở về, Cha cho thủ 

tục giấy tờ về hưu sớm của tôi nhanh gọn, khiến tôi 

được về hưu mà có đầy đủ quyền lợi, không thiếu gì hết. 

Tôi lại mang ơn Cha lần nữa.” 

“Lần này sang Mỹ thăm Cha được một tuần, chúng tôi 

vui mừng không thể tả xiết. Chuyến bay mất gần 10 

tiếng mà chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào”, 

bà Kim nói. 

Trước đó, từ ngày 9 tháng Ba, ông Christian Võ, cũng 

bay từ Roissy, Pháp sang California. Đặc biệt, ông 

Christian không chỉ muốn sang Mỹ dự đám giỗ Cha Diệp 

mà còn mong muốn được làm thiện nguyện tại Văn 

phòng TBDF trong thời gian ông ở Mỹ. “Nhận được email 

phản hồi từ TBDF chấp thuận cho tôi được làm thiện 

nguyện, tôi mừng quá!” Suốt trong thời gian ở California, 

ông Christian đã giúp văn phòng làm các công việc 

chuẩn bị cho ngày giỗ Cha. 

Khách từ xa đến tham dự ngày giỗ Cha còn có cô Bình 

Nguyễn, từ tiểu bang Lousiana. Không bà con thân thuộc 

ở Orange County, nên sang Calif., cô phải thuê hotel. Cô 

tâm sự trong nước mắt của niềm xúc động: “Qua lời cầu 

bầu của Cha Diệp, Chúa ban cho tôi và gia đình nhiều 

lắm! Xin gì cũng được, nên tôi ao ước được gặp Cha. 

Hôm qua từ phi trường, tôi đã đến để thăm Cha, và hôm 

nay đến để dự lễ giỗ Cha. Đó là mục đích duy nhất của 

tôi trong chuyến đi này.” 

Trong danh sách những người đến dự lễ giỗ của Cha còn 

có nhiều người từ tiểu bang khác như New Orleans, 

Virginia, Florida, Ohio… trong đó, bà Ngọc Lê từ thành 

phố Cinninnati, Ohio xin làm nhân chứng cho sự linh 

thiêng mà Cha Diệp đã cầu bầu cho bà. Một số nhân 

chứng từ các tiểu bang khác nhân dịp sang ‘ăn giỗ Cha’ 

đã chia sẻ ơn lành mình nhận được. Các Ơn lành này sẽ 

được gửi đến độc giả vào bản tin kỳ sau. 

 

Hàng ngàn người đến thăm Cha mỗi tuần 

Chương trình đặc biệt mừng kính Lễ giỗ Cha được chính 

thức bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Buổi lễ có sự 

tham dự của Cha Cố Linh Hướng, các khách mời và toàn 

thể Anh Chị Em Thiện Nguyện Viên (TNV) và hàng trăm 

ông bà anh chị em tề tựu nơi Nhà Thăm Viếng Cha. Với 

niềm tin mãnh liệt vào Cha, rất nhiều người đã viết vào lá 

ơn lành những lời cầu khẩn và cảm tạ để treo trên Cây 

Ơn Lành. 

Những lời Xin khấn, Cảm tạ, Cảm tưởng viết lên lá được treo lên cây Ơn 

lành. Hình TBDF 

Cha Linh Hướng Đinh Ngọc Quế khai mạc chương trình 

với đôi lời về ý nghĩa của ngày Lễ Giỗ và tin vui về việc 

Phong Thánh của Cha TBD cũng như ban phép lành cho 

Cây Ơn Lành ngập tràn những lời khấn xin và cảm tạ. Sau 

đó, với từng hồi chiêng trống vang dội, Ban Nghi Thức 

TBDF đã trang nghiêm cử hành nghi thức văn khấn theo 

truyền thống dân tộc. Tiếp đến, Ban Hợp Ca TBDF đã làm 

sống động cả hội trường với nhạc phẩm “Khúc Anh Hùng 

Ca Trương Bửu Diệp” của tác giả Tri Tân. Từng tràng 

pháo tay rộn rã đã vang lên khi bài hát được kết thúc. 

Trong phần báo cáo hoạt động của Hội, ông John 

Nguyễn, đại diện BCH Hội đã vui mừng cho biết sự phát 

triển nhanh chóng của Hội. Từ một nhà nguyện nhỏ bé 

vào ngày đầu thành lập năm 2011, Hội nay đã có một 

Phòng Thăm Viếng Cha khang trang, rộng rãi và có thể 

tiếp đón hàng trăm người. Số liệu cho thấy, chỉ trong 

vòng 3 năm, số lượng khách (Công giáo, Phật giáo, Tin 

Lành, Hồi giáo và các Tôn giáo khác) đến viếng thăm 

trong năm 2014 lên đến trên 50 ngàn lượt người. Có 

nghĩa mỗi tháng Văn phòng TBDF tiếp đón hơn 4 ngàn 

người đến viếng thăm Cha Diệp.  
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Lượng độc giả thăm viếng Cha tại website 

www.truongbuudiep.org  cũng gia tăng rõ rệt, hiện nay 

mỗi tháng có khoảng trên 5 ngàn lượt người truy cập. 

Một điều đáng chú ý là qua thống kê của Sổ Xin Khấn và 

Cảm Tạ, mới thấy Cha TBD ban ơn rất “đều tay”. Trong 

suốt 3 năm, tỷ lệ lời cảm tạ so với lời xin khấn luôn trên 

dưới 30%. Có nghĩa, trong 10 người xin ơn, thì có gần 3 

người được ơn. 

Từ tháng 1 năm 2015, Hội đã cho phát hành Bản Tin Ơn 

Lành để chia sẻ và quảng bá những ơn lành Cha đã ban. 

Số phát hành bản tin tăng từ 500 bản ở số đầu tiên, đã 

tăng lên đến 2,000 bản từ Bản tin số 5. 

Cũng tại buổi giỗ Cha, BĐH TBDF thông báo về sự xuất 

hiện của các Hội mang tên Cha Diệp trong thời gian gần 

đây và giải thích thêm về sự khác biệt giữa TBDF và các 

hội mới thành lập sau này. Điều khác biệt lớn nhất là 

TBDF không gây quỹ tuyên Thánh hay quyên góp 

xây nhà thờ ở Việt Nam. Mục tiêu của TBDF là phục 

vụ những nhu cầu thiết thực của cộng đồng ngay 

tại Hoa Kỳ. 

Những nhân chứng sống 

Nhân dịp giỗ Cha, TBDF dành thời gian để các nhân chứng 

ơn lành đặc biệt chia sẻ với mọi người. Hai nhân chứng 

được chọn là Ông Trần Đình Ba ở Fountain Valley, 

California, người xuất hiện trên chương trình truyền hình 

Ơn Cha Diệp số 83, và trên Bản tin số 3. Nhờ uống những 

chai nước lấy từ nhà thăm viếng Cha Diệp, mẹ ông – 

người được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư tụy tạng, đã 

nhanh chóng phục hồi một cách kỳ diệu. Là một dược sĩ 

và với những kiến thức về y khoa và dược khoa, ông 

không thể giải thích được sự lành bệnh của Mẹ. Ông chỉ 

biết gọi đó là một “kỳ tích” và rất biết ơn Cha Diệp. Ông 

Ba cho biết hiện nay Mẹ ông đã ăn uống trở lại như người 

bình thường, không còn bệnh tật. 

Nhân chứng thứ hai là ông Peter Phan (ở Murrieta, 

California). Ông Peter cho biết khi được nhập viện vào 

tháng 1 năm 2015, các bác sĩ chuyên môn về tim cho biết 

tim ông đã hoàn toàn hư và đã đổi màu. Gia đình ông đã 

chuẩn bị chuyện hậu sự. Cách duy nhất có thể cứu sống 

ông là thay một trái tim mới, nhưng việc này ngoài khả 

năng tài chính của gia đình. Trong lúc buồn bã và thất 

vọng nhất, ông đã đến cùng Cha và cầu xin Cha giúp ông 

qua cơn hiểm nghèo. Thật kỳ diệu, Cha đã chữa lành trái 

tim cho ông. (Xem thêm câu chuyện của ông Peter Phan 

trên trang 6-7, số báo này.) 

 

Tri ân 

Tại buổi lễ giỗ Cha, Hội TBDF đã trao bằng tri ân đến 

những quý khách đã đến thăm Cha thường xuyên nhất 

trong năm 2014: Ông Mạnh Nguyễn (52 lần), ông 

Victor Duy Nguyễn (104 lần), ông bà Thiện, Ánh và 

cháu Dũng Ngô (322 lần). Hội còn trao bằng Tri Ân 

cho ông Quới Phạm, giám đốc Saigon City Marketplace 

về những tài trợ của Công ty đã giành cho TBDF. Cô 

Bùi Phương Trâm và ông Phan Lê được tri ân là Thiện 

Nguyện Viên có nhiều đóng góp công sức nhất cho Hội 

trong năm 2014. 

Phần văn nghệ ‘Cầu nguyện với Cha’ được xen kẽ với 

nhiều bài hát về Cha Diệp được sáng tác tại Hoa Kỳ. 

Bên cạnh các ca sỹ chuyên nghiệp Trần Ngọc, Huy 

Tuấn, Tấn Đạt, Thúy An, còn lại là những Thiện 

nguyện viên không chuyên, nhưng đã chuyên chở 

được hết tâm tình của những người con đang gặp lo 

âu sầu khổ, tìm đến Cha như một chỗ ủi an, nương 

tựa, đỡ nâng. 

Kết thúc phần văn nghệ là bài hợp ca Tuyên Xưng và 

Tạ Ơn Cha TBD của tác giả Tri Tân do các anh chị em 

Thiện nguyện biểu diễn. 

 

Cha linh hướng Đinh Ngọc Quế ban phép lành cho người tham dự. 

Hình TBDF. 

Bế mạc Lễ Giỗ Cha TBD, Cha Linh Hướng Đinh Ngọc 

Quế ban phép lành cho mọi người. Kế đến là phần 

chụp hình lưu niệm.  

Sau phần ẩm thực nhẹ, quý khách hân hoan ra về, 

trong tay trân trọng những ân lộc từ vị Cha kính yêu.                                                             

T.N – Đặng Khôi (TBDF) 

 

http://www.truongbuudiep.org/
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY GIỖ CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP 

12 THÁNG BA NĂM 2015 
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Quan khách tham dự ngày giỗ Cha 

Quang cảnh buổi lễ 

Hướng dẫn một  bác cao tuổi  
 vào ăn giỗ. 

Nhân chứng ơn lành: Ông Ba Trần 

Trao bằng Tri Ân khách thăm viếng thường xuyên nhất và khách 
từ Canada (Từ trái sang phải: Ông Mạnh Nguyễn, Ông Victor 
Duy Nguyễn, Ông Thiện Ngô, Ông Bà Tuấn Phạm & Kim Nguyễn) 
 

TBDF tri ân nhà tài trợ lớn nhất 
năm 2014: Saigon City Market Place.  

Hình: (bên trái): Ông Quới Phạm, Giám Đốc 
SG City Market Place 

Nhân chứng ơn lành:  
Ông Peter Phan 
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XIN KHẤN 

1- CON LÀ NGUYỄN THỊ THỦY – TEXAS: 

Xin Chúa, Mẹ Maria qua sự cầu bầu của Cha 
Trương Bửu Diệp xin cho con của con đang bị sưng 

phổi đau đớn lắm và đang điều trị được sớm lành 
bệnh. Con xin cảm tạ ơn Cha. 

 
2- CON LÀ ANTON – ARIZONA: 

Con ở tiểu bang Arizona về thăm Cha, xin Cha chữa 

lành cánh tay phải của con bị đau nhức. Xin Cha 
phù hộ cho gia đình con. Con xin cảm tạ Cha. 

 
3- CON LÀ ANH MARRS – WASHINGTON: 

Con cầu xin Cha giúp đỡ cho con được học hành 

tốt cho đến hết mùa học này, và thi cử tốt. Con 
cũng xin Cha ban cho Má và anh con có sức khỏe 

để có thể đi làm. Con xin cảm tạ Cha! 

4- CON LÀ THERESA TRAN NGUYEN -  

MASSACHUSSETTES: 

Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa, cho mọi chuyện ở 
tòa liên quan đến gia đình con được bình yên, giấy 

tờ được suôn sẻ; xin cho vợ chồng em trai có con 
trai; xin cho chồng và con của con được trở về với 

Chúa, làm đẹp lòng Chúa. 
 

5- CON LÀ LIEN PHAM – TEXAS: 

Con xin Cha luôn đồng hành và ban cho con cái 
của con sống có đức tin vững vàng, xa lánh bạn bè 

xấu. Xin Cha chúc phúc lành cho những người 
trong tiệm nail của con, cho họ luôn hòa đồng, vui 

vẻ khi họ làm việc chung với nhau. Xin Cha tìm cho 

con được hai người thợ hiền hòa, dễ thương. Con 
cảm tạ ơn Cha! 

 
6- CON LÀ MARIA NGUYỄN – MINNESOTA: 

Con bị đau đầu kinh niên, xin Cha chữa lành cho 
căn bệnh này của con, xin cho hai con trai của con 

là Phê rô Nguyễn Văn Hùng, Phê rô Nguyễn Đức 

Tâm tìm được công ăn việc làm ổn định, gia đình 
con có sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Chúng con 

xin cảm tạ Cha! 
 

7- CHÚNG CON LÀ THÁI LỆ PHỤNG VÀ PHẠM 

NGỌC HÙNG: 
Cầu xin Cha phù hộ cho cháu là Tsai Chi Song 

(Felix Tsai) sinh ngày 23 tháng 11 năm 1979, đang 
điềi trị tại Houston Texas Hospital, được mau chóng 

lành bệnh và đi lại được. Thành kính.  

 
                                           

 

CẢM TẠ 

 

 
 

Ông Đào Minh Thành, được ơn Cha từ Việt Nam, dán lá Tạ ơn 
ơn trên cây Ân Phúc. Hình: TBDF 

 

1- CON LÀ ANNIE PHẠM – TEXAS: 

Kính lạy Cha. Cách nay 1 năm con có dịp đến đây 
để cầu nguyện với Cha ban ơn lành cho chị con 

bị bệnh tim thường xuyên phải nằm bệnh viện 
được thoát khỏi những cơn đau tim hiểm nghèo. 

Đến nay chị con đã bớt nhiều rồi. Con xin đội ơn 

Cha. 
 

2- CHÚNG CON LÀ THẢN ĐÀO – MARIA 
NGUYỄN – MINNESOTA:  

Chúng con cảm tạ ơn Cha đã nhậm lời chúng 

con, ban ơn cho đứa con trai của con là Phạm 
Ngọc Duy biết nghe lời, và đã đi làm. Xin Cha 

tiếp tục cầu bầu cho cháu. 
 

3- CHÚNG CON LÀ THU VÀ THỦY – 
CANADA: 

 

Chúng con từ Canada sang thăm bác Thư ở 
California bị đánh mất giấy tờ. Qua cầu xin Cha 

mà chúng con đã tìm lại được giấy tờ bị mất do 
một người Mỹ đưa lại. Và Cha đã hiện về trong 

giấc mơ của chồng con. Chúng con thật sự tin 

vào phép lạ của Cha. Chúng con xin cảm tạ Cha! 
 

4- CON LÀ VU NGOC THANH – SAN 
JOSE-CA: 

Hôm nay con có dịp xuống miền Nam Cali và đến 
thăm Cha. Con xin cảm ơn Cha đã cầu bầu cùng 

Chúa, chữa lành bệnh ho cho con. Xin Cha tiếp 

tục phù hộ cho gia đình con được mạnh khỏe, 
bình yên. 

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

XIN KHẤN 

8- CON LÀ LOAN TRẦN - UTAH: 

Nhân ngày Giỗ Cha, xin Cha cầu bầu cùng 

Chúa ban cho con được bình an, mạnh khỏe, 

có chỗ làm mới được an lành, xin cho gia đình 

con yên vui, biết thương yêu nhau. 

9- CON LÀ PHAM MACON – GEORGIA: 

Xin Cha ban cho gia đình con được bình an. 

Ba con được mau khỏi bệnh. Con xin cảm tạ 

ơn Cha. 

10- CON LÀ TRANG NGUYỄN – 

MARYLAND: 

Con cầu xin Cha Trương Bửu Diệp ban cho gia 

đình con được bình an, con cái học giỏi, biết 

nghe lời cha mẹ. Con cảm tạ Cha. 

11- CON LÀ ĐINH VIẾT MÃ – 

PENNSYLVANIA: 

Con xin khấn Cha giúp cho gia đình con được 

hòa thuận, con gái con là Ánh (52 tuổi) được 

mạnh khỏe, cháu Y Than (7 tuổi) mau biết 

nói. Con xin tạ ơn Cha. 

12- CON LÀ HOÀNG THỊ TUYẾT MAI – 

INDIANA: 

Cha ơi, gia đình con sửa nhà có ký contract và 

tin cậy giao tiền trước, nhưng giờ đây họ chỉ 

sửa được 1/3, rồi khai khá sản. Con không 

biết tòa sẽ xử ra sao. Mới đây tiệm của con bị 

State Board xuống kiểm tra, tiệm con có lỗi, 

nhưng con cũng không biết họ phạt thế nào. 

Bây giờ chúng con đang phải lo đi làm kiếm 

tiền trả nợ và làm nhà. Con đang rất khổ sở 

lắm, không ngủ được, mà cũng không biết 

làm sao nữa. Xin Cha giúp con với, Cha ơi…. 

13- CON LÀ PHÊ-RÔ TRẦN VĂN THIÊM – 

ILLINOIS: 

Con cầu xin Cha Trương Bửu Diệp cho con 

được mạnh khỏe, cho giấy tờ bảo lãnh vợ con 

từ Việt Nam sang Mỹ được thuận lợi, mau 

chóng để chúng con được đoàn tụ. Con xin tạ 

ơn Cha! 

CẢM TẠ 

5- CON LÀ ĐINH THỊ MƯƠNG – 

ENGLAND: 

Ngày 28 tháng 1 năm 2015 con bị ngã gãy 
xương bàn chân, con có gọi phone sang Văn 

phòng TBDF nhờ chuyển lời cầu nguyện lên 
Cha Diệp, nay con đã đi lại được rồi. Con 

xin cảm tạ ơn Cha!  

 
6- MỘT GIA ĐÌNH Ở CONNECTICUT: 

Gia đình con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu 

cùng Chúa và Đức mẹ Maria cho chồng con 

được chữa lành bệnh ung thư. Chúng con 

chân thành cám ơn Cha! 

7- CON LÀ NGUYỄN MẾN – 

MISSISSIPPI: 
Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, cảm tạ Cha 

Trương Bửu Diệp đã cho chúng con được 

như ý: con cháu đi làm bình an, con dâu 
sanh được mẹ tròn con vuông. 

 
8- CON LÀ LAN TRAN – VIRGINIA: 

Con xin cảm tạ Cha đã nhậm lời con, cầu 

bầu cùng chúa cho con có được việc làm 
tốt. Con hết lòng tạ ơn Cha! 

 
9- CON LÀ MONICA MAI NGUYEN – 

TEXAS: 
Thưa Cha Trương Bửu Diệp, nhờ ơn Cha 

con đã vươt qua giai đoạn hết sức khó khăn 

của cuộc đời. Con đã có được việc làm rồi 
Cha ơi. Con chân thành cám ơn Cha! 

 

 
 
Những người đến dự ngày Giỗ Cha tại Văn phòng TBDF được 
tặng lá để ghi Lời khấn, Lời Cảm tạ, và Cảm tưởng.  
Hình: Ông Linh Trịnh, Thiện nguyện viên TBDF, đang gắn 
những chiếc lá đã có nội dung lên cây Ơn Lành.  
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Tuy vậy, họ vẫn chuyển tôi đến bệnh viện Saint 

Bernardine. Tại đây, các bác sĩ chuyên khoa lại làm 

lại các xét nghiệm. Ngày 22 tháng Một, bác sĩ mổ 2 

bên háng của tôi để tìm rõ nguyên nhân. 

Ngày có kết quả xét nghiệm, tôi hoàn toàn suy sụp 

vì họ nói:” Xin lỗi ông, chúng tôi không thể làm gì 

thêm với trái tim bị hư của ông. Tất cả các mạch 

máu đã bị nghẽn rồi, nên giải pháp cuối cùng là 

ông phải thay tim mà thôi.” Cả nhóm phẫu thuật 

cũng đến an ủi tôi, nhưng tôi không còn tâm trí 

nào để nghe. Trong cơn hoang mang, tôi vẫn cố 

hỏi xem có một giải pháp nào khác: ”Bây giờ tôi 

phải làm sao? Tôi phải uống thuốc gì không?” Họ 

trả lời: “ Không cần đâu, vì tim đã hư rồi, có uống 

cũng không còn tác dụng gì cả. Tuy vậy, ngay ngày 

mai, chúng tôi sẽ gửi ông đến UCSD để đăng ký 

thay tim. Ông không thể chờ lâu được mà phải thay 

tim càng nhanh càng tốt.” 

 

Hồ sơ tại BV S. Bernardine cho thấy bệnh nhân Peter cần phải 
thay tim. Hình chụp qua bằng chứng do nhân vật cung cấp. 

 

Thay tim ư? Đối với gia đình tôi thì kiếm đâu ra cả 

triệu USD, chưa kể chi phí nằm viện, mà bảo hiểm 

không thể trả hết. Thật sự lúc ấy, tôi mất hết hy 

vọng, không còn ham muốn gì cả, nên đã cùng gia 

đình bàn chuyện hậu sự và mời Cha đến xức dầu. 

 

ƠN LÀNH 

Cuộc hồi sinh từ trái tim hư 

Năm 2001, khi mới 36 tuổi, tôi bị đột quỵ 

trong lúc đi công việc ở Orange County. Lần 

đó, các bác sĩ phát hiện 4 van tim của tôi bị 

nghẽn, 1 van nghẽn 60%, còn 3 van nghẽn tới 

80%. 

Vì những van tim bị tắc nghẽn nhiều, các bác sĩ đã 

đề nghị cắt nối 4 van tim cho tôi, nhưng họ không 

bảo đảm rằng cuộc phẫu thuật thành công, vì có 

một van nằm dưới tim, rất khó mổ. Nghe vậy, tôi sợ 

lắm, nên không đồng ý mổ, mà quyết định sống 

chung với trái tim hư, chịu đựng nhiều lần những 

cơn đau ngực, khó thở.  

Năm 2005, có dịp về Việt Nam, theo gia đình, tôi 

xuống Tắc Sậy thăm mộ Cha Trương Bửu Diệp. Ôm 

mộ Cha, tôi khấn với Cha rằng: “Cha ơi, con là Peter 

Phan, từ Mỹ về, con bị bệnh tim, gia đình đưa con 

đến đây nhờ Cha chữa lành trái tim cho con. Cha 

đừng bỏ con, Cha nhé!” Tôi ở với Cha một ngày, 

một đêm. Sau đó trở về Mỹ, tôi thấy người khỏe 

hơn trước. Cũng vài lần phải ra vô bệnh viện, nhưng 

không có gì nguy hiểm. 

Thay tim? 

8 năm sau, vào ngày 27 tháng Ba năm 2013, tôi 

phải đi cấp cứu tại bệnh viện Rencho Spring vì có 

triệu chứng tương tự như năm 2001. Sau đó, tôi 

được chuyển đến bệnh viện Sant Bernadine chuyên 

về tim mạch. Lần này các bác sĩ buộc phải cắt nối 4 

van tim bị nghẽn của tôi. Vết thương mổ năm 2013 

đến nay vẫn chưa lành. 

9 giờ tối ngày 19 tháng Một năm 2015, một lần nữa 

tôi lại phải cấp cứu ở bệnh viện Rencho Spring. Sau 

khi làm xét nghiệm, các bác sĩ thông báo một tin, 

khiến tôi đứng người. Họ nói: “ Tim của ông đã bị 

đổi màu, có nghĩa là nó bắt đầu chết rồi.” 
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Phó thác 

Đúng lúc này, chị của tôi ở Orange County khuyên tôi 

hãy chạy đến Cha Diệp mà cầu xin Cha chữa lành, vì 

chính chị đã được ơn của Cha. Tôi thầm nghĩ: “ Ừ nhỉ, 

vì sao mình chỉ nghĩ đến cái chết, mà sao không chạy 

đến Cha Diệp?” 

Ngày 5 tháng Hai, vợ tôi đưa tôi đến Văn phòng Cha 

Trương Bửu Diệp trên đường Euclid ở thành phố 

Garden Grove. Vào nhà cầu nguyện, tôi khấn với Cha 

rằng: “Thưa Cha, con là Peter Phan đây, hôm nay con 

lại tìm đến Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa, và ban 

cho con một phép lạ. Con đang cần lắm! và con hứa là 

con sẽ làm nhân chứng cho sự linh thiêng của Cha.” 

Tôi về nhà, thì ngay ngày hôm sau, tự dưng trong tôi 

thôi thúc muốn tìm đến một bác sĩ khác để chắc chắn 

rằng tim của tôi hư hỏng hoàn toàn, và việc thay tim 

là cần thiết. Bác sĩ gia đình chuyển tôi đến một bác sĩ 

chuyên khoa tim mạch, tên ông là Amin. Ngày 18 

tháng Hai, bác sĩ Amin làm các xét nghiệm, trong đó 

ông siêu âm tim rất kỹ cho tôi. Thật lạ, thay vì việc 

yêu cầu làm thêm xét nghiệm sẽ không được bảo hiểm 

trả, nhưng trường hợp của tôi lại được bảo hiểm trả 

hết.  

Phép lạ 

Một tuần sau, tôi trở lại bệnh viện để lấy kết quả xét 

nghiệm. Tôi hết sức bất ngờ khi nghe bác sĩ nói: “Xin 

chúc mừng! tim của ông hoàn toàn bình thường, các 

mạch máu không bị nghẽn gì cả.” 

 

Kết quả xét nghiệm mới nhất, các chỉ số đều bình thường!  

Hình chụp lại qua hồ sơ do nhân vật cung cấp. 

 

Nghe xong, tôi vui mừng khôn tả, nhưng vẫn nghi ngờ, 

sợ người ta đưa lầm hồ sơ, hoặc lầm tên. Tôi đề nghị 

bác sĩ check lại hồ sơ, tên tuổi xem có đúng là của tôi 

không. Bác sĩ đồng ý xem lại tên tuổi và đọc từng chỉ số 

của bảng xét nghiệm. Tất cả đều là ‘normal’. Tôi như 

người chết đi sống lại và chợt nhận ra, chính Cha Diệp 

đã nhậm lời và ban cho tôi một kỳ tích ngoài sức tưởng 

tượng của tôi. Ngày 27 tháng Hai, tôi quay lại Văn phòng 

TBDF để tạ ơn Cha, kể lại câu chuyện, thu hình, làm 

nhân chứng cho ơn lành Cha ban.  

 

Ông Peter Phan. Hình chụp tại TBDF Studio. 

Ngày hôm sau, tôi đã trở lại bệnh viện UCSD, nơi đã yêu 

cầu tôi đi thay tim. Các bác sĩ ở đây vẫn tưởng tôi đến 

để hỏi về việc thay tim, nên cho tôi dự buổi ‘tập huấn 

cho người chuẩn bị thay tim’. Tôi cũng dự, nhưng sau đó 

tôi xin gặp vị giáo sư giỏi có tiếng về tim, đưa cho ông ta 

xem kết quả xét nghiệm mới nhất, và kết quả của hồ sơ 

cũ, một cái là ‘so bad’, và một cái là ‘so good’. Ông 

khẳng định tim tôi không có vần đề gì và lắc đầu: “Tôi 

không thể giải thích được. Nếu anh muốn thì ba tháng 

nữa quay lại đây, chúng tôi sẽ khám lại cho ông.” 

Trường hợp của tôi, khoa học không giải thích được, 

nhưng tôi biết là qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu 

Diệp, Chúa đã cứu tôi, chữa lành trái tim bị hư của tôi. 

Vâng, hãy tin và chạy đến Cha Diệp, thì sẽ nhận được 

tình yêu của Chúa qua Cha. 

(Ghi lại lời kể của ông Peter Phan. Câu chuyện của ông đã được 

phát trên Chương trình Truyền hình Ơn Cha Diệp số 91) 
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CHIA SẺ 

Nhân Sinh Tiền Tiến Tứ Bộ (tiếp theo) 

 
THẢ MẠN HẠ THỦ (Xin hãy chậm xuống tay) 

    Blog của Lưu Văn Đại – Zing – 25 Sep 2011 

Đại đa số các cộng sự viên đều rất phấn khởi 
vì khu làm việc này vừa đổi lại một viên quản 

đốc mới, nghe nói ông này rất có khả năng, 
đặc biệt được đưa đến đây để chỉnh đốn 

nghiệp vụ và nhân sự.  

Ấy thế mà, cứ một ngày rồi một ngày trôi qua,ông 

quản đốc mới này chẳng làm gì hết, mỗi ngày đều 
có những quà cáp được đưa vào văn phòng, ông 

vẫn “trốn” luôn trong đó, ít khi nào chịu ra ngoài, 

cái thành phần bất hảo ở khu này càng lộng hành 
tác oai tác quái dữ hơn. 

“Ông ta đâu có phải là người có khả năng! Ông chỉ 

là một lão già tốt và nhu nhược, so với quản đốc 

trước còn dễ bị người ta ăn hiếp nhiều hơn” ! 

Bốn tháng trời trôi qua, các cộng sự viên đang 
trong tình trạng thất vọng đối với ông quản đốc 

hiền hòa mềm yếu này. 

Một ngày kia, bỗng dưng ông ta “diễn oai” đối 

với cái thành phần bất hảo kia, dần dần đều 
bị ông bứng từng tên một, cho về vườn “đuổi gà”, 

còn những người có khả năng đều được ông cất 

nhắc cho thăng tiến.  Xuống tay vừa nhanh, vừa 
chính xác, đối với bốn tháng “bảo thủ” đã biểu 

hiện vừa qua, nay ông rõ ràng là một nhân vật 
cứng rắn và cương quyết, hoàn toàn khác xưa. 

Trong tiệc liên hoan cuối năm, sau khi đã qua ba 
tuần rượu, ông quản đốc mới bèn thố lộ tâm tình: 

“Tôi nghĩ là cái nhìn của các bạn đối với tôi trong 

những ngày vừa mới nhậm chức và sau khi tôi 

khai đao múa búa trừ hại, nhất định là có những 
thắc mắc phải không?  Xin hãy nghe tôi kể lại một 

câu chuyện, các bạn sẽ hiểu ngay: 

“Tôi có một người bạn, ông ta mua một căn nhà 

có cả một vườn cây hoa thảo, khi mới dọn vào, 
ông ta liền chỉnh đốn, tất cả những hoa thảo cây 

cối, đều được làm sạch hết, để trồng lại những 
bông hoa mới.  Có một ngày kia, người chủ nhà cũ 

đến thăm, mới vừa bước vào cổng, ông giựt mình 

hỏi rằng: 

 

“Những cây hoa quý Mẫu Đơn giờ đâu mất hết 

rồi”? 

 

Hoa Mẫu đơn. Hình minh họa. Nguồn: Internet 

Bạn tôi bấy giờ mới hiểu ra là chính mình đã triệt 

hạ hết những cây Mẫu Đơn quý mà mình tưởng 
chúng là những hoa rừng cỏ dại.  Sau này, ông ta 

lại mua thêm một căn nhà nữa, tuy là vườn cây 

hoa cỏ tạp nhạp, ông vẫn “án binh bất động”.  

Quả nhiên trong mùa Đông cứ ngỡ là những cây 
rừng cỏ dại thì mùa Xuân lại nở hoa dầy đặc xinh 

tươi, trong những ngày Xuân ngỡ là cỏ dại thì mùa 

Hạ lại hiện ra những tấm thảm gấm hoa tươi mát 
và trong nửa năm chẳng động tịnh gì đến những 

loài cây nho nhỏ thì những ngày Thu đã đỏ hồng 
những chiếc lá dễ thương. 

Mãi cho đến cuối Thu, ông mới thực sự thấy được 
những loài cây cỏ vô dụng và bắt đầu dọn dẹp 

sạch sẽ, đồng thời giữ lại những loài hoa thảo mộc 
thật sự trân quý. 

 
Nói đến đây, ông quản đốc bèn nâng ly: “Xin cho 

tôi kính tửu các vị ở đây vì các vị cũng như là 

những hoa mộc ở trong “vườn hoa” công ty này, 
các bạn đã là những cây trân quý trong đó, những 

cây trân quý này không thể nào trong năm mà có 
thể đơm bông kết trái hết được, cần phải trải qua 

một thời gian dài mới có thể nhận ra được. “ 

 
Chia sẻ: Câu chuyện này như Lời Chúa trong Kinh 

Thánh: “Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, 
chậm bất bình và giàu lòng khoan dung.” 

(Thánh vịnh 85). 
oOo 

Kỳ tới: KHOAN DUNG (Đại lượng bao dung) 
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 Bài hát đầu tiên trong CD “Con tìm đến Cha” do TBDF thực hiện và phát nhân ngày giỗ Cha 
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Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp sẽ được tặng: 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. 
Quý vị ở xa muốn nhận các tặng phẩm, sách và Bản tin TBDF (xuất bản mỗi tháng 2 lần), vui lòng liên lạc với TBDF 
qua phone: (714)537-8159 hoặc email: info@truongbuudiep.org 

 

 Quà tại Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp 

Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp sẽ được 
tặng: 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. 
Quý vị ở xa muốn nhận các tặng phẩm, sách và Bản tin TBDF 
(xuất bản mỗi tháng 2 lần), vui lòng liên lạc với TBDF qua 
phone: (714)537-8159 hoặc email: info@truongbuudiep.org 

 
 Quà tại Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp 

Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp sẽ được 
tặng: 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. 
Quý vị ở xa muốn nhận các tặng phẩm, sách và Bản tin TBDF 
(xuất bản mỗi tháng 2 lần), vui lòng liên lạc với TBDF qua 
phone: (714)537-8159 hoặc email: info@truongbuudiep.org 

 

CƯỜI MỘT TÍ… 
Vợ thích thì chiều 

Hai vợ chồng già chuẩn bị đi ngủ thì bà vợ bỗng cằn nhằn: 

Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là: 'Đừng mua đồ…', 'Đừng ăn diện…', nào là 'Đừng ngồi 
lê đôi mách với mấy người hàng xóm…', tôi chán mấy chữ 'Đừng' đó lắm rồi. Sao chẳng bao giờ ông nói: 'Ừ, mua đi 
em', 'Ừ làm đi em…' Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá! 
Ông chồng nghe đến đây liền nói:  
- Ừ, đi đi em! 

 

 (Sưu tầm) 
 

Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp 

Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp sẽ 
được tặng: DVD Lễ cải táng Cha Diệp, hình Cha Diệp 
(nhiều cỡ); DVD, CD về Nhân chứng ơn lành Cha Diệp; 
CD Nhạc Thánh ca, CD Nhạc ‘Con tìm đến Cha’,…Sách 
100 Ơn Cha Diệp Tập I và II. 
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
mailto:info@truongbuudiep.org
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THÔNG TIN CẦN THIÊT 

1-Buổi Cầu Nguyện (BCN) Tháng 4-2015 sẽ được tổ chức vào thứ Năm, ngày 2 tháng 4, lúc 7 giờ tối tại Nhà 

Thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp. Quý vị ở xa xin vào website: www.truongbuudiep.org  hoặc www.tbdf.org để xem 

trực tiếp truyền hình BCN. 

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

 SAIGON TV 57.5 LÚC 9:15 sáng thứ Năm hàng tuần và GALAXY 19 trên toàn HOA KỲ. 

 VBS 57.6 LÚC 11:00 trưa Chủ Nhật hàng tuần và GALAXY 19 trên toàn HOA KỲ. 

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

4-GIỜ MỞ CỬA: Từ 10:00 sáng đến 6:00 chiều mỗi ngày, kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật. Thăm viếng và xin khấn 

hoàn toàn miễn phí. Quý vị ở xa xin gọi số điện thoại (714) 702 5129 để gửi lời khấn trực tiếp đến Cha.  
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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 hai cô Tâm Nguyễn và Kim Anh phụ 
trách 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), tình nguyện viên của TBDF đã tư vấn miễn phí nhiều 
trường hợp, liên quan đến Luật Hôn nhân & Gia đình, và các 
luật khác. Xin gọi lấy hẹn. 
 

 

Đóng góp thông tin, bài vở, quảng cáo trên 
Bản tin ƠN LÀNH, xin gọi Trang Nguyễn (714) 

537 8159 

Email: info@truongbuudiep.org 
 

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

 
BAN BIÊN TẬP 

 

 

BUILDING MATERIALS, INC.

Building Materials For The Urban Builder 
DOORS – WINDOWS - MOULDINGS 

KITCHEN - FLOOR 

T&T Home Improvement 
Room Addition. Kitchen & Bath Remodeling. Mouldings 
Flooring & Painting. Windows & Doors. Commercial & Residential 

 
Looking for affordable & quality service 

THU LE – General Manager 
 

9261 Bishop Place                   Tel: (714) 837-1336 
Westminster, CA 92683                   Direct: (714) 715-6685 
www.urbanbm.com                  Fax: (714) 891-6007 

DU MONDE 
PERFUME & COSMETIC 

 

 
9200 Bolsa Ave.  

Suite 131 - 8 

Westminster, California 92683                

                                                              

 

10155 Westminster Ave Garden Grove, CA 92843, USA 
(714) 539-5788 

 

HẢI MÀN CỬA 
DRAPERIES – SHUTTERS – BLINDS 
9261 Bishop Place, Westminster, CA 92683 

714-705-9034 
WOOD BLINDS – VERICAL BLINDS – BAMBOO 

. Trực tiếp sản xuất tới khách hàng 
. Trên 30 năm kinh nghiệm 

. Định giá miễn phí 
                       
. Nhận giặt màn               Nhận lấp hồ tắm 
. Gắn màn sẵn của khách         Swimming Pool 

 

Snow White  
Hair - Nails - Skin Care –Facial -Waxing 

 

 
 

10212 Westminster Ave.#106                             (714) 638-4105 
Garden Grove, CA 92843                        Open: Monday-Sunday 9:00 AM – 7:00 PM 
(Inside Rex Plaza- Xéo Bò 7 món Ánh Hồng)                                    Walk Ins Welcome 

 

Phone: 714-903-0426 

 

http://www.truongbuudiep.org/
http://www.tbdf.org/
mailto:info@truongbuudiep.org
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/Nam%2BGiao%2BRestaurant/data%3D%214m2%213m1%211s0x80dd27c328da7197:0x40d09a5b08832604?gl%3DUS%26hl%3Den
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