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Những Lời Nhắn Từ Phương Xa 

Ông Hoàng Kim Sơn bị bệnh đa hồng cầu. Vì khoa học hiện đại 
chưa xác định được căn nguyên chính xác gây ra bệnh, nên bác 

sĩ cho biết ông sẽ phải mang căn bệnh này đến suốt cuộc đời. 

Nhưng không, ông Sơn đã nhận được phép màu nhiệm từ Cha 
Trương Bửu Diệp. 

 
Khởi bệnh của ông Sơn là từ năm 2004. Từ khi bác sĩ phát hiện bệnh, 

ông Sơn phải đi khám, xét nghiệm máu thường xuyên và nếu kết quả 
xét nghiệm không tốt, tức lượng hồng cầu tăng quá mức cho phép, ông 

phải lấy bớt máu trong người ra, mỗi lần 300ml máu. Thời gian đầu mắc 

bệnh, cứ mỗi 2 tuần một lần ông Sơn phải đi bệnh viện để lấy máu. Sau 
đó, chu kỳ lấy máu giả m dần còn khoảng 2-4 tháng/lần. Tuy vậy, bệnh 

tình của ông vẫn đeo đẳng, khiến ông luôn lo lắng, bất an. 
 

(Xem tiếp Trang 2) 

 

 

 
 

 
 

 

Nhân chứng ơn lành: Ông Hoàng Kim Sơn, Westminster, CA 

Cả nhà được ơn Cha Diệp 

 

Ông Sơn xúc động khi chia sẻ ơn lành nhận được 
từ Cha Diệp. Hình chụp tại phòng thu TBDF. 

Quà Tặng Nhân Dịp Lễ Tạ Ơn 
(Xem trang 8) 

 

 

Hằng ngày, phone của Trương Bửu Diệp 
Foundation (TBDF) nhận được rất nhiều 

cuộc gọi hoặc tin nhắn. Đó là những lời cầu 

nguyện, lời cảm tạ, hoặc để xin gửi hình 
Cha, tài liệu về Cha. Xin trích dưới đây 

những lời khẩn cầu tha thiết và lời cảm tạ 
xúc động, được gửi đến từ khắp nơi trên 

toàn thế giới. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chị Phạm Thị Hồng và con. 
Hình: P.T.Hồng. 

 

Xem tiếp Trang 3 

 

Con là Maria Phạm Thị Hồng, hiện ở Cộng 
hòa Sec. Con xin cảm tạ và tri ân Cha 

Trương Bửu Diệp. Con đã được ơn Cha ban. 
Đây là bằng chứng. Giờ đây con nhờ Cha xin 
Chúa và Đức mẹ giúp cho con của con được 
khỏe mạnh. Xin cho gia đình con được an 
lành, nhất là luôn được sống trong tình 

thương của Chúa. 
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 Cả nhà được ơn Cha Diệp 
                                                                  (tiếp trang 1) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nghe nhiều người nói về sự cầu bầu linh thiêng của 
Cha Diệp, nhưng lúc đầu ông Sơn không tin. Thậm chí 

trước đó, khi ông Sơn đưa vợ đi cầu nguyện tại Văn 
phòng Cha Trương Bửu Diệp trên đường Euclid thuộc 

thành phố Garden Grove, ông không chịu vào, mà chỉ 

đứng ở ngoài bãi đậu xe chờ vợ. 
 

Năm 2012, trong một lần dẫn người quen đến cầu 
nguyện với Cha, mẹ vợ của ông Sơn đem về cho ông 

chai nước đã được làm phép. 
 

“Tôi uống chai nước đó, rồi đổ nước lọc vào, để lại 

trên bàn thờ, rồi uống tiếp như là uống thuốc vậy. Kể 
từ đó trở đi, điều lạ  lùng xả y ra: các xét nghiệm máu 

của tôi đều bình thường. Xét nghiệm mới đây nhất 
vào tháng 10-2015 cũng bình thường. Như vậy là suốt 

hai năm qua, kể từ ngày uống nước ở Văn phòng Cha 

Diệp đem về, tôi không phải đi lấy bớt máu nữa. Tôi 
tin đó chính là Cha Diệp đã chữa lành bệnh cho tôi.” 

 
 

Bệnh đã thuyên giả m, nhưng niềm tin củ a ông vào 

Cha Diệp càng tăng lên gấp bộ i khi mới đây khi gia 
đình ông Sơn có lại được housing. Ông xúc động 

kể:”Chúng tôi chuyển housing từ Garden Grove sang 

Westminster, giấy tờ rất khó khăn, tưởng như mất 
luôn rồi, nhưng nhờ bà ngoại mấy đứa cầu khấn với 

Cha dùm mà hôm nay gia điǹh chúng tôi chính thức 
được chấp thuận.” 

 
Chưa hêt́, vợ ông Sơn cũng nhận được ơn chữa lành 

của Cha Diệp. Năm 1998, khi còn ở Việt Nam, bà bị 

bệnh ung thư ngực. Bà đã xuống tận Tắc Sậy, Cà 
Mau để xin Cha chữa lành. Khi trở về bà được phẫu 

thuật và hóa trị thành công. Kể  từ đó sức khỏe của 
bà bình thường trở lại cho đến nay. Sau khi bà chia 

sẻ, ông Sơn nói ngay: “Cha chữa chứ ai chữa?”  

 

 
 

 
 

Điều kỳ diệu còn đêń với ông khi người con gái của 
ông bà cũng đến cầu nguyện với Cha và cũng được 

Cha ban phép lành. Ông Sơn kể:”Cháu nó quen người 

Nhật bản, nhà bên đó lại không chịu có dâu là người 
Việt. Sau khi cầu nguyện với Cha, Cha biến hóa thế 

nào mà mới đây bên đó đã đồng ý. Tháng 12 này là 
chúng làm đám cưới rồi. Thế là cả nhà tôi được ơn 

Cha.”  

 
“Theo tôi, sức mạnh đức tin là quan trọng nhất. Bây 

giờ tôi rất tin nơi Cha, tin tuyệt đối luôn!” Ông Sơn 
nói. 

 

Queen Nguyễn 
 

Bệnh đa hồng cầu là gì? 

 
Bệnh đa hồng cầu một căn bệnh nguy hiểm nhưng 

tốc độ tiến triển của bệnh chậm. Các triệu chứng 
của bệnh biểu hiện ngày một rõ rệt hơn như: đỏ 

da, ngứa người, hay đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, 

buồn ngủ, ù tai, nhìn mờ, chảy máu cam, đau nhức 
xương, ra nhiều mồ hôi, mất sức, loét hoặc xuất 

huyết tiêu hóa,…Có hai phương pháp chính để điều 
trị bệnh: Rút máu, và uống thuốc.  

 

Phương pháp này áp dụng với các bệnh nhân trẻ 
tuổi hoặc ở thể nhẹ. Tuy nhiên, rút máu sẽ làm 

tăng nguy cơ thiếu sắt, không kiểm soát được số 
lượng tiểu cầu và có thể gây ra một vài rối loạn 

huyết động ở một vài người. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: wikisuckhoe.vn 
Nguồn hình: yduocvn.net 

 
 

 

Ông Hoàng Kim Sơn và vợ trong buổi thu hình chia sẻ 
ơn lành vào vào tháng 10-2015. Hình: TBDF 
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 Những Lời Nhắn Từ Phương Xa (Tiếp trang 1) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Con là Trinh Nguyêñ, sống ở Perth – Australia, đạo 

Phật, nhưng hết lòng tin tưởng vào Cha Trương Bửu 

Diệp sau các biến cô ́trong cuộc đời. Nay con cúi xin 

Cha thêm một ân huệ: Vợ của con là T.K.C đang bị 

bệnh về mắt. Bác sĩ trong bệnh viên nói cô ấy có nguy 

cơ bị mù rất cao, tới 80%. Con xin Cha ban ơn cho vợ 

con được sáng mắt, sức khỏe hồi phục phần nào. Con 

xin lãnh bớt phần thiệt thòi thay cho cô ấy. Xin Cha 

thương tình ra tay cứu giúp. 

 

 

 

Con là Phi Vân Weekley, hiện đang ở West Virginia. 
 

Con nghe danh Cha Diệp đã lâu nhưng chưa bao giờ có hình Cha để cầu nguyện 
và thờ phượng. Cho đến tối hôm qua con tình cờ xem được những đoạn phim 
nói về phép lạ Cha Diệp, của những người được Cha ban ơn. Con chưa bao giờ 
cầu nguyện với Cha, nhưng qua những nhân chứng ơn lành, con đã có đức tin 

của Cha trong tim. 
 

Nay con xin Cha chuyển cầu những lời khấn sau: Chồng con tên là Eugene 
Weekley, đã mổ tim 3 lần, hay bị làm mệt. Bây giờ bác sĩ chê rồi, vì không còn 
cách nào chữa khỏi. Anh còn bị nhiều chứng bệnh khác như đau đầu, chân và 
đầu gối đau nhức, đến nỗi anh hay bật khóc vào nửa đêm. Còn con thì bị lủng 

bao tử, đã mổ cách đây 3 năm, nhưng thỉnh thoảng cũng bị hành, đau lắm! Mới 
đây con bị mổ vì hở van tim và mạch máu chính bị phù. Con gái con tên M.T.D 
đang bị một khối u trong người. Má con tên N.T.L bị đau gót chân nhiều năm 
qua, như có gai đâm nên đi đứng khập khiễng, khó khăn. Điều cuối cùng, con 
xin cho người em gái ở tiểu bang Florida mở được tiệm nails trong mall. Con 

xin Cha cất bớt bệnh tật cho vợ chồng con và những người thân trong gia đình. 
 

Con rất mong có ngày được sang California thăm và tạ ơn Cha. Chân thành 
cám ơn Cha Diệp và mọi người trong 

Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp. 
 

H. Pham – Andrew Nguyễn 

Ghi lại theo lời nhắn qua phone 
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XIN KHẤN 

R. NGUYEN – HUNTINGTOWN, MD. 
Thưa Cha, con là người ngoại đạo. Lần đầu tiên 

con đến với Cha vì lòng tin. Xin kính gửi lên Cha 
lời khấn nguyện cho con được bình phục bệnh 

gan và thính giác. Xin cho gia đình con được hòa 
thuận, mạnh khỏe và con cái được nên người.   

 

D. - FAIRFAX STATION, VA. 
Cha ơi, xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con, dạo 

này con nhiều bịnh quá. Các con của con khô 
khan, xin Cha giúp chúng giữ đạo cho nên. Hiện 

nay con cũng đang tìm ký cái lease để làm tiệm 

nails mà cứ hụt hoài. Xin Cha giúp con. Con xin tạ 
ơn Cha. 

 
HAI & HONG - TYLER, TX. 

Kính xin Cha Trương Bửu Diệp ban ơn cho vợ 
chồng con được sự may mắn trong giấy tờ của 

tiệm, để họ trả tiền cho chúng con mau lẹ vì 

chúng con cần tiền trả nợ. Xin Cha cũng ban ơn 
lành cho con trai lớn của con trong việc học hành, 

và đứa cháu nội được khỏe mạnh, ngoan ngoãn. 
Chúng con cảm tạ ơn Cha. 

 

V.T. HO - TUCKER, GA. 
Hôm nay con đến với Cha, nhờ Cha xin cùng Chúa 

cho vợ chồng con được một ơn như ý, xin Cha 
luôn che chở cho con trai con được ngoan ngoãn 

và yêu mến Chúa, Mẹ ngày một nhiều hơn, biết 

tránh xa tội lỗi, đừng bao giờ trở lại con đường 
cũ, xin Cha cũng giúp hai đứa cháu trai là A. và E. 

bỏ được hút sách và biết thờ phượng Chúa để có 
mọt tương lai tươi sáng. 

 
O. NGUYEN - HOUSTON, TX. 

Con xin Cha cầu cho ba mẹ con hết đau nhức, cho 

gia đình con được vui vẻ, hạnh phúc, cho các con 
biết vâng lời cha mẹ, đi lễ mỗi tuần, có lòng tin, 

đạo đức. Con xin cảm ơn Cha. 
 

T. HUONG - SPRINGFIELD, MA. 

Thưa Cha, con bảo lãnh cho gia đình em trai con 
ở Việt Nam đã 11 năm rồi. Xin Cha cầu bầu giúp 

để Sở Di trú cứu xét gọi em con đi phỏng vấn để 
chúng con sớm được đoàn tụ. Xin Cha thương 

giúp chúng con. 

 

XIN KHẤN 

Q. NGUYEN - SAN DIEGO, CA. 
Kính xin Cha ban cho hai con của con được lành 

bệnh, và con, cháu học hành thành đạt, vợ chồng 
con được mãi mãi bên nhau. Con nguyện khi về 

Việt Nam sẽ đến đền thờ Cha để tạ ơn Cha. 
 

K. & D.T. PHAM - WEST NYACK, NY. 

Cha ơi, con nài xin Cha thương xót ban ơn chữa 
lành cho mẹ và bà ngoại con đang ở Việt Nam. Mẹ 

con bị bệnh Parkinson, run tay chân, đau nhức, sa 
tử cung, rối loạn tiền đình; bà ngoại con thì bị 

bệnh cao huyết áp. Xin Cha cầu bầu cho em gái 

con sớm qua được Mỹ. 
 

MARIA THERESA V.D – APPLE VALLEY, MN. 
Con cầu xin Cha cho con một cuộc sống vui vẻ với 

con dâu, cho đầu gối con hết đau nhức. Con tạ ơn 
Cha.  

 

T. NGO – ALPHARETTA, GA. 
Kính Cha Diệp, con có đứa con trai đã lập gia đình. 

Trước khi cưới nhau chúng thương yêu nhau. Nay 
chúng lại hay gây gỗ. Con buồn quá nên viết lời 

cầu xin Cha ban phép lành cho chúng hòa thuận, 

biết thương yêu nhau. Con cám ơn Cha rất nhiều. 
 

U. TRAN – BLUEFIELD, WV. 
Lạy Chúa, lạy Cha, con nguyện cầu xin Cha ban 

cho gia đình con được mạnh khỏe, bình an. Cha ơi, 

vợ chồng con mới mở tiệm. Xin Cha giúp cho tiệm 
của chúng con mỗi ngày một đông khách, công 

việc ổn định, gặp may mắn, Cha nhé! 
 

M.T. DINH - IRVING, TX. 
Lạy Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha cầu bầu ban 

xuống cho đại gia đình con được bằng an, xin Cha 

cầu bầu cho vợ chồng con được suôn sẻ trong việc 
làm, cho đầu óc con được sáng suốt, và cho chúng 

con có được sức khỏe tốt, không bệnh tật gì. Con 
xin cảm tạ ơn Cha. 

 

T.D.L. NGUYEN - BẾN TRE, VN. 
Thưa Cha, xin Cha cho ba của con mau hết bệnh, 

mẹ của con bị tiểu đường đừng thêm biến chứng 
nữa, xin cho con của con học hành chăm chỉ, 

ngoan ngoãn, biết vâng lời, xin cho công việc làm 
ăn của con suôn sẻ. Con xin tạ ơn Cha. 
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XIN KHẤN 
J. PHAN - HUNTINGTOWN, MD. 

Xin Cha Diệp giúp con của con trở thành người tốt, 

từ bỏ được rượu chè, xì ke, biết tu tâm sửa tánh, 
không lầm đường lạc lối, bệnh hoạn nữa, mà vui vẻ 

hoạt bát trở lại. Xin cho những đứa con của con biết 
thương yêu nhau, có sức khỏe, và công việc ổn 

định. Con xin tạ ơn Cha. 
 

D.T. NGUYEN – LAPEER, MI. 

Thưa Cha, con có nhiều bệnh tật trong người: mờ 
mắt, bệnh phổi, tiểu đường, ăn uống khó khăn, táo 

bón kinh niên. Con xin Cha cất bớt bệnh tật, và cho 
giấy tờ nhập tịch được thuận lợi, dễ dàng. Con xin 

hết lòng xin Cha nhậm lời của con. 

 
H. NGUYEN & D.DO – OSWEDO, IL. 

Lạy Chúa, lạy Cha, con có hai đứa con đều mắc 
bệnh tự kỷ. Xin Cha mở rộng lòng thương xót cầu 

bầu cùng Chúa và Mẹ Maria chữa lành cho hai cháu, 
để chúng được là những đứa trẻ bình thường. Cha 

ơi, xin đừng bỏ chúng con. Hãy cứu chúng con, Cha 

ơi… 
 

L.K.T. DAM – WESTMINSTER, CO. 
Xin Cha ban cho đứa con lớn của con là J.N biết 

nghe lời cha mẹ, tập trung làm ăn, không chơi bời, 

ngang bướng; cho đứa con thứ nhì của con học đến 
nơi đến chốn để có bằng đại học. Xin Cha cho tiệm 

nails của con có khách để con đủ trang trải trong gia 
đình. Con thành tâm cảm tạ Cha. 

 

C. LE & THU CUC – KILLEEN, TX. 
Con xin Cha ban cho ba con ở Việt Nam có sức khỏe 

để sang năm con về thăm ba mẹ. Xin cho việc làm 
ăn của con được đắt hàng. Con xin cám ơn Cha. 

 
C.T. TRAN – CHICAGO, IL. 

Thưa Cha, con bị đau lưng và đau thần kinh tọa đã 

mười năm nay. Con uống thuốc nhiều, đi chữa nhiều 
mà cũng không hết bệnh. Nay chân bên trái của con 

còn bị to, đứng lâu và ngồi lâu cũng bị đau. Con cầu 
xin Cha ban cho con ơn chữa lành, xin Cha cất bớt 

bệnh cho con. Con xin tạ ơn Cha. 

 
T. PHAM – PORT ARTHUR, TX. 

Xin Cha phù hộ cho bố mẹ nôi ngoại con được mạnh 
khỏe, cho bố con bớt hành hạ mẹ con, cho con cái 

gia đình được bình an, vợ chồng hạnh phúc. xin cho 
con bán được nhà với giá tốt. Xin cảm tạ Cha. 

 

XIN KHẤN 
T.T.C. NGUYEN – VALLEY STREAM, NY. 
Thưa Cha, con có người cháu bên chồng tên là 

V.T.T. Bố cháu mất sớm. Hoàn cảnh của cháu rất 

tội nghiệp. Nay con làm thủ tục cho cháu sang 
Mỹ. Xin Cha cho cháu đậu phỏng vấn. 

 
MARIA PHAM – FALLS CHURCH, VA. 

Con bị viêm gan, bây giờ chuyển sang xơ gan. 

Con xin thuốc chữa bệnh nhưng health care 
không cho. Con buồn quá. Xin Cha cầu bầu cùng 

Chúa cho con khỏi được căn bệnh hiểm nghèo 
này.  

 
M. NGUYEN – SACRAMENTO, CA. 

Xin Cha chữa lành bệnh ung thư thời kỳ cuối cho 

J.D. Xin Cha ban ơn cho con được hồn an, xác 
mạnh, làm ăn thành công và trở thành người hữu 

ích cho cộng đoàn và cho xã hội. Xin cho gia đình 
con được đòn tụ. Con cảm ơn Cha. 

 

T. NGUYEN – RICHARDSON, TX. 
Nhờ lới khấn cầu của Cha đến cùng Chúa và Đức 

Mẹ xin chữa lành căn bệnh ung thư máu cho ông 
B., một người ngoại đạo nhưng tin nơi Cha. 

 
M.R. VU – SACHSE, TX. 

Thưa Cha, con đang bị bệnh thận rất nặng, và 

mật có sạn. Con sắp phải mổ để cắt bỏ mật. Xin 
Cha chữa lành cho con. Con cũng xin Cha chị bạn 

con đang bị nhức hai đầu gối được khỏi bệnh. Xin 
Cha thương cứu chúng con. Chúng con cám ơn 

Cha. 

 
H. PHAM – GLENDALE, AZ. 

Xin Cha cho cháu P. bị bệnh tự kỷ được khỏe 
mạnh, bình an, biết nói hoặc ra hiệu cho ba mẹ 

biết, xin cho cháu sự khéo léo để tự biết chải tóc, 

lau chùi, tắm rửa. Xin cho cháu có tình thương 
của người xung quanh.  

 
T.L.T. NGUYEN – VIRGINIA BEACH, VA. 

Con cầu xin Cha thương ban ơn chữa lành cho em 
rể của con ở Việt Nam đang bị bệnh ung thư phổi. 

Con cám ơn Cha. 

 
H.M. NGUYEN – LINCOLN, NE. 

Cha ơi, xin cho con bỏ được rượu bia và có trách 
nhiệm với chính bản thân mình và gia đình. Con 

xin tạ ơn Cha. 
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Xin hiệp chung lời cầu nguyện lên Cha Trương Bửu Diệp cho những lời khấn từ các nơi xa. 

TBDF 
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CẢM TẠ 
 

DAO - FAIRFAX STATION, VA. 
Con xin cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã cầu bầu 

cùng Chúa cho con trai của con có được một gia 
đình hạnh phúc. 

 

S.V. PHAM - ARLINGTON, TX. 
Cha luôn giúp cho gia đình con được mạnh khỏe, 

có công ăn việc làm; giúp con thi đậu trong 
những kỳ thi ASE. Con xin tạ ơn Cha. 

 
H.B. NGUYEN - SAN JOSE, CA 

Thưa Cha, housing của ba mẹ con đã được 

chuyển xuống dưới, và mắt của mẹ con đã sáng 
hơn một tí rồi. Con xin cảm tạ Cha đã lắng nghe 

và chuyển lời cầu xin của con. Xin Cha tiếp tục 
cầu bầu và ban ơn chữa lành cho đôi mắt của mẹ 

con. 

 
K.T. PHAM - HARRISBURG, PA. 

Cha đã ban cho gia đình chúng con có được sức 
khỏe, con cái chăm chỉ học hành. Xin Cha tiếp 

tục ban ơn cho ba mẹ hai bên của chúng con 
được mạnh khỏe. Chúng con xin tạ ơn Cha. 

 

T. TRAN - OHIO. 
Con xin cảm tạ Cha đã giúp con mua được căn 

nhà tốt, ưng ý. 
 

KATHY - RIVERSIDE, CA 

Những điều con cầu nguyện với Cha đã được như 
con mong muốn: gia đình con được mạnh khỏe, 

việc học hành thi cử của các con đều may mắn, 
chồng con biết thương yêu vợ con và có trách 

nhiệm hơn. Con xin cảm ơn Cha. 

 
C.K.M. TRAN – BALDWIN PARK, CA. 

Con xin cảm ơn Cha đã giúp cho em trai của con 
là T.N.P có việc làm, giúp gia đình chon bình an, 

vượt qua được mọi khó khăn. 
 

H. NGUYEN – FRISCO, TX. 

Thưa Cha, con bị bệnh tâm thần. Nhờ cầu 
nguyện với Cha, nay bệnh con giảm được 80% 

rồi. Con xin Cha tiếp tục cứu chữa để con hết 
bệnh luôn. Cha ơi, cháu của con cũng có việc làm 

rồi. Con lại xin Cha tiếp tục cầu bầu để cháu 

được ở lại nước Mỹ nhé Cha. Con cũng xin Cha 
thương giúp cho 12 đứa cháu được nhiều đức tin 

của Chúa. Con xin tạ ơn Cha. 
 

CẢM TẠ 
 
 Y.C.T NGUYEN – LAPEER, MI. 

Cha ơi, sau khi cầu nguyện với Cha, nay mẹ của 
con đã có bảo hiểm sức khỏe rồi. Những điều gì 

con xin đều được Cha ban cho. Con xin tạ ơn Cha 

và biết ơn Cha. 
 

D. HO, K. TRAN – ONALASKA, WI. 
Con xin tạ ơn Cha, mọi chuyện con cầu xin hôm 

nay đã được như ý nguyện. Xin Cha tiếp tục ban 
bình an cho con. 

 

H. T. HOANG - SAN DIEGO, CA. 
Cảm tạ Cha, cổ và hai chân con đã đỡ đau. Con 

xin Cha thương tiếp tục chữa cho con lành bệnh. 
 

T.T. VU – FAIRFAX STATION, VA. 

Thưa Cha, con gái của con bị ung thư ngực, sau 
khi con nhờ Cha nguyện giúp cầu thay lên Chúa 

và Đức Mẹ, cháu đã lành được 90% bệnh. Chúng 
con xin Cha tiếp tục cầu nguyện để cháu dứt hẳn 

căn bệnh này. Chúng con xin tạ ơn Cha. 
 

L.N.S – SEATTLE, WA. 

Con xin cám ơn Cha đã thương ban nhiều ơn lành 
cho gia đình người ngoại đạo như con. Con xin 

Cha thương giúp cho tất cả những ai đang cần 
đến Cha. 

 

H. T. LAI – KANSAS, MO. 
Thưa Cha, con đã được ơn như ý là bán được 

nhà; chuyện phiền phức trong lòng cũng đã qua 
khỏi. Con xin tạ ơn Cha. 
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Nhân chứng ơn lành Kayla Lam, El Monte, CA (người 

mặc áo đỏ). Hình chụp tại Văn phòng TBDF. 
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 Nếu không thể đến thăm Cha… 

 

 

1) Gửi lời khấn trực tiếp đến Cha Diệp. Cách 
gọi: Nhấn số phone +(714) 702 5129, sau khi 

nghe tiếng ‘beep’, đọc lời khấn nguyện, hoặc cảm 
tạ. Máy sẽ thu giọng của người gọi tới. Mỗi cuối 

ngày, Hội sẽ phát để Cha Diệp nghe suốt đêm. 

Máy phát được đặt ngay sau tượng Cha ngồi. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

3) Vào Youtube xem các Chương trình Phép 
lạ Cha Diệp, tiếng Việt và tiếng Anh. 

 

4) Text hoặc gọi phone (714) 362 6608, hoặc 
email info@truongbuudiep.org để yêu cầu Hội gửi 

CD, DVD, Sách ‘100 Ơn Cha Diệp’, hình ảnh của 
Cha kèm Kinh xin ơn (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng 

Tây Ban Nha, tiếng Pháp). Người đau yếu, bệnh tật 

có thể yêu cầu Hội gửi nước đã được làm phép đến 
tận nhà. Cần thông báo chính xác địa chỉ để nước 

và tài liệu không bị thất lạc. 
 

5) Tư vấn qua phone: Người ở các tiểu bang trên 

toàn Hoa Kỳ vẫn có thể gọi phone để được tư vấn 
và giúp ghi danh miễn phí các chương trình 

Obamacre, Medicare, Bảo hiểm nhân thọ,…Gọi số 
phone (714) 856 4734 (gặp chị Kim Anh), hoặc 

(714) 856 8209 (gặp chị Tâm Nguyễn). 
 

 
 

“Tôi mong đến găp Cha lâu rồi, nhưng chẳng có ai đưa đi. Hôm nay được đến tận đây, tôi mừng 

quá!” Các Thiện nguyện viên trực tại Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp thường nghe không ít 

các ông bà, cô chú lớn tuổi đến thăm Cha và tâm sự như vậy. Vì thế, nếu bạn có điều kiện đến 
Văn phòng Cha Diệp để thăm viếng và cầu nguyện với Cha mỗi ngày, hoặc chỉ vài lần mỗi tuần, 

mỗi tháng, thì bạn là một trong những người rất may mắn.  
 

Thực tế có rất nhiều người đau yếu, bệnh tật không đi được, hoặc người ở các tiểu bang khác, 

hoặc ở ngoại quốc không có điều kiện đến tận Văn phòng Cha Diệp để cầu nguyện với Cha. Để 
làm giảm bớt sự thiệt thòi cho những người kém may mắn, Trương Bửu Diệp Foundation đã có 

nhiều dịch vụ phục vụ miễn phí dành cho những người không có điều kiện đến tận Văn phòng 
Cha Diệp. Ngay tại nơi mình ở, quý khách có thể:  

 

 

Những lời khấn, cảm tạ ghi tại Nhà thăm viếng, được 
gửi tới từ mail, email, và qua phone đều được chuyển 
đến Cha Diệp. Hình: Dâng Sổ Xin khấn, Sổ Cảm tạ 
trong một Buổi cầu nguyện chung với Cha Diệp. 

2) Vào trang web www.truongbuudiep.org 
để: 

 Gửi Thỉnh nguyện thư, lời khấn hoặc cảm 

tạ 
 Xem các video Ơn Cha Diệp mới nhất 

 Download báo Ơn Lành tiếng Việt, mỗi 
tháng 2 lần, Báo Ơn Lành tiếng Anh (The 

Grace) mỗi tháng 1 lần. 
 Gửi hình người thân đã qua đời đặt tại 

Nhà cầu nguyện để Hội cầu nguyện mỗi 

tháng và tưởng niệm ngày giỗ trong 3 
năm liên tiếp. 

 

 

 

Vào website 
của TBDF để 
gửi Thỉnh 
nguyện thư, xin 
khấn, cảm tạ, 
chia sẻ ơn lành, 
xem baó, làm 
thẻ thăm viêńg, 
gửi hiǹh người 
thân qua đời…  

Đọc báo Ơn 
Lành và The 
Grace trên 
website. 

 

mailto:info@truongbuudiep.org
http://www.truongbuudiep.org/
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 Chia sẻ: Dành Cho Bạn 
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Ryaney Do (29 tuổi) – San Diego, CA. 
 

“Tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam. Trong các Thánh lễ ở nhà thờ 
nhiều người nhắc đến Cha. Trước khi sang Mỹ định cư tôi đã xuống mộ 
Cha Diệp ở Tắc Sậy. Qua Mỹ, tôi không biết Trương Bửu Diệp 
Foundation cho đến khi có người bạn ở San Diego, cầu nguyện, được 
ơn Cha và kể cho tôi nghe. Cũng qua người bạn ấy, tôi biết địa chỉ của 
TBDF và hôm nay, lần đầu tiên tôi đến để cầu nguyện với Cha. Cuộc 
sống hiện tại của tôi đang gặp một số bế tắc, tôi đến xin Cha giúp chỉ 
lối đưa đường để tôi có một tương lai tốt đẹp. Tuy còn rất nhiều mối lo 
lắng, nhưng bước vào phòng, ngắm nhìn Cha, tự dưng lòng tôi thấy 
bình an, và tin rằng Cha sẽ giúp tôi có công ăn việc làm tốt và một mái 
ấm gia đình. Khi được ơn Cha, chắc chắn tôi sẽ trở lại để làn nhân 
chứng cho Cha.” 
 

 

Olivia Nguyen (26 tuổi) và Thắng Nguyễn (27 
tuổi) – San Diego, CA 
 
“Ba mẹ tôi nói với chúng tôi rằng Cha Diệp rất linh thiêng. Sang Mỹ, 
tôi lại được Chú cho tấm hình Cha Diệp và khuyên hãy cầu nguyện 
với Cha. Trước khi vợ chồng tôi đi thi quốc tịch, chúng tôi đã thành 
tâm khấn nguyện với Cha. Dù chúng tôi có chuẩn bị kỹ, nhưng tinh 
thần rất quan trọng. Nhờ Cha giúp sức, khi vào phòng thi, với tinh 
thần minh mẫn, chúng tôi đã trả lời rất tốt các câu hỏi và kết quả 
hiện nay chúng tôi đã là công dân Mỹ. Chúng tôi đã search trên 
Google maps để biết Văn phòng Cha trên đường Euclid, thành phố 
Garden Grove. Hôm nay chúng tôi đến Văn phòng Cha để tạ ơn 
Cha đã giúp sức, ban cho chúng tôi ơn như ý. Nắm bàn tay Cha, 
chúng tôi cảm thấy rất vui, và cảm giác như Cha đang truyền cho 
mình nguồn sinh lực mạnh mẽ, và cảm thấy rất bình yên trong tâm 
hồn.” 
 

Olivia Nguyễn và Thắng Nguyễn. Hình: TBDF 
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Thomas Trần (St) 

 

Ẩn dưới vẻ  bề ngoài mạ nh me ̃có thể  là mộ t tâm hồn 
yêú đuôí, nhạ y cả m muôń đượ c quan tâm, chia sẻ  và 

yêu thương. 
 

Bất cứ nôĩ đau nào cũng có thể  đượ c xoa dị u bằng 

thời gian và tiǹh yêu chân thành.  
Bằng y ́chi ́và duñg khi,́ bạ n se ̃vượ t qua những khó 

khăn, thử  thách củ a cuộ c sôńg. 
Nêú trái tim bạ n chứa đầy những điều thù hậ n, cay 

đắng thi ̀se ̃không còn chô ̃dành cho sự thanh thả n 

tâm hồn, tiǹh thương yêu và hạ nh phúc cuộ c sôńg 
nữa. 

 
Nhiǹ nhậ n đúng bả n chất sự việc cũng là bước khở i 

đầu củ a sự hướng thiện, là cách chuộ c lạ i lôĩ lầm và 
là cách để  bạ n trưở ng thành hơn trong cuộ c sống. 

 

Biêt́ tha thứ cho người khác chưa đủ , đôi khi bạ n 
cuñg phả i biêt́ tha thứ cho chińh miǹh nữa. 
 

Nguồn hình: twitter.com 

 

Mọ i người đều mong đêń cuôí chặ ng đường để  

cả m nhậ n vinh quang, nhưng hạ nh phúc chỉ  thực 

sự tim̀ thấy trên từng chặ ng đường đi. 
 

Đừng quá nuông chiều bả n thân. Nêú bạ n không 
kiềm chê ́đượ c chińh miǹh thi ̀bạ n se ̃có khuynh 

hướng lệ thuộ c vào người khác hoặ c bạ n se ̃lệ 

thuộ c vào những thói quen và cả m xúc củ a miǹh. 
 

Haỹ nhớ rằng bên cạ nh mộ t người bạ n chân tiǹh, 
bạ n có thể  làm tất cả  hoặ c không làm gi ̀hêt́, 

nhưng chắc chắn bạ n se ̃có đượ c những phút giây 

đáng nhớ nhất – những phút giây sống thậ t lòng 
với miǹh. 

 
Đôi khi bạ n cuñg phả i biêt́ ơn những người đa ̃làm 

bạ n nga,̃ vi ̀chińh họ  đa ̃giúp bạ n vững vàng hơn. 
Khi nóng giậ n, bạ n có quyền bộ c lộ , nhưng đừng 

mất tự chủ . 

 
Nêú mộ t người nào đó có lúc không làm đúng y ́

bạ n thi ̀điều đó chưa hẳ n là họ  không quan tâm 
hay không chân tiǹh với bạ n. 

 

 

Đôi khi nên tha thứ cho chính mình. Tranh minh họa. tác 
giả: Luzia Light. Nguồn: enlightened-consciousness.com 

 

Trưởng thành là quá triǹh trải nghiệm trong 

suốt quãng thời gian chúng ta sống. 
 
  

Nhân dị p Lê ̃Tạ  Ơn 2015, quý khách có thẻ Thăm 

Viếng TBDF khi đi chợ Saigon City Marketplace 

ngày thứ Tư 25 và thứ Năm 26 tháng 11, nếu 
mua hàng từ $50 trở lên se ̃được tặng 5 lbs gạ o 

ngon Panda Rice và một cuốn lị ch Tam Tông 
Miếu Năm Mới 2016. 

 

Khi đi chợ, quí vị nhớ mang theo thẻ thăm viếng 
TBDF.  
 

 

 

Góc đường Brookhurst/Mac Fadden - Westminster 
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                                             Số 1 - Jannuary 1st,  2015 

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 (VN, EN)… 
 
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: Thứ Năm, ngày 3 tháng Mười Hai, 2015, vào lúc 7 giờ tối sẽ có Buổi 

cầu nguyện với Cha Diệp 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 hiǹh qua internet. 

2-GIỜ PHÁT HÌNH CHƯƠNG TRÌNH ‘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 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 phi.́ 

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

 

 

 

Chương 

trình 

Tư vấn 

Miêñ phi ́

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. 

 
 Shopping NUSKIN.COM, gọi 800-487-1000 và 

dùng ID# USW8588707  để làm “Preferred 
Customer” trước khi mua hàng. 

 

 

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 

 

 
 

    Ông Phúc Phạm  
714 489-1287 

 

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

 

 
Chuyên viên: 

 

Cô Tâm Nguyễn 
Cô Kim Anh 

 
714 856 8209 

 

Tư vấn cho người ở 
xa, ngoài California. 

 

 

 

Luậ t sư Derek Tran 
714 345-0589 

 

Ông Phúc Phạm 

714 489-1287 

 

 

Ghi danh Medicare  
 
 

 

Bắt đầu từ 

15 tháng Mười 
đến 

7 tháng Mười Hai  

2015 

Để được tư vấn và ghi danh miễn phí, liên lạc: 

Ms. Kim Anh (714) 856 - 4734 
 

 

  

mailto:info@truongbuudiep.org
http://www.truongbuudiep.org/
http://www.tbdf.org/
mailto:trangn@truongbuudiep.org
http://www.nuskin.com/
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                                             Số 1 - Jannuary 1st,  2015 

Phần Quảng cáo này được thực hiện để bày tỏ lòng tri ân đến các công ty, cơ sở thương mạ i đã nhiệt 

thành giúp đỡ Trương Bửu Diệp Foundation trong việc in ấn và phát hành Bản tin ƠN LÀNH. 
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 Nhâ 
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TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION (TBDF) Số 20 – October 15, 2015 

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  
 

NON-PROFIT 

US POSTAGE 

PAID 

GG, CA 

Permit # 523 

To: 

PHIẾU GHI DANH NHẬN BẢN TIN ƠN LÀNH 
(TBDF Newsletter Subscriber Registration Form) 

Ho ̣(Lastname)…………………………………Tên (Firstname)…………………………………… 

Điạ chi ̉gửi bản tin (Address)……………………………………………………………………… 

Thành phố (City)……………………………Bang (State)……..….Mã vùng (Zip)……..……… 

Tôi muốn nhâṇ Bản Tin mỗi nửa tháng qua (xin đánh dấu vào box thićh hợp):  

1. Giữ laị cho tôi ….. số (có ghi tên tôi) và tôi sẽ lấy khi đến viếng văn phòng Cha. 

2. Gửi qua bưu điêṇ theo điạ chi ̉trên.  

3.  Gửi đến email của tôi…………………….………………………………….……………… 

Ngày………..tháng…….năm 2015 

                Chữ ký (Signature), 

  

 

mailto:info@truongbuudiep.org
http://www.truongbuudiep.org/

