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Do TBDF thực hiêṇ và phát hành vào ngày 1 và 15 mỗi tháng  

Truong Buu Diep Foundation Newsletter                                                    Số 17 – September 1, 2015 

Kıńh Biếu 

BẢN TIN Số 17  
 

Để thêm sự thuận tiện cho quý khách đến thăm viếng Cha Trương Bửu 
Diệp, Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) se ̃phát hành Thẻ ra vào 
(sign-in card) bắt đầu từ tháng 9, 2015. 
 
 
 

TBDF Phát Hành Thẻ Thăm Viếng Cha Diệp 
 

Mục đıńh của Thẻ là để thay thê ́cho việc ghi danh (sign in) khi vào thăm viêńg 
Cha tạ i TBDF. Thẻ có hıǹh Cha, size nhỏ , gọ n để quy ́khách cất trong vı.́ 
Bên cạ nh đó, người sử dụng thẻ se ̃được ưu tiên tham gia và sử  dụng miêñ phı ́
các chương trıǹh phục vụ cộng đồng củ a Hội như: Nghıã Tử Nghıã tậ n; Tıñh 
Tâm, Nhà Hưu Dưỡng,… ưu tiên nhậ n các tài liệu, sách, CD, DVD Ơn Cha Diệp; 
báo Ơn Lành; ưu tiên sử dụng tham vấn về luậ t pháp, bả o hiểm, công chứng, 
dị ch thuậ t… Ngoài ra, khách dùng thẻ  TBDF còn đượ c tham dự miêñ phı ́các 
hoạ t động như giô,̃ tiệc mừng, văn nghệ, khai trương, khánh thành…. 
 

Thẻ ra vào TBDF được cấp miễn phí cho người 
trên 16 tuổi, không phân biệt giới tính, tôn 
giáo, sắc tộc. Quy ́khách nhậ n thẻ  liền ngay 
sau khi điền phiêú ghi danh (Sign-in Card 
Form). 
  
Mộ t sô ́yêu cầu khi dùng thẻ : Nên sử  dụng thẻ  
với sự tôn trọng vì có hình Cha Diệp; Không 
đưa thẻ cho người khác sử dụng; khi thay đổi 
đị a chı̉ , phone, email… hoặ c bị  mất thẻ, xin vui 
lòng báo ngay cho Hộ i. 
 

 

Mẫu Thẻ Sign-in TBDF 

 

 
 

ƠN LÀNH: Ông Thomas Muzila - Garden Grove, California: 

“Cha Diệp Đã Ban Cho Tôi Ơn Chữa Lành” 
 

 
Tôi là một vận động viên võ thuật. Tháng 1-2015, tôi thường hay đau ngực, cảm giác như có con dao 
đâm vào ngực. Rồi mỗi khi tôi tập nặng, lưỡi dao ấy như ngoáy sâu vào tim tôi. 
 
Vì là vận động viên, tôi rất quan tâm sức khỏe. Từ trước tới nay tôi chưa 
bao giờ có vấn đề gì về tim và bệnh sử gia đình tôi cũng không có ai mắc 
bệnh về tim mạch. Nhưng lần này thì tôi phải đi gặp bác sĩ. Và rồi bác sĩ 
phát hiện tôi bị nhiều thứ, nào là áp huyết, cao máu, cholesterol, tất cả 
các chỉ số đều rất cao. Kết quả chụp cắt lớp tim cho thấy lượng calcium 
trong tim của tôi quá cao khiến một số động mạch chủ bị tắc. Họ chuyển 
tôi đi gặp bác sỹ tim mạch. 
 
Bác sỹ cho biết với bệnh nhân bị tắc động mạch chủ thì một số trường hợp 
nếu nghiêm trọng phải làm phẫu thuật nối tắt động mạch vành, thậm chí 
phải mổ ngực ra, rất nguy hiểm và phức tạp. Nghe vậy, tôi đã đến Văn 
phòng Cha Trương Bửu Diệp cầu xin việc chữa bệnh được thực hiện một 
cách đơn giản và thành công.                        (Xem tiếp trang 2) 
  

Ông Thomas Muzila. Hình chụp tại TBDF 
Studio. 

 

Dennis Phạm 
Lược dịch 
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“Cha Diệp Đã Ban Cho Tôi Ơn  
Chữa Lành” (Tiếp trang 1) 
 
Nghẹt tim 95% 
 
Ca mổ diễn ra vào cuối tháng 6-2015. Bác sỹ đã làm nội 
soi đưa camera vào qua đường mạch máu và thấy rõ là 
hai động mạch chủ của tôi bị nghẹt tới 95%. Ca phẫu 
thuật nhằm làm sạch máu đông, đặt stern và chỉ kéo dài 
trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Trước đó 3 tháng tôi thở rất 
khó khăn, chỉ có thể nằm và tôi cảm thấy tôi luôn bị thiếu 
oxy. Vậy mà sau khi bác sỹ làm phẫu thuật xong, vừa rời 
khỏi phòng hồi sức là tôi đã có thể thở được hoàn toàn 
bình thường. Tôi chỉ phải nằm viện có hai ngày. 
 
Như tôi đã nói, trước khi phẫu thuật tôi đã đến Văn 
phòng Cha Diệp khoảng hai lần một tuần và cầu xin với 
Cha cho mọi việc được dễ dàng suôn sẻ. Cuối cùng Cha 
đã ban cho tôi ơn chữa lành. Sau phẫu thuật, tôi vẫn đến 
thăm Cha hàng tuần. Tôi rất cảm động và biết ơn Cha. Vì 
nếu không nhờ sự cầu bầu của Cha, mọi việc có thể xấu 
hơn rất nhiều, có thể không phải hai, mà tới bốn, năm 
động mạch bị tắc, bệnh tình của tôi có thể nghiêm trọng 
hơn cả chục lần.  
 
Cha Diệp như đang hiện diện nơi này 
 
Tôi đã đi qua hơn 40 nước để dạy võ, đã đến nhiều nơi 
linh thiêng, bí ẩn trên thế giới. Thực ra tôn giáo nào đối 
với tôi không quan trọng, nhưng khi đến Văn phòng Cha 
Diệp, tôi cảm thấy một bầu không khí rất đặc biệt, rất 
thuần khiết, cảm nhận một nguồn năng lượng bí ẩn rất 
tích cực, rất ‘phong thuỷ’ theo kiểu người Hoa hay nói. 
Tôi không phải là người Công giáo, nhưng điều quan 
trọng nhất là ở đây tôi cảm nhận được về tâm linh, đặc 
biệt là trong phòng khấn Cha, tôi cảm thấy không khí rất 
linh thiêng. 
 
Khi tôi đọc tiểu sử về Cha, ôi Trời! Ngài thật sự là một 
tấm gương hy sinh thân mình, cứu giúp mọi người, mang 
lại tự do cho đàn chiên. Bước vào bên trong Nhà cầu 
nguyện, dù chỉ là những bức tượng của Cha Diệp, nhưng 
tôi có cảm giác rất mạnh toát ra từ ánh mắt, mộ t nguồn 
năng lượng toát ra từ Ngài. Tôi cảm thấy như chính Ngài 
đang hiện diện nơi đây.  
Những thiện nguyện viên ở Văn phòng Cha Diệp thật là 
tuyệt vời. Khi trao đổi, trò chuyện với họ, tôi lập tức cảm 
thấy ở đây rất đáng tin cậy, tình yêu, sự cảm thông, lòng 
nhân ái, sự thân thiện, và nếu như ai cần giúp đỡ, cần 
phục vụ, cần tâm sự thì họ luôn sẵn sàng. Đối với tôi, 
tinh thần phục vụ nơi đây đạt mức độ rất cao. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông Thomas Muzila tại Nhà Thăm viếng Cha Diệp. Hình: TBDF 
 
Hiệu quả của lời cầu bầu 
 
Tôi là người ngoại đạo, nhưng rất tin vào Đức Chúa 
Trời. Một số người đặt câu hỏi là tại sao chúng ta lại 
phải cầu bầu với Cha Diệp trong khi chúng ta có thể cầu 
nguyện trực tiếp tới Đức Chúa Trời? Theo tôi, những 
người có tinh thuần thuần khiết, có nhận thức mạnh mẽ 
về Đức Chúa Trời, có nguồn sức mạnh đặc biệt như Cha 
Diệp, thì cầu nguyện với Cha cũng như cầu nguyện trực 
tiếp với Đức Chúa Trời, chẳng có gì khác biệt gì cả, 
thậm chí còn hiệu quả hơn, mạnh hơn ấy chứ! Càng có 
nhiều người tin tưởng vào Cha thì sức mạnh ấy càng 
được nhân lên gấp nhiều lần. Nếu cầu xin mà chưa 
được, thì cần phải nhẫn nại hơn, đừng để đức tin bị huỷ 
hoại khi điều mong muốn chưa xảy ra, vì đó chưa phải 
là lúc Đức Chúa Trời quyết định cho mình. Người châu Á 
thường hay nói ‘Trời định’ hay ‘ý Trời’ là vậy đó.  
 
Nếu chúng ta hiểu như vậy thì sẽ chấp nhận mọi 
chuyện một cách tích cực hơn. Tôi có viết một cuốn 
sách về những vấn đề như thế này, tựa là ‘Mental 
Karate and warrior’s guide’ (tạm dịch: Tinh thần Karate 
và cẩm nang cho chiến binh). Trong võ thuật thì đối thủ 
quan trọng nhất là chính mình, trước khi chiến đấu với 
đối thủ thì mình phải tự chiến thắng nỗi sợ hãi và 
những điểm yếu của mình. Trong đó tôi nêu ra một ý 
tưởng là “Muốn mạnh, hãy giảm bớt một điểm yếu 
trước khi thêm vào một điểm mạnh”, thật đơn giản phải 
không ạ? Nhiều người muốn thêm điểm mạnh mà 
không để ý đến điểm yếu mình có.   
 
Vì vậy đôi khi gặp khó khăn, khủng hoảng là ý muốn 
của Đức Chúa Trời, để qua đó chúng ta có thể học được 
thêm nhiều điều, đừng sợ hãi những khó khăn, vượ t 
qua chính mıǹh sẽ làm chúng ta mạnh hơn lên. 
 

 

 

(Trích lời Chia sẻ Ơn lành của ông Thomas Muzila 
tại TBDF Studio ngày 12 tháng Tám, 2015) 
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Giảm đau 80% Chỉ Sau 3 Ngày 
Cầu Nguyện Với Cha 
 
 
 
Tuần qua, Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp đón 
tiếp gia đình anh chị Phạm Thị Bích Liên và 
Nguyễn Đức Hoàng Quân từ Canada sang. Theo 
chị Liên, cả gia đình chị ‘lặn lội’ sang Mỹ với 
mục đích cầu nguyện cho bệnh của chị, nhưng 
mới ngày thứ ba đến cầu nguyện với Cha, bệnh 
của chị đã giảm tới 80%, và chị quyết định làm 
nhân chứng cho Cha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gia đình chị Bích Liên. Hình: TBDF 
 
Trong quá trình điều trị, bệnh tình của chị không 
thuyên giảm, thậm chí chị còn đau hơn trước khi chích 
thuốc, có đêm tỉnh dậy, chị có cảm giác như một nửa 
người cứng đờ, không cử động được. 
 
Trước đó, vì đã biết về Cha Trương Bửu Diệp khá lâu, 
nên chị liên lỉ cầu nguyện Cha ban cho chị một ơn 
chữa lành. Chị xem chương trình truyền hình Ơn Cha 
Diệp hàng ngày. Thấy có nhiều người được ơn Cha 
quá, mà mình thì không, nên chị đã bàn luận cùng 
chồng, quyết định phải làm một chuyến bay sang Mỹ 
để trực tiếp được gặp Cha. Chị Liên kể, chưa bao giờ 
chị thắc mắc vì sao nhiều người lên truyền hình tạ ơn 
Cha vậy mà mình thì chưa được, và trong cơn đau 
đớn hàng ngày, chị luôn khấn nguyện với Cha rằng: 
“Cha ơi, dù con chưa được ơn, nhưng con vẫn không 
nản lòng, con sẽ kiên nhẫn chờ Cha…” 
 
Thấy chị Liên quá mong muốn qua Văn phòng Cha 
Diệp ở Mỹ, anh Hoàng Quân chiều lòng vợ, sắp xếp 
công việc của mình và chọn ngày book vé máy bay.  

Trong khi đó, chị Liên được hướng dẫn cho đi tập vật 
lý trị liệu, nhưng chị không màng, chị lại nói với Cha: 
“Cha ơi, con không cần tập gì hết, chỉ xin Cha cho 
con đủ sức chịu đựng, sang được tới Mỹ mà thăm 
Cha là con mãn nguyện rồi.” 
 
Ngày đặt chân đến Văn phòng Cha Diệp tại Mỹ, chị 
Liên không dấu nổi ánh mắt vui sướng, kể:” Từ 
chuyện book vé máy bay, book hotel, đến việc thuê 
xe ở phi trường, chúng tôi toàn gặp hên. Cũng cần 
phải nói thêm là mỗi lần lên website book vé này nọ, 
chồng tôi đều khấn với Cha, xin Cha ban cho mọi sự 
thuận lợi. Cha đã nhậm lời chồng tôi, chúng tôi không 
chỉ toại nguyện, mà những gì có được vượt cả mong 
muốn của mình.” Tuy vậy, bệnh tình của chị Liên vẫn 
chưa thuyên giảm. Ba ngày trước khi khởi hành, chị 
lại khấn với Cha cho chị bớt đau lưng để dọn dẹp nhà 
cửa, chuẩn bị đồ đạc. Chị nói:” Nhà tôi lúc đó bừa 
bộn như ‘bãi chiến trường’ vì chồng tôi mắc đi làm, 
mà tôi thì đau quá, không dọn được. Nhưng không 
hiểu sao, từ lúc xin Cha, tôi giặt đồ, lau dọn, chuẩn bị 
hành lý cho cả nhà, mà không có cảm giác đau đớn 
gì cả. Giống như là một phép lạ.”  
 
Và niềm vui mừng lớn nhất khộng chỉ cho bản thân 
chị, gia đình chị, mà cả mọi người ở Văn phòng Cha 
Diệp, đó là bệnh tình của chị đã giảm tới 80%. Chị 
rươm rướm nước mắt, kể: “Gặp Cha, tôi chỉ biết 
khóc. Ngày đầu tiên, tôi khấn với Cha, xin Cha cất 
bớt những cơn đau cho tôi. Vậy mà chỉ sang ngày 
thứ hai, đau 10 tôi chỉ còn 2. Chúng tôi mừng khôn 
tả…” 
 
Khi được ơn Cha, cách tạ ơn Cha hay nhất là làm 
chứng cho sự linh thiêng của Cha. Ngày 18 tháng 
Tám, chị Liên đã tự nguyện làm nhân chứng, kể lại 
câu chuyện của mình tại TBDF Studio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Chị Phạm Thị Bích Liên. Hình: TBDF 

 

Chị Liên mắc 
bệnh đau cột 
sống từ nhiều 
tháng trước đó. 
Những cơn đau 
ngày càng nhiều 
hơn. Kết quả 
chụp X-Ray cho 
thấy cột sống 
của chị không 
bình thường. 

 

Andrew Nguyễn 
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XIN KHẤN 

1-H. NGUYEN – BECKLEY, WV. 
Thưa Cha, con xin gửi lời khấn nguyện của con đến 
với Cha, cho con bán được tiệm nail, sớm nhận 
được thẻ xanh, và cho con được về thăm gia đình, 
10 năm qua con đau khổ lắm Cha ơi. Xin Cha giúp 
con. 
 
2-D.T.NGUYEN – LAPEER, MI. 
Con xin Cha chữa các bệnh tật của con, hai con 
mắt con có cườm, mà con thì không có bảo hiểm, 
xin Cha giúp cho con được nhìn rõ hơn. Con còn bị 
viêm phổi, hay ho, khó ngủ, thêm chứng táo bón, 
ăn uống khó khăn, lại thêm bệnh tiểu đường nữa. 
Xin Cha cứu giúp con. Muôn vàn tạ ơn Cha. 
 
3-J. TRAN – SIOUX CITY, IA. 
Con cầu xin Cha cho người bạn của con tên D.I 
mau khỏi bệnh nan y; cho con trai con là H.T.Tran 
đừng tự ái, tự ti, mặc cảm mà cách ly gia đình. Xin 
tạ ơn Cha. 
 
4-L. PROTZMANN – BRONX, NY. 
Cầu xin Cha cho con (nói riêng) được tai qua nạn 
khỏi, điều xấu tai tiếng bay đi để con được vui mà 
sống đến hết cuộc đời còn lại của con với con cháu, 
chắt, và những người thân quen. Con cũng xin Cha 
cho đại gia đình con được vui vẻ, hạnh phúc, bình 
yên trong cuộc sống, may mắn trong công việc. 
Chúng con đồng cảm tạ. 
 
5-NGOC KHANH – LAWRENCEVILLE, GA. 
Con cầu xin Cha cho hai em của con là L.N.N. và 
H.N.T.N khỏi được các căn bệnh mà các em đang 
mang trong người. Con xin cảm ơn. 
 
6-K. NGUYEN – VICTORVILLE, CA 
Hiện tại con đang gặp phải nhiều trở ngại trong 
cuộc sống. Con kính xin Cha cầu bầu cùng Chúa 
cho con đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn khó 
khăn này. Con hết lòng cảm tạ Cha. 
 
7-P.T.LE – LAWRENCEVILLE, GA. 
Kính xin Cha phù hộ cho các anh chị em, con cháu 
con được khỏe mạnh, cho chồng con hết bịnh, vợ 
chồng hạnh phúc. 

 

XIN KHẤN 

8-HOANG OANH – GLENDALE, CA. 
Cúi xin Cha cầu nguyện cho vợ chồng con thoát 
cơn đau bệnh, để con có sức khỏe mà đi làm. Xin 
cho công ăn việc làm của con được trôi chảy. 
 
9-L.K. NGUYEN – BROOKLYN, NY. 
Cha ơi, hiện tại con cảm thấy hết hy vọng trước 
những khó khăn, thử thách của cuộc sống này rồi. 
Xin Cha thương giúp cho con vượt qua những gian 
nan khó khăn này. 
 
10-D.T.N. NGUYEN – THOUSAND OAKS, CA. 
Con xin Cha Trương Bửu Diệp thương giúp cho 
cháu V.K.T làm ăn phát tài và giấy tờ được hoàn 
tất để đón vợ, con sang Mỹ. V.X.N ở tù 20 năm 
rồi, chúng con đã có nhờ luật sư để lo cho cháu ra 
khỏi tù một ngày gần đây. Xin Cha cứu giúp và 
ban ơn lành cho cháu.  
 
11-MARIA THOA – LANCASTER, PA. 
Con năm nay 91 tuổi, đang ở Viện dưỡng lão. Con 
xin Cha cất các bệnh tật làm đau nhức thân xác và 
ban cho con ơn chết lành; xin cho các con cái biết 
thương yêu nhau và khiêm nhường. Gia đình con 
đứa thì bỏ nhà thờ lâu lắm rồi, đứa lại theo đạo 
khác, con buồn lắm, Cha ơi. 
 
12-L.VU – ARLINGTON, TX. 
Xin Cha thương cho hồ sơ thẻ xanh của con trai 
thứ 4 của con được chấp thuận cho mở, ngày ra 
tòa được sớm cấp lại thẻ. Xin Cha thương cho 
người con gái út của con sống vui vẻ, ổn định, biết 
tha thứ, biết yêu thương, và có một gia đình hạnh 
phúc. 
 
13-R.T.VU – SACHSE, TX. 
Kính thưa Cha, con bị thận giai đoạn cuối, con sắp  
phải đi lọc máu rồi, con sợ lắm Cha ơi. Con cầu xin 
Cha cứu con thoát khỏi những ngày khó khăn này, 
và ban cho con ơn chữa lành để con hết bệnh tật 
và có được sự bình an trong tâm hồn. Con xin tạ 
ơn Cha. 
 
14-VAN VANDO – SEATTLE, WA. 
Xin Cha cầu bầu cùng Chúa giúp cho con trai và 
con gái con mua được nhà dễ dàng. Con tạ ơn 
Cha. 
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XIN KHẤN 
15-Q. VU – RICHMOND, CA. 
Con xin Cha cầu bình an cho đại gia đình chúng 
con, xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria giúp 
mọi chuyện con đang gặp khó khăn được qua đi, 
xin cho chồng con hướng về gia đình, cho vợ chồng 
được vui vẻ. 
 
16-P. DINH – HARRISBURG, PA. 
Xin Cha cho gia đình chúng con được bằng an, 
mạnh khỏe, con cái biết sống thánh thiện, ngoan 
ngoãn. Xin cho đứa con gái con cố gắng học hành 
tốt, cho đứa con trai con được nhận vào học trong 
ngành dược. Con xin cám ơn Cha.  
 
17-A.N. LU – HAWTHORNE, CA. 
Kính thưa Cha, con năm nay 69 tuổi, là người ngoại 
đạo. Con bị bệnh phổi mấy chục năm nay rồi. Bác 
sĩ nói phổi bên phải của con có một cái thẹo, cứ 
mỗi lần trở trời thì con khó chịu lắm, ho như bị 
suyễn vậy, đôi lúc có máu nữa. Con uống đủ thuốc 
tây, thuốc bắc, thuốc nam mà vẫn không hết. Nay 
con biết Cha rất thương yêu anh chị em lương dân 
chúng con, con xin Cha cầu xin Chúa giúp, cho con 
gặp thầy gặp thuốc để được chữa lành bệnh. Con 
xin đội ơn Cha đời đời. 
 
18-T.H. NGUYEN – LAS VEGAS, NV. 
 
Con xin Cha cầu bầu cùng Chúa, giúp con biết yêu 
mến và siêng năng viếng thăm Chúa và Đức Mẹ, 
biết tôn thờ Chúa trên hết tất cả, tránh được mọi 
cám dỗ trần gian, đừng đam mê bài bạc, dùng thời 
gian và tiền bạc giúp người đang thật sự cần đến, 
biết quan tâm đến kẻ kém may mắn hơn. Xin cho 
gia đình con luôn sống tốt đẹp, yêu thương nhau, 
tha thứ cho nhau và giúp đỡ tha nhân. Chúng con 
xin cảm tạ Cha. 
 
19-N. NGUYEN - OAK PARK, MI 
Cầu xin Cha cho các con của con được bình an, 
hạnh phúc, vui vẻ với nhau, đừng từ bỏ nhau. Xin 
Cha ban ơn cho gia đình con được đoàn tụ, con hết 
bệnh nhức đầu. Con xin cảm ơn Cha rất nhiều. 
 
20-D.A.T. TRUONG – VIETNAM 
Con xin khấn Cha phù hộ cho con đi phỏng vấn 
kiếm việc làm được thành công. Con xin cám ơn 
Cha. 

XIN KHẤN 
21-C. HOÀNG – BEAUMONT, TX. 
Lạy Cha, con xin khẩn cầu Cha ban ơn chữa lành 
cho con trai con. Cha Diệp ơi, con trai con năm nay 
15 tuổi, bị bệnh máu trắng, cần phải thay tủy. Cháu 
đã có người hiến tủy (là chị ruột của cháu) và đã có 
ngày làm phẫu thuật (tháng 9-2015). Con kính xin 
Cha và cộng đoàn của TBDF liên lỉ cầu nguyện và 
khẩn nài Thiên Chúa toàn năng cho cả hai cháu có 
đủ sức khỏe để việc thay tủy diễn ra suông sẻ và 
thuận lợi. Con khẩn cầu Cha Diệp thương dùm mẹ 
con con. Kính xin Cha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mỗi ngày có hàng trăm người đến thăm viếng cà cầu 
nguyện với Cha Diệp. Hình: TBDF. 
 
22-H.N.T VU – SAN FRANCISCO, CA. 
Xin Cha chữa lành mọi bệnh tật cho con, giúp con 
vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hiện tại của 
con, cho bảo hiểm sức khỏe chấp nhận chi trả cho 
con. Con cũng xin Cha cầu bầu cho đứa con gái của 
con được giỏi và ngoan. 
 
23-T.D.NGO – ALPHARETTA, GA. 
Kính Cha, con có hai thằng con trai ở gần nhau mà 
chúng không biết thương yêu nhau, con buồn quá. 
Xin Cha giúp chúng hòa thuận, thương yêu nhau.  
 
24-N.D.A – BIÊN HÒA, VIỆT NAM. 
Con khẩn khoản nài xin Cha thương cầu bầu cùng 
Chúa, ban cho con ơn chữa lành để con được khỏi 
những chứng bệnh con đang mắc phải: con bị bệnh 
tim đã 5, 6 năm nay, ngày nào con cũng phải uống 
thuốc, mà bệnh thì ngày một nặng thêm; chân tay 
của con hay bị tê buốt, xương cốt đau nhức, đi lại 
khó khăn. Con xin muôn vàn đội ơn Cha. 
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CẢM TẠ 
 

1-N.LE & S.LE – STURGIS, MI. 

Con xin tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp đã ban cho 
chúng con được ơn như ý nguyện.  

2-H. NGUYEN & H. LE – SAN BERNARDINO, 
CA. 

Chúng con đã nhận được ơn chữa lành Cha ban. 
Bệnh mất ngủ của con giảm 50%, bệnh đau nhức 
của vợ con (H. Nguyen) giảm 40%, bệnh viêm 
amidan của con gái (Huong Le) con giảm 40%. 
Xin Cha tiếp tục cất hết bênh tật của chúng con. 
Con xin cảm tạ ơn Cha. 

3-L. NGUYEN – T. LE – DALAS, TX. 

Chúng con xin chân thành cảm tạ ơn Cha đã cầu 
bầu với Thượng Đế cho chúng con được sức 
khỏe, an lành, gia đình hạnh phúc, tất cả mọi 
người trong chúng sinh đều được phước báu của 
Thượng Đế ban cho. 

4-H. NGUYEN – SAN JOSE, CA. 

Qua lời cầu bầu của Cha Diệp, Chúa đã nhậm lời 
cho các lời xin của con. Các xét nghiệm về bệnh 
của con đều ra kết quả tốt. Con xin cảm ơn Cha 
rất nhiều. 

5-K.C.TONG – EL MONTE, CA. 

Con đã có housing rồi Cha ơi! Con xin cảm tạ Cha 
đã cầu bầu cùng Chúa, Mẹ Maria, Thánh cà Giuse 
cho con được toại nguyện. Con xin cảm tạ ơn Cha 
nhiều lắm. 

6-K.N. ELIZABETH – GEORGIA. 

Con xin tạ ơn Chúa, cảm tạ Cha. Qua lời cầu bầu 
của Cha, chúng con đã nhận được ơn chữa lành, 
và chồng con đã bán được nhà.  

 
 

CẢM TẠ 
 
 
7-L.N.NGUYEN – ROSEMEAD, CA. 

Cha đã ban cho con ơn như ý. Công việc làm ăn 
của con tốt đẹp. Con xin cảm tạ Cha. 

8-H.V. DINH – OKLAHOMA, OK. 

Thưa Cha, bệnh suyễn của con đến hôm nay đã 
tạm ổn và con đã khỏe. Xin cám ơn Cha đã giúp 
con. Con xin hết lòng cảm tạ Cha. 

9-H. LE – HOBBS, NM 

Con xin tạ ơn Cha đã giúp con vượt qua những 
khó khăn nhất trong thời gian qua. 

10-Q. NGUYEN – ALBUQUERQUE, NM. 
 

Con bán được tiệm rồi Cha ơi. Con mừng lắm. 
Con xin cảm ơn Cha vì Cha đã cầu bầu cùng 
Đấng Tối Cao cho con được ơn như ý muốn.  Xin 
Cha tiếp tục cầu bầu cho con cái chúng con có 
thêm đức tin mạnh mẽ.  

11-H.T.N.VU – SAN FRANCISCO, CA. 

Con xin cảm tạ những ơn lành mà Cha đã ban 
cho chúng con. Nguyện xin Cha tiếp tục cầu bầu 
cho chúng con. 
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Đến Cali Chỉ Để Xin Khấn Với Cha Diệp 
 
Trong số hàng ngàn khách từ phương xa lần đầu tiên đến Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp ở 
thành phố Garden Grove, miền Nam California chỉ nhằm mục đích muốn tận mắt ngắm nhìn 
Cha, nắm lấy bàn tay Cha để mà cầu nguyện. Chính vì mục đích của chuyến đi, mà nhiều gia 
đình hầu như đến thăm Cha mỗi ngày, cho đến ngày cuối cùng kết thúc chuyến đi phải rời 
California để trở về cuộc sống thường nhật.  
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LAM TRẦN – SAN JOSE, CA 
 
Sáng sớm nay, cả gia đình chúng tôi lên xe, lái từ San Jose 
xuống Orange County, Mục đích chuyến đi này của gia đình 
tôi chỉ là để đến Trương Bửu Diệp Foundation, thăm viếng và 
cầu xin với Cha Diệp. Chúng tôi biết Cha Diệp lâu rồi, nhưng 
chỉ qua chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp trên Youtube 
mới biết có Nhà thăm viếng Cha Diệp ở thành phố Garden 
Grove. Lần này đến thăm Cha, chúng tôi còn xin Cha ban ơn 
chữa lành cho người nhà bị bệnh. Đây là lần đầu tiên chúng 
tôi đến thăm Cha. Chúng tôi tiếc là không ở thêm được vì phải 
lái xe về ngay để ngày mai còn phải đi làm. 
 

GIA ĐÌNH CHỊ HOA NGUYỄN – OSWEGO, ILLINOIS 
 
Đã từ lâu chúng tôi nguyện xin với Cha Diệp cho chúng tôi một 
lần được sang Cali đến thăm Cha, nhưng năm nay chúng tôi 
mới thực hiện được. Chúng tôi bay từ Illinois sang Cali được 8 
ngày, chúng tôi book hotel gần Nhà thăm viếng Cha Diệp là để 
được mỗi ngày sang thăm Cha một lần. Trước đó, tôi đã gặp 
Cha Diệp trong giấc mơ. Dù tôi đạo Phật, không biết Cha Diệp 
là ai, nhưng qua báo chí, và ba chồng tôi cũng đã về Tắc Sậy 
viếng mộ Cha, nên tôi biết người tôi gặp trong giấc mơ chính là 
Cha Diệp. Tôi có 2 đứa con trai, cả hai đều mắc bệnh tự kỷ, 
nên mỗi lần đi đâu rất khó khăn, hai vợ chồng tôi rất vất vả để 
chăm sóc chúng. Lần này trước khi đi, tôi có cầu nguyện với 
Cha, thì thật không ngờ, hai cháu lên máy bay ngồi rất ngoan, 
không quậy phá như những lần trước. Vậy là Cha đã ban ơn 
lành cho chúng tôi rồi. 
 

BÀ THI BA HAYWARD – MELBOURNE, AUSTRALIA 
 
Tôi có người em ở Washington D.C, biết tôi đang ở Cali, nói với tôi: 
“Ở thành phố Garden Grove có Văn phòng Cha Diệp. Em chưa 
từng đến, nhưng nhiều người nói là Cha Diệp linh thiêng lắm. Chị 
nhớ sắp xếp thời gian đến và cầu nguyện với Cha cho em.” Em tôi 
đang bị bệnh cancer. Tôi cũng đang có bịnh trong người, nên với 
địa chỉ em tôi cho, tôi đã tìm đến Văn phòng Cha để cầu nguyện 
cho em tôi và cho tôi. Tôi đạo Phật nhưng ở Melbourne, mỗi lần 
gặp chuyện buồn, tôi đều đến nhà thờ cầu nguyện. Tôi mong Cha 
ban cho sức khỏe để còn có điều kiện sang Mỹ viếng thăm Cha 
nhiều lần nữa.  
 

Anita Phùng (ghi) 
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CHIA SẺ: Ba câu chuyện xúc động về gia đình 
(Xem từ số báo 16, ra ngày 15 tháng Tám, 2015) 
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Câu chuyện thứ hai:  
Chỉ Năm Phút Nữa Thôi 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Người đàn ông gật đầu và cô bé lại tiếp tục chơi đùa cùng chiếc xe như cô đã mong muốn. Thời gian trôi 
qua và người đàn ông lại gọi con gái của mình: “Đi được chưa con?” Melissa lại nài nỉ, “Chỉ 5 phút nữa thôi 
nha bố. 5 phút thôi mà.” Người đàn ông lại mỉm cười và nói, “Được rồi, con yêu.” 
 
“Ông quả thật là một con người kiên nhẫn.”, người phụ nữ khen. Người đàn ông mới tiếp lời, “Tommy, 
anh trai của con bé đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vì một gã tài xế say xỉn khi nó đang đạp xe ở 
một chỗ khá gần nơi này. Tôi đã không dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi sẵn sàng từ bỏ tất 
cả chỉ để có được 5 phút ở cạnh nó. Tôi đã thề sẽ không lặp lại sai lầm đó với Melissa. Con bé cứ nghĩ nó 
may mắn có thêm 5 phút để chơi. Nhưng sự thật đúng ra phải là, tôi mới là người may mắn khi có được 
thêm 5 phút để nhìn ngắm con bé hạnh phúc. 
 
Cuộc sống luôn cần những lần đánh đổi và sự ưu tiên lớn lao nhất luôn luôn phải  là gia đình. 
Hãy tận dụng thời gian quý báu của mình với  những người  mình thương yêu nhất bạn nhé. 

Câu chuyện thứ ba: 
Cha Ơi, Đến Khi Nào Ngón Tay Con Sẽ Mọc Lại? 
 
Một người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe hơi mới mua của mình 
thì cô con gái 4 tuổi của ông lại dùng đá để viết lên chiếc xe ấy. 
Điên tiết, ông ta cầm lấy bàn tay của đứa trẻ và đánh rất nhiều, và 
ông không nhận ra mình đang đánh bằng một cái mỏ lết. Lúc đến 
bệnh viện, cô bé phải cưa bỏ tất cả những ngón tay của mình vì vết 
thương quá nghiêm trọng. 
Khi đứa trẻ nhìn thấy cha, cô bé tuyệt vọng hỏi “Cha ơi, đến khi nào 
thì ngón tay con sẽ mọc lại?”. Người cha đau đớn trong lặng câm. 
Ông trở lại chiếc xe hơi và tức giận đá vào nó. Phải đến lúc thấm 
mệt ông mới nhìn vào chỗ có những vết rạch mà con gái ông đã viết 
lên, cô bé đã viết: “Con yêu cha.” 
 
Hãy hiểu một điều rằng, cả sự tức giận lẫn tình yêu thương 
đều không có giới  hạn. Nên nhớ, “Đồ vật là để sử dụng, 
nhưng con người  là để yêu thương”. Đừng để sự nóng nảy 
tức thời làm bạn cả đời  phải hối  hận. 

(Theo Qùa Tặng Cuộc Sống) 
 

Ở một công viên nọ, một người phụ nữ ngồi cạnh 
một người đàn ông trên một băng ghế gần sân 
chơi. “Con trai tôi đó,” người phụ nữ chỉ vào một 
cậu bé đang chơi cầu trượt mặc chiếc áo len màu 
đỏ. “Cậu bé nhìn mới đáng yêu làm sao” người 
đàn ông nói. Ông tiêṕ: “Còn kia là con gái của 
tôi, cô bé đang chạy xe đạp mặc cái đầm màu 
trắng đấy.” Sau đó, người đàn ông nhìn vào đồng 
hồ và gọi cô bé. “Con chơi xong chưa Melissa?”. 
Melissa nài nỉ, “5 phút nữa thôi nha bố. Nha bố? 
Chỉ 5 phút thôi.” 

Hình minh họa. Nguồn: Internet. 

 

Hình minh họa. Nguồn: Internet. 

 

Thomas Trần (sưu tầm) 
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Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha Diệp 
Quý khách đến Nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp 
sẽ được tặng: hình Cha Diệp (nhiều cỡ); DVD, CD về 
Nhân chứng ơn lành Cha Diệp; CD Nhạc Thánh ca, CD 
Nhạc ‘Con tìm đến Cha’, DVD Lễ Giỗ Cha Diệp, DVD Ơn 
lành đặc biệt chia sẻ trong ngày Giỗ Cha, Sách 100 Ơn 
Cha Diệp Tập I và II, bả n tin Ơn Lành... 
 
Quý vị ở xa muốn nhận CD, DVD, hình Cha Diệp, 
Sách…vui lòng liên lạc với TBDF qua phone: (714)537-
8159 hoặc email: info@truongbuudiep.org 
 
 

 
 

THÔNG TIN CẦN THIẾT 
1-BUỔI CẦU NGUYỆN Tháng 9-2015 vào thứ Năm, ngày 3 tháng Chín, lúc 7 giờ tối tạ i 
Nhà Thăm Viêńg Cha Trương Bử u Diệp. Quy ́vị  ở  xa xin vào website: www.truongbuudiep.org  
hoặ c www.tbdf.org để  xem trực tiêṕ truyền hıǹh qua internet. 
2-GIỜ PHÁT HÌNH CHƯƠNG TRÌNH ‘ƠN CHA DIỆP’: 

• SAIGON TV 57.5 LÚC 9:15 sańg thứ Năm hàng tuần và GALAXY 19 trên toàn HOA KỲ. 
• VBS 57.6 LÚC 11:00 trưa Chủ  Nhậ t hàng tuần và GALAXY 19 trên toàn HOA KỲ. 

3-GIỜ MỞ CỬA VĂN PHÒNG VÀ NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP: Từ 10:00 sáng đến 6:00 chiều mỗi ngày, kể cả Thứ 
Bảy và Chủ Nhật. Thăm viếng và xin khấn hoàn toàn miêñ phı.́ 

4-GỬI LỜI KHẤN QUA PHONE (TALK VÀ TEXT): Xin gọ i sô ́(714) 702 5129  
 

 
 

 
Chương 
trình 
Tư vấn 
Miêñ phı ́
tại TBDF 
 

 

Đóng góp thông tin, bài vở trên  
Bản tin ƠN LÀNH, xin gọi Trang Nguyễn 

(714) 537 8159 
Email: trangn@truongbuudiep.org 

 
BAN BIÊN TẬP BẢN TIN TBDF 

 
 

GIÚP DUY TRÌ VĂN PHÒNG VÀ 
NHÀ THĂM VIẾNG CHA DIỆP 

 
 Xem các chương trình ‘ƠN CHA DIỆP’ 

của TBDF trên Youtube. 
 Shopping Amazon online, vừa mua 

hàng vừa ủng hộ TBDF bằng cách 
vào Amazon Smile và chọn Truong 
Buu Diep Foundation. 

 Đi chợ Saigon City Marketplace 
(McFadden và Brookhurst), TP 
Westminster, xin đọc số 123 (là ngày 
giỗ Cha Diệp) tại quầy thu ngân. 

 Mua các sản phẩm dưỡng da Nu Skin 
qua web site www.nuskin.com. Liên 
lạc anh Trần Long 240.461.8327 để 
biết thêm chi tiết. 

 

 

Tư vấn Luật 
Di trú Hoa 
Kỳ và Việt 

Nam 
 

Thứ Ba 
5:00 -7:00 PM 

 
Chuyên viên 
Tú Chung  

 
714 897 1523 
 

Tư vấn Luật Hôn 
nhân & Gia đình 

Thứ Tư 
5:00 - 6:00 PM 

 

 
 

 

Tư vấn Bảo hiểm Sức khỏe, Medi-Cal, 
Medicare, Obamacare, Bảo hiểm nhân 

thọ, Chương trình Về Hưu, Học Đại học… 

Dịch thuật 
Công chứng 

Thứ Bảy 
10:00 - 12:00 AM 

 

 
 

        
  

 

Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu 
10:00 - 12:00 AM 

 
 

Chuyên viên: 
 

Cô Tâm Nguyễn 
Cô Kim Anh 

 
714 856 8209 

  

Luậ t sư Derek Tran 
714 345-0589 

 

Ông Phúc Phạm 
714 489-1287 

 

 

mailto:info@truongbuudiep.org
http://www.truongbuudiep.org/
http://www.tbdf.org/
mailto:trangn@truongbuudiep.org
http://www.nuskin.com/
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Phần Quảng cáo này được thực hiện để bày tỏ lòng tri ân đến các công ty, cơ sở thương mại đã nhiệt 
thành giúp đỡ Trương Bửu Diệp Foundation trong việc in ấn và phát hành Bản tin ƠN LÀNH. 
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