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KINH XIN ƠN VỚI TÔI TỚ CHÚA 

CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP 
Lạy Thiên Chúa Toàn Năng hằng hữu,/ chúng con cảm tạ 
Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam/ một vị mục tử nhân 
hiền/ là Cha Phanxi cô Trương Bửu Diệp. 
Là một Ki-Tô hữu,/ Cha đã sống xứng đáng với ơn gọi làm 
con Chúa,/ với lòng tin son sắt,/ lòng cậy bền đỗ/ và lòng 
kính mến dạt dào, đối với Chúa, với Giáo hội và với Con 
người. 
Là một Linh mục,/ Cha là hiện thân của Đức Ki-Tô,/ vị mục 
tử tối cao / đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình / để 
đoàn chiên được sống và sống dồi dào. 
Là một Tông đồ luôn thao thức loan báo Tin Mừng,/ Cha là 
họa ảnh của lòng Chúa xót thương,/ hay thương xót 
những người nghèo khổ,/ yếu đau,/ tội lỗi. Đặc biệt Cha rất 
thương yêu anh chị em lương dân / và thường chuyển cầu 
ơn Chúa cho họ,/ khiến ai nấy đều quý mến và chạy đến 
xin Cha giúp đỡ. 
Nhờ Cha nguyện giúp cầu thay,/ xin Chúa thương ban cho 
chúng con điều chúng con đang cầu khẩn…./ với niềm tin 
hy vọng sớm thấy Cha được  vinh hiển trong hàng ngũ các 
Thánh trên Thiên quốc./ Amen. 
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Linh mục Linh hướng TBDF Đinh Ngọc Quế 

 

 
Có thể nói, năm 2016 trôi qua với nhiều sự kiện đáng nhớ của Hội Trương Bửu Diệp Foundation 
(TBDF). Thứ nhất, hội tổ chức chu đáo và thành công ngày Giỗ Cha Diệp lần thứ 70. Thứ hai, khởi 
động chương trình xây dựng Làng Cha Diệp tại Riverside, California. Có được thành quả như vậy 
chính là nhờ sự cộng tác nhiệt thành của tất cả mọi người yêu mến và chịu ơn Cha Diệp.  
Sự linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp được tỏ rõ khi số người đến Văn phòng Trương Bửu Diệp 
Foundation tại thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ ngày càng đông đảo. Theo số 
liệu ghi nhận được, trong năm 2016 đã có có trên 65 ngàn lượt khách hành hương đến thăm viếng. 
Tôi muốn khẳng định rằng, Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation đã góp phần không nhỏ để đem 
Cha Diệp gần hơn với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, nhất là những người chưa hoặc không 
có điều kiện về lại quê nhà. Sự thật hiển nhiên cho thấy việc làm của Hội Trương Bửu Diệp 
Foundation thật đẹp đẽ biết bao. 
Bước sang năm mới 2017, trong tinh thần đem Cha Diệp đến cho mọi người, TBDF sẽ tiếp tục các 
chương trình như: thăm viếng các cụ già trong các nhà dưỡng lão tại Orange County, thăm viếng các 
nhân chứng ơn lành Cha Diệp tại các tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ.  
Đặc biệt, năm nay Hội sẽ giới thiệu một chương trình “Như Có Cha Bên Con” nhằm mục đích để mọi 
người bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, cũng có thể xin khấn, cảm tạ, và xem những ơn lành mới nhất 
của Cha Trương Bửu Diệp: application mang tên TBDF. Bên cạnh đó, Hội vẫn tiếp tục dự án xây 
dựng Làng Cha Diệp dành cho những người già, neo đơn có nơi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc 
trong tình yêu thương của Cha Trương Bửu Diệp.    
Tấm lòng nhân hậu của Cha Trương Bửu Diệp luôn rộng mở, chờ đón chúng ta đến cầu xin với Ngài. 
Tôi, với vai trò Linh Hướng Hội Trương Bửu Diệp Foundation, xin ban phép lành cho Ban Điều Hành 
TBDF, anh chị em Thiện Nguyện, và tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo; xin chúc mọi sự tốt 
đẹp, bình an và hạnh phúc cho tất cả mọi người. 
Trân trọng, 
 
Phê-rô Đinh Ngọc Quế 
Linh mục Linh hướng Trương Bửu Diệp Foundation 
 
 

Quý ông bà, anh chị em thân mến, 
 
Tôi rất vui mừng và hân hạnh giới thiệu đến quý ông bà, anh chị 
em cuốn sách ƠN CHA DIỆP tập 4, được phát hành nhân dịp Giỗ 
Cha Trương Bửu Diệp lần thứ 71.  
Mỗi năm một lần, Hội Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) xuất 
bản tập sách này để gửi đến mọi người một trăm ơn lành, do 
một trăm nhân chứng đã đến văn phòng TBDF kể lại câu chuyện 
được ơn của mình để làm chứng cho lời cầu bầu linh thiêng của 
Cha Diệp. Bên cạnh đó, tập sách còn tổng kết lại những hoạt 
động của hội trong năm qua, đồng thời giới thiệu các hoạt động 
của hội trong thời gian tới.  
 
 

 

THƯ NGỎ 



Trang 3 
 

  

SỰ THẬT VỀ CÁI CHẾT CỦA CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP (*) 
                                                                 Ngô Thiên Hiệp 

Cha của tác giả Ngô Thiên Hiệp tên là Ngô Thiên Cẩn và mẹ là Đào 
Thị Kính. Ngày xưa ông bà trông coi họ đạo Bào Sen từ năm 1932, 
được mọi người gọi là Thầy Hai. Ông Hiệp được cha mẹ kể lại về cái 
chết của Cha Trương Bửu Diệp. 

Dưới đây là phần trích đăng trong hồi ký của ông. 

“Tháng 3 năm 1946, Thực dân Pháp đã trở lại khắp miền nam. Riêng Cà Mau, 
ngày 2 tháng Hai mới có một đơn vị quân đội Pháp di chuyển bằng đường 
thuỷ đến trấn đóng tại thị xã. Đến ngày 30 tháng Tư, 1946, Pháp tăng cường 
thêm quân về thị trấn Cà Mau rất đông và các cơ sở hành chánh mới bắt đầu 
hoạt động. 

Năm đó Giáo Hội Công Giáo xứ đạo Cà Mau có năm Cha, bốn Dì phuớc và hai 
nữ tu. Trong năm Cha có hai Cha người Pháp mà chúng tôi không nhớ tên, 
trông coi nhà thờ chánh Cà Mau, và ba Cha người Việt. Cha Diệp thì trông coi 
họ đạo Tắc Sậy, Cha Công coi họ đạo Cái Răng, và Cha Tứ trông coi họ đạo 
Hoà Thành.  

Sáng ngày 5 tháng Ba, tất cả năm vị họp tại nhà thờ chánh Cà Mau vì nghe tin có thể bị bắt hoặc bị sát hại. 
Các vị là những giáo sỹ chuyên lo việc truyền giáo thôi, không chấp nhận sự trở lại của thực dân 
Pháp nên các vị không cần tới sự che chở của người Pháp, dù đơn vị quân sự Pháp đang đóng 
quân chỉ cách nhà thờ chánh có 3 cây số. Tất cả đồng ý trốn đến nhà xứ của Cha Tứ tại Hoà Thành cách 
đó 13 cây số mà lánh tạm. 

Ngày 6 tháng Ba, tất cả bốn Dì phước và hai nữ tu đã bị Việt Minh bắt giải đi. Sáng ngày 9 tháng Ba, một 
nhóm Việt Minh đến tìm Cha Diệp. Họ hạch hỏi sáu ông quý chức, và giam các ông vì họ không dò tìm được 
gì. Hai giờ sau họ gom tất cả người nhà các ông lại và các ông quý chức còn thấy trong số đó có bốn Dì phước 
và hai nữ tu nữa, tổng cộng trên 40 người, bị giam chung tại nhà xứ Cha Diệp. Họ nói nhắn cho Cha Diệp biết 
khi nào Cha Diệp về trình diện, họ sẽ thả hết. 

Khoảng 6 giờ chiều ngày 9 tháng Ba có người đến Hoà Thành cho Cha Diệp biết tin như vậy. Đến 9 giờ tối 
ngày 9 tháng Ba, Thầy Hai Ngô Thiên Cẩn (ba tôi) đến rước năm Cha về Bào Sen lánh nạn. Tất cả các Cha 
đều đồng ý chỉ trừ Cha Diệp xin được ở lại để sáng hôm sau trở về Tắc Sậy mà cứu giáo dân mình đang bị 
giam giữ. 

Sáng ngày 10 tháng Ba, trên đường từ Hoà Thành về Tắc Sậy đến ngã ba Cà Mau, nếu đi thẳng chỉ mất 20 
phút thôi thì tới thị xã Cà Mau là nơi có quân đội Pháp đang đóng quân. Cha Diệp hoàn toàn có thể cho Pháp 
biết sáu nữ tu và nhiều giáo dân bị giam giữ và nhờ họ đi giải cứu. Việc đó quá dễ dàng. Nhưng Ngài không 
ưa thực dân Pháp, thà chịu hy sinh tự mình đi cứu giáo dân chứ Ngài không muốn Giáo Hội mang tiếng nhờ 
người Pháp, nên Ngài rẽ phải để trở về Tắc Sậy. 

Đến 6 giờ chiều ngày 10 tháng Ba, Cha Diệp về tới Tắc Sậy, ra trình diện. Họ hạch hỏi Cha còn bốn Cha nữa 
đang trốn ở đâu nhưng Cha không khai. Không những họ không thả một giáo dân nào mà còn tống Cha vào 
nhà xứ nhốt luôn. Nửa đêm họ lại gọi Cha lên hạch hỏi nhưng Cha vẫn không khai. 

Sáng sớm ngày 11 tháng Ba, từ hướng đất Thánh cách nhà thờ trên dưới một cây số, họ lùa tất cả dân chúng 
dù ở trong nhà hay đang đi ngoài đường đến nhà thờ, tất cả khoảng 60 người, đa số không phải là người dân 
Công giáo. Tổng cộng 2 lần bắt giữ trên 100 người gồm đủ già trẻ trai gái. Sau đó họ lùa tất cả những người 
bị giam giữ vào Cây Gừa cách đó 4 cây số đường chim bay. Đi đến năm giờ chiều mới tới, chúng nhốt tất cả 
vào hai lẫm lúa của ông giáo Sự và khoá chốt bên ngoài lại. 

Ông bà NGÔ THIÊN CẨN 
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Đến 8 giờ sáng ngày 12 tháng Ba, họ giải Cha Diệp qua nhà ông Giáo Sự điều tra một lần nữa. Cha vẫn không 
khai. Họ giải Cha về phòng giam lại, rồi cho người chất rất nhiều rơm phủ kín chung quanh hai lẫm lúa. 

Hai tiếng sau họ bắt Cha lên điều tra thêm một lần nữa. Lần nầy họ đánh đập và tra tấn Cha rất dã man 
nhưng Cha vẫn không khai. Trước khi thả về, họ còn hăm dọa sẽ gọi Cha lần nữa, nếu Cha ngoan cố không 
chỉ nơi bốn Cha đang trốn thì họ sẽ đốt rơm thiêu sống tất cả mọi người. 

Không thể làm gì hơn, Cha khuyên mọi người xét mình ăn năn tội và Cha giải tội tập thể. Tất cả những người 
không có đạo đều muốn xin vào đạo, và Cha rửa tội cho họ. Nước Cha có được để rửa tội cho tất cả mọi 
người là nhờ những bé trai chăn trâu chăn bò kêu khát, xin nước uống, nhưng các em không uống, nhường 
nước để Cha làm phép rửa tội cho mọi người. 

Đến 2 giờ trưa họ giải Cha lên tra hỏi nhưng Cha vẫn không khai nên họ chém một nhát làm đầu Cha gần lìa 
khỏi cổ. Giết xong họ lột áo quần và ném xác Cha xuống ao. 

 
Ao nhà người anh ông Giáo Sự, nơi xác Cha Diệp bị ném xuống. Hình chụp qua Youtube. 

Sau đó họ giải bốn Dì phước cùng hai nữ tu đi xuống Bào Sen gấp. Họ ra lệnh cho dân quân và du kích đến 
tối mới thả dân ra và bắt buộc mọi người phải rời bỏ họ đạo. 

Đến 2 giờ trưa ngày hôm sau, họ hành quyết bốn Dì phước và hai nữ tu tại điền Giáo Oai, cách nhà thờ Bào 
Sen chừng 100 thước, trước sự chứng kiến của dân chúng điền Giáo Oai, điền Ngô Tà Dương, điền Trương 
Đình Huy. Dân chúng xóm đạo Bào Sen và dân chúng xóm đạo Cao Đài bị dân quân lùa đến để chứng kiến. 
Hai Cha già Pháp, cha Công, cha Tứ và Thầy Hai cũng nhìn thấy qua khe vách. 

Sợ Việt Minh sẽ đến xét nhà, 10 giờ tối ngày 13 tháng Ba, Thầy Hai dẫn bốn Cha đi trốn. Đúng giờ đó, phép lạ 
đầu tiên của Cha Diệp đã xảy ra. Đêm trăng đang sáng tỏ bỗng nhiên trở nên mù tối vì sương mù sa xuống 
dầy đặc, che chở cho các linh mục đang trốn chạy. Trong tình trạng cách nhau một thước cũng không nhìn 
thấy gì, các Cha phải cột dây vào tay nhau, và chính Cha Diệp đã soi sáng cho Thầy Hai lần mò đúng phương 
hướng để dẫn dắt các Cha trốn chạy. Sau mười hai ngày chạy trốn, Thầy Hai đưa được các Cha đến toà Giám 
Mục Cần Thơ bằng an. 

Mọi người sau đó đều nhận ra rằng, nếu đêm đó Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp không ra tay cứu giúp thì cả 
bốn Cha và ba tôi sẽ cùng chung số phận thảm khốc như Ngài và sáu vị nữ tu thôi. Sau phép lạ đầu tiên này, 
Cha Diệp còn đuợc truyền tụng với nhiều phép lạ cứu giúp dân chúng. Nhớ đến ơn cứu mạng của Ngài, tôi 
không biết làm gì hơn là viết lên sự thật.” 

(*) Tài liệu mang tính chất tham khảo. 
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Tiêṕ theo các sách ‘100 Ơn Cha Diệp’ tập I phát hành năm 2014, tập II phát hành năm 2015, tập III 
phát hành năm 2016, 100 câu chuyện kê ́tiêṕ trong tập IV này đều do những người được ơn Cha tự nguyện 
chia sẻ , với ước mong làm nhân chứng sôńg cho lời cầu bầu linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp.  

Các câu chuyện này do Trương Bửu Diệp Foundation thu thậ p và phát hành chỉ nhằm một mục đích 
duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của Cha. Do đó, các câu chuyện kể không nhằm đưa ra lời khuyên 
nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với Cha Trương Bửu Diệp.  

Sách 100 câu chuyện về Ơn Cha Diệp do TBDF phát hành thuần túy là một món quà mang giá trị tâm 
linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt 
vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống. 

(Các câu chuyêṇ đươc̣ sắp thứ tự alphabet theo họ (family name) của các nhân chứng để dê ̃dàng tı̀m kiếm) 

 
  

 

 

 

NHÂN CHỨNG ƠN LÀNH 
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1-Bell, Thomas – La Habra, California 
“Mong Cha Diệp sớm được phong Chân Phước” 

   
Vì là người Phật giáo, anh chị chỉ chắp tay lại, lấy một chai nước được làm phép rồi đặt lên trên cuốn kinh 
thánh ở tượng Cha Diệp ngồi, và cầu nguyện với cha Diệp xin cho sức khỏe của anh chị. Anh Tony kể lại là 
đêm sau đó Cha đã tới trong giấc mơ của anh. Anh kể: Cha mặc áo trùng đen giống kiểu áo của bức tượng 
Cha. Cha đi vô nhà, đến gần anh, nói với anh về cánh tay đau của vợ anh, rồi Cha nắm lấy cánh tay anh. Dù 
trong giấc mơ anh vẫn thấy rõ được cảm giác rất đau trong đêm đó. Sáng hôm sau thì tay anh bình thường, 
không đau, không sưng, không mẩn đỏ, cổ tay cử động tuyệt vời. Anh hỏi vợ anh, và chị nói: “Em không biết 
chuyện gì đã xảy ra, nhưng tay em hết đau rồi, hết hoàn toàn luôn!” 

Việc xảy ra đã khiến Kim và Tony quay trở lại văn phòng Cha Diệp. Lần này họ xin Cha giúp họ mua được tiệm 
ăn trong khu họ sinh sống để được làm gần nhà và cho người con học tốt hơn vì ở trường hiện tại nó bị toàn 
điểm C. Kết quả là anh đã sang được một tiệm ăn với giá rất tốt: 39 ngàn đồng, hàng tháng trả cho chủ phố 2 
ngàn đồng. Anh đã mở được quán, kinh doanh rất tốt, ngày nào cũng đông khách. Còn con trai anh vừa được 
trường UCLA nhận vào. Thật không ngờ! 

Nghe xong chuyện của họ, tôi đã tìm đến văn phòng Cha Diệp. Tôi đã tìm hiểu về Cha, và điều quan trọng 
nhất về Cha mà tôi cảm nhận được: Cha là một con người phi thường với một cuộc sống cũng phi thường 
không thể tin nổi. Vậy chúng ta phải kể cho thật nhiều người biết để kính trọng Cha. Hôm nay tôi đi đến đây 
cùng với vợ tôi. Vợ tôi là người Thái, theo đạo Phật và tôi đã dạy vợ tôi cầu nguyện với cha Diệp, vì thật là 
tuyệt vời nếu như chúng ta có thể chia sẻ được đức tin với nhau, chia sẻ sự kỳ diệu của đức tin.  

Với công việc mà Hội TBDF đang làm, theo tôi thật là đặc biệt là không chỉ tốt cho người Công giáo vì Cha 
Diệp ban ơn lành cho mọi người không phân biệt tôn giáo. Chính vì thế, khi nghe được câu chuyện của anh 
chị Tony và Kim, tôi nguyện phải chia sẻ ngay để mọi người được biết. Tôi nghĩ văn phòng TBDF là chỗ mà 
mọi người có thể đến để cầu nguyện, là nơi tuyệt vời để họ có thể tâm sự với Cha Diệp, cầu nguyện với Cha, 
dâng lên những ước vọng riêng tư.  

Tôi tin là sớm muộn gì Cha Diệp cũng được phong Thánh. Tất cả chúng ta đều muốn được nhìn thấy Cha Diệp 
sớm được phong Chân Phước. Tôi có một niềm tin mãnh liệt là Cha đang được Đức Chúa Trời giao cho làm 
những công việc rất cao quý là giúp đỡ thật nhiều, nhiều người. Từ ngày biết Cha Diệp, tôi cảm giác như Cha 
lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, lúc thành công cũng như khi gặp lúc khó khăn để an ủi, động viên tôi. Tôi tiếc là 
sao mình không biết Cha Diệp sớm hơn. 

Tôi sinh ra và lớn lên ở California. Từ nhỏ tôi đã học 
được rất nhiều về các vị Thánh và các bí tích từ nhà thờ 
Công Giáo. 

Điều thực sự cuốn hút tôi từ cha Trương Bửu Diệp là do 
câu chuyện tôi nghe được từ những người bạn rất thân 
thiết của mình. 

Những người bạn tôi theo đạo Phật. Anh chồng (Tony) 
kể với tôi về việc chị Kim, vợ anh, thường bị những cơn 
đau khủng khiếp ở cánh tay, còn Tony thì bị đau, sưng ở 
cổ tay trong thời gian dài mà bác sỹ đã nói với anh là có 
khả năng anh không thể lành được. 

Việc xảy ra là có một ai đó đã khuyên họ tới cầu nguyện 
ở văn phòng Cha Diệp của Trương Bửu Diệp Foundation 
(TBDF). 



Trang 7 
 

2-Chan, Tho So & Duong, Vannaley – Corona, California 
“Tôi muốn loan truyền sự linh hiển của Cha” 

 
 
Rồi bác sỹ cho chồng tôi làm biopsy. Hôm đi làm biopsy về, chồng tôi bị chảy máu nhiều lắm, rất khó thở. 
Thấy vậy con trai gọi phone cho tôi khi tôi còn đang ở chỗ làm việc. Tôi về đến nhà thì mặt mày anh ấy tái 
nhợt không còn chút máu nào hết, nên tôi vội vàng gọi 911 đưa anh ấy đi cấp cứu. Bác sỹ ở bệnh viện nói 
nếu tôi đưa chồng tôi đến chậm 3-4 tiếng nữa thì không thể cứu được anh ấy.  

 
Bác sỹ yêu cầu tôi phải ký giấy đồng ý để mổ cho chồng tôi, nhưng họ cũng nói khả năng cứu sống chỉ là 
50/50. Tôi gọi phone cho con gái ở Arizona. Con tôi khuyên phải ký giấy để bác sỹ còn chữa trị, nếu không thì 
anh ấy sẽ chết thôi. Tôi ký giấy. 

 
Trước khi vào phòng mổ, anh thều thào nói với tôi: “Anh chưa muốn chết đâu, cầu nguyện cho anh đi, cầu 
nguyện với Cha Diệp cho anh đi.” Ca mổ kéo dài 2 tiếng rưỡi. Trong suốt thời gian chờ đợi, tôi cứ cầm hình 
Cha Diệp trên tay cầu nguyện mãi. Cuối cùng bác sỹ bước ra, thông báo ca mổ đã xong, nhưng chồng tôi vẫn 
đang trong tình trạng nguy hiểm. Bác sỹ còn nói nếu trong vòng 3 ngày mà chồng tôi chưa tỉnh lại thì sẽ rất 
khó lòng cứu chữa. Nghe vậy, tôi nhờ mấy đứa cháu ở lại bệnh viện, còn con gái tôi và tôi chạy tới văn phòng 
Cha Diệp, cầu xin Cha, nhờ Cha cứu giúp. Tôi xin hình Cha Diệp ở văn phòng về đặt ngay trên đầu nằm của 
anh ấy. Gia đình tôi thay phiên nhau túc trực 24/24 bên giường của anh. 
 
Đến ngày thứ ba, bác sỹ đến bên anh và gọi anh: “Chan Tho, wake up! Chan Tho, wake up!” Bỗng tôi thấy 
tay của anh cử động nhẹ. Khi ấy tôi biết Cha nhậm lời tôi rồi. Rồi mắt anh hé mở, xong nhắm lại tiếp. Bác sỹ 
thấy vậy nói với tôi: “Chồng bà tỉnh rồi đấy. Ông ấy ok, đừng quá lo lắng nhé!” Sau đó ít phút thấy anh mở 
mắt to, bác sỹ chỉ từng người trong chúng tôi, gồm mẹ tôi, tôi, các con tôi và hỏi, thì anh đều nhận ra mọi 
người và trả lời đúng hết. Bác sỹ vỗ tay mừng rỡ. 
 
Trong vòng ba tuần nằm trong bệnh viện, hình Cha Diệp luôn được tôi đặt ngay dưới đầu nằm của chồng tôi. 
Mấy cô y tá hỏi người đàn ông trong hình là ai, tôi nói đây là người rất linh thiêng, là đấng cứu sống chồng 
tôi. Biết vậy nên sau mỗi lần làm vệ sinh giường, các cô y tá vẫn đặt lại hình Cha ở vị trí cũ. 
 
Trong thời gian ở bệnh viện, chồng tôi gọi phone cho mẹ tôi, và xin được vô đạo Công giáo. Anh được một 
Linh mục vô tận nhà thương để rửa tội và làm các thủ tục cho anh được vô đạo. Đức tin của chồng tôi rất 
mạnh. Hai tháng sau khi mổ, chồng tôi đứng lên đi lại được. Anh rất vui mừng vì được Cha Diệp cứu. 
 
Chúng tôi biết Cha Diệp lâu lắm rồi, nhưng với văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation thì chỉ mới đây thôi. 
Qua chương trình phát trên radio, tôi biết địa chỉ của Hội mà tìm đến. Nhớ lần đầu bước vào nhà Cha, tôi có 
cảm giác như có một luồng khí ập vào, làm tôi lạnh hết người. Lần đó, tôi vừa cầu nguyện cho chồng tôi, vừa 
cầu nguyện cho thằng con trai của tôi. Con trai tôi bị trầm cảm nặng lắm, nhưng sau khi tôi đến cầu nguyện 
với Cha thì con trai tôi chịu đi bác sỹ, chịu đi chơi cùng gia đình, đến nay cháu gần như bình thường trở lại rồi.  
Cha Diệp còn ban ơn cho con gái tôi nữa. Lúc con gái tôi cùng chồng từ Arizona qua California suốt gần nửa 
năm trời để tiện bề thăm ba nó, vì di chuyển chỗ ở nên cháu bị thất nghiệp. Tôi đưa con gái đến văn phòng 
Cha cầu nguyện với Cha mấy lần. Mới đây, cháu được gọi phỏng vấn và được nhận vào làm việc rồi.  
 
Cha đã cứu chồng tôi, ban ơn lành con trai và con gái tôi. Với lẽ đó, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của 
mình, trước là để tạ ơn Cha, sau là muốn loan truyền sự linh hiển của Cha để mọi người đến cầu nguyện với 
Cha những khi cần thiết. 

Chồng tôi là Chan Tho So. Năm ngoái khi đi khám sức khỏe, bác sỹ nói 
thận của chồng tôi có vấn đề, cần phải đi làm xét nghiệm. Thời gian ấy, 
tôi thường đưa anh đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để cầu 
nguyện. Chồng tôi là người Campuchia, rất tin Cha Diệp. Anh có ấn 
tượng với Cha vì biết thuở bé thơ Cha Diệp cũng từng sống ở quê 
hương anh ấy. Anh nói thường cầu nguyện với Cha bằng tiếng 
Campuchia, và tin rằng Cha hiểu hết. 



Trang 8 
 

3-De la O, Maria - Perris, California 
“Nhờ Cha cầu bầu, mẹ tôi đã khỏi bệnh” 

 

 
Lần đầu tiên khi đưa mẹ tới nhà thăm viếng Cha Diệp, tôi có hơi sợ, vì lúc đó mẹ tôi phản đối và cư xử bất 
bình thường. Chúng tôi đã xin Cha cầu bầu cùng Chúa chữa lành bệnh cho mẹ. Lúc đầu thì sợ, nhưng sau đó 
tôi cảm thấy rất tốt. Tôi nghĩ có lẽ nhờ đức tin của chúng tôi với đức Chúa trời, tin vào Cha và các vị Thánh 
khác mà chúng tôi đã cầu nguyện để giúp chữa bệnh cho mẹ tôi, cũng như nhờ sự hiệp thông của tất cả mọi 
người.  
 
Điều tuyệt vời hơn cả, là sau khi lành bệnh, mẹ tôi cũng đã có niềm tin vào Đấng Tối Cao. Bà đã cùng tôi quay 
trở lại văn phòng Cha Diệp, cám ơn Cha, cảm tạ đức Chúa Trời đã chữa cho bà, vì bà tin rằng chính Cha đã 
cầu bầu để Đức Chúa Trời ban cho bà ơn chữa lành. 
 
Bà cũng cảm ơn Trương Bửu Diệp Foundation cũng như những người đến dự các Buổi cầu nguyện chung với 
Cha Diệp, đã cầu nguyện cho bà. Cám ơn Cha Diệp, vì qua lời cầu bầu của Cha, hiện nay mẹ tôi đã đỡ nhiều. 
Chúng tôi vừa đưa bà về sau một chuyến đi chơi xa thăm gia đình. 

 

Mẹ tôi không may mắc bệnh tâm 
thần phân liệt (một chứng bệnh rối 
loạn thần kinh mà khi mắc phải người 
bệnh luôn diễn giải thực tế thành sự 
bất bình thường). 
 
Đây là lần đầu tiên mẹ tôi mắc căn 
bệnh nghiệt ngã này, bà chưa bao 
giờ bị như vậy. Chúng tôi mang bà tới 
bịnh viện nhưng họ không chữa 
được. Họ có cho thuốc nhưng mẹ tôi 
uống thuốc xong bệnh còn từ từ 
nặng lên đến mức bà không chịu 
uống thuốc nữa, vì bà không tin rằng 
thuốc men có thể chữa được bệnh 
của mình. 
 
Tình trạng của bà tồi tệ đến mức bà 
phải nhập viện. Qua bạn là người Việt 
Nam, tôi được giới thiệu về Cha 
Trương Bửu Diệp, và tôi đã cầu 
nguyện với Cha rất nhiều cho mẹ 
mình bớt bệnh. 
 
Tháng 9-2015, khi bệnh viện cho mẹ 
tôi về nhà, cũng theo lời khuyên của 
người bạn Việt Nam, tôi đã đưa mẹ 
đến văn phòng Cha Diệp để cầu 
nguyện. Chỉ hai tuần sau đó, bệnh 
tình mẹ tôi thuyên giảm rất nhiều. 
 
 



Trang 9 
 

4-Đinh, Hồng – San Diego, California 
“Xin Cha buổi sáng, chiều tôi hết đau” 
 

 
 
Ba tuần trước, cánh tay trái của tôi bị tê rần, còn bàn tay phải thì đau nhức ghê gớm. Đau tới mức tôi không 
thể làm công chuyện gì được. Tôi chịu đựng như thế cho đến mới đây, chợt nghĩ đến Cha Diệp, tôi liền đi với 
người bạn từ San Diego xuống văn phòng Cha trên đường Euclid, thành phố Garden Grove, để cầu nguyện với 
Cha. Mới xin Cha buổi sáng, chiều về tôi bớt tê bên cánh tay trái, còn bàn tay phải thì hết đau luôn, mà không 
cần uống một viên thuốc nào. Tôi nói với con gái là phải chạy xuống Cha một lần nữa liền trong ngày để tạ ơn 
Cha. 
 
Cách đây 20 năm, tôi bị bệnh gai bàn chân. Bàn chân tôi có gai mọc lên, đau nhức lắm, đêm không ngủ được, 
ngày thì đi cà nhắc chỉ bằng mấy đầu ngón chân mà thôi. Bác sỹ nói tôi phải mổ. Mà dù có mổ thì 5 năm kế 
nữa gai cũng sẽ mọc trở lại, chứ không khỏi hẳn. Rồi có một vị linh mục cho tôi tấm hình Cha Trương Bửu 
Diệp mà nói tôi hãy cầu nguyện với Cha. Tôi người miền Tây, nói năng mộc mạc, không văn hoa, nên cầm 
hình Cha, nhìn Cha mà chỉ xin Cha cứu tôi, giúp tôi để tôi hết đau nhức, đi đứng bình thường. Chỉ có vậy thôi 
mà tôi giảm đau từ từ, cho đến bây giờ tôi không hề bị đau nhức gì cả, dù những cái gai vẫn còn đó. Thật sự 
là chuyện lạ. Nhưng không chỉ có thế, Cha còn giúp tôi nhiều chuyện khác lắm. Tôi bán nhà, mua nhà, cần gì 
cũng kêu Cha. Lần nào Cha cũng giúp. 
 
Tôi chỉ biết đến Cha Diệp khi sang Mỹ. Có về Việt Nam nhiều lần nhưng tôi chưa một lần được đến mộ Cha. 
Mới đây nghe người ta nói về văn phòng Cha Diệp ở thành phố Garden Grove, nơi có chút hài cốt của Cha, 
nên tôi phải xuống để được chạm vào một lần.  
 
Vì được nhiều ơn Cha, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm với mọi người là chẳng có gì khó khăn cả, mỗi khi gặp 
hoạn nạn, chới với, cùng đường, hãy cứ chạy đến Cha, như đến với người cha ruột của mình mà tâm sự.  



Trang 10 
 

5-Đinh, Thị Châu – London, England 
“Ba lần mất đồ, Cha đều giúp tôi t ìm được” 
 

 
 
Tôi biết một cụ già 95 tuổi. Trước khi cụ mất, cụ cho tôi tấm ảnh rất cũ của Cha Trương Bửu Diệp, và nói: “Chị 
giữ tấm ảnh này, khi nào chị có chuyện gì cần kíp, hay mất đồ đạc gì, thì cầu xin với Cha. Cha sẽ giúp.” Tôi 
chỉ biết cám ơn cụ và để ảnh vào ví. 
 
Một hôm con trai tôi mua vé đi chơi ở Tây ban Nha với bạn mà để passport ở đâu không biết. Tôi cuống cuồng 
đi tìm cùng với con trai, lục tung hết đồ đạc lên mà không thấy. Chợt nhớ đến lời cụ dặn, tôi đem hình Cha 
Diệp ra, nhờ Cha giúp. Rồi tôi lại tìm những chỗ đã tìm rồi, và thấy ngay cái passport của con trai. Đó là lần 
thứ nhất Cha giúp tôi. Chuyện qua đi, tôi chỉ cám ơn Cha. 
  
Một lần khác tôi bị mất cái ví. Trong ví đó tôi đựng toàn bộ những thứ quan trọng. Tôi và đứa con gái mất hết 
cả một ngày trời để tìm khắp nơi trong nhà, rồi đến nơi tôi shopping để hỏi, nhưng không tìm ra. Khi tôi đã 
tuyệt vọng lắm rồi, thì lại chợt nhớ đến Cha. Tôi lấy hình Cha ra, không kịp đọc kinh nữa, mà chỉ nói như với 
người thật: “Cha ơi, Cha giúp con tìm cái ví đó bởi nếu mất thì con không biết sống thế nào, tiền bạc, giấy tờ, 
chìa khóa nhà, xe, đủ thứ…Cha giúp con, Cha ơi…” Rồi tôi và con gái đi tìm lại. Thật lạ là những chỗ đã tìm 
không thấy, sau khi cầu nguyện với Cha lại tìm thấy. 
 
Gần đây nhất, ngay trong chuyến đi sang Mỹ này, tôi có đem theo một bao thơ đựng tiền. Chưa xài đồng nào, 
mà tôi để quên ở đâu không biết. Các con tôi giúp tôi tìm nhưng không thấy. Con gái tôi lại nhắc tôi cầu 
nguyện với Cha xem sao. Sau khi cầu nguyện, con tôi sực nhớ tôi có ghé một người bạn chơi, liền gọi phone 
hỏi xem để quên ở đó không. Thật bất ngờ, cô ấy đi tìm và thấy cái bao thơ tiền của tôi. Lần này, tôi nói các 
con đưa tôi đến văn phòng của Cha trên đường Euclid để cảm tạ ơn Cha, và làm chứng về sự linh thiêng của 
Cha. 
 
Nhiều người bạn của tôi, dù không theo đạo Công giáo nhưng cầu xin với Cha và đều được. Lần này biết tôi 
sang Mỹ, họ cũng đã nhờ tôi chuyển lời cảm tạ đến Cha, và đóng góp để TBDF duy trì văn phòng và nhà thăm 
viếng Cha, giúp cho những ai cần đến thì chạy đến nhờ Cha giúp đỡ. 
 
Công việc của TBDF rất hữu ích cho mọi người. 
  



Trang 11 
 

6-Đỗ, Thị Hoa – Fountain Valley, California 
“Ai muốn hết bệnh cứ lại Cha Trương Bửu Diệp” 
 
 

 
 
 

7-Đường, Hoàng Diệu & Phạm, Thị Bạch Lan – San Diego, CA 
“Cha cứu tôi thoát khỏi bệnh ung thư” 
 

 
 
 
Dù đã trễ, các anh chị trong Văn phòng Cha vẫn vui vẻ niềm nở đón tiếp chúng tôi. 
 
Lần đầu tiên biết dung nhan Cha Diệp, tôi thấy Cha hiền quá, từ ánh mắt nhân từ nhìn tôi trìu mến lắm, đến 
bộ áo giản dị, khiến tâm hồn tôi bình an… Tôi nắm tay Cha, rồi để lên những khối u trên bụng, trên cổ, trên 
tai…của tôi, rồi nói với Cha: Cha ơi, con bệnh nặng quá rồi, ung thư di căn hết các nơi trong cơ thể xin Cha 
cho con khỏi bệnh. Tôi cũng xin nước đã được làm phép từ văn phòng Cha. Đem về, mỗi lần uống tôi đều cầu 
nguyện. Vì không biết đọc kinh, nên mỗi lần cầu nguyện, tôi chỉ biết ngước lên Trời, cầu xin với Cha mà thôi. 
 
Sau những đợt điều trị, kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy toàn bộ những khối u trong người tôi đã không 
còn nữa, kể cả khối u lớn nhất trong ổ bụng. Vợ chồng tôi tin đó chính là nhờ Cha Diệp thương và chữa lành 
bệnh cho. Chúng tôi đến Văn phòng Cha để làm chứng cho Cha. Mỗi khi gặp bất cứ ai bệnh hoạn, khó khăn, 
tôi cũng đều nói với họ rằng tôi đã xin Cha và được, và khuyên họ đến cầu xin với Cha. 

Tôi bị tiểu đường, cao máu, cao mỡ, phong thấp, tôi cũng bị khó 
ngủ. Bác sỹ nói bệnh tôi nặng lắm, nên tôi lo buồn, vì uống thuốc 
hoài không khỏi. Biết có văn phòng Cha Trương Bửu Diệp ở đây, tôi 
đến cầu nguyện với Cha. Một thời gian sau, khi đi tái khám, bác sỹ 
thông báo rằng bệnh của tôi thuyên giảm. Trước đây đường 10, 
nay chỉ còn 6.8. Ông ấy tưởng tôi uống thuốc của ông ấy mà khỏi. 
Nhưng thật ra không phải, chính bác sỹ cũng phải ngạc nhiên về 
việc này. Ngay cả bệnh mất ngủ của tôi cũng được Cha chữa khỏi. 
Bây giờ tôi ngủ thoải mái, nhẹ nhõm lắm, thay vì trước đây tôi trằn 
trọc hoài. 
 
Nhân dịp hôm nay có dịp đến văn phòng tôi xin tạ ơn Cha do Cha 
đã cứu tôi thoát khỏi nhiều bệnh. Tôi là người Phật giáo nhưng rất 
tin Cha. Cha linh thiêng không thể tưởng tượng được. Ai muốn hết 
bệnh cứ lại Cha Trương Bửu Diệp, Cha sẽ cứu cho. 
 
 
 

Tháng 6-2015, trong tiệm cắt tóc, nghe vợ tôi tâm sự về bệnh ung thư của 
tôi, cô thợ khuyên hãy đến nhà cầu nguyện của Cha Trương Bửu Diệp trên 
đường Euclid, thành phố Garden Grove mà cầu nguyện với Cha, xin Cha 
chữa lành bệnh cho. Lúc đó bệnh tôi nặng lắm, ung thư đến lúc di căn. 
Trên cơ thể tôi nổi lên nhiều bướu, bướu lớn nhất to hơn nắm tay, và nằm 
ngay trong ổ bụng, khiến tôi hết sức đau đớn. Không chỉ cái bướu đó, mà 
sau gáy, bên tai trái của tôi cũng còn nhiều bướu nhỏ khác. Bác sỹ cho biết 
tôi phải trải qua 8 lần hóa trị. 

Gia đình tôi không theo đạo Công giáo, nên chẳng biết gì về Cha Diệp. Vì 
vậy, khi nghe nói về Cha Diệp, vợ tôi và tôi đều không mặn mà lắm, chỉ hứa 
trong lòng là sẽ tìm đến Văn phòng Cha sau. Không lâu sau đó, tình cờ một 
lần đi công việc ngang qua đường Euclid, chúng tôi bỗng thấy tấm bảng 
hiệu “Trương Bửu Diệp Foundation”. Lúc đó trời tối rồi, chúng tôi dự định 
tìm quán nào đó ăn rồi về, nhưng khi thấy có văn phòng Cha Diệp, thì 
chúng tôi không ăn nữa, mà xin vào cầu nguyện với Cha. 



Trang 12 
 

8-Hồ, Thanh Loan - Westminster, California 
“Cuộc sống của tôi ngày càng tốt lên là nhờ ơn Cha” 
 

  
 

9-Hoàng, Gwen – Beaverton, Oregon 
“Tôi được ơn Cha rất nhiều” 
 

 
 

 
  

Tôi đạo Phật, nhưng biết Cha Diệp lâu rồi, từ khi còn ở bên Việt 
Nam. Trước khi sang đây, tôi đã xuống mộ Cha ở dưới Tắc Sậy 
để xin Cha cho mọi chuyện suôn sẻ. Lúc đó nhà thờ đang xây. 
Suốt hơn 5 năm qua, nhất là những năm đầu tiên gặp khó khăn, 
tôi luôn cầu nguyện với Cha, thì cho đến nay cuộc sống của tôi 
từng bước ngày càng ổn định và tốt đẹp dần lên.  
 
Trong cuộc sống, bất cứ lúc nào gặp khó khăn tôi đều đến văn 
phòng Cha để tâm sự với Cha. Hôm qua tôi đến xin Cha cho tôi 
thi quốc tịch đậu. Hôm nay tôi vừa thi xong và đậu rồi, nên tôi 
liền chạy đến để tạ ơn Cha liền. Tôi nhận được rất nhiều ơn 
lành của Cha Diệp, trong đó có nhiều điều tôi không tiện nói ra, 
nhưng trong lòng tôi, thực tâm tôi rất tin rằng Cha đã ban phúc 
lành cho tôi.  
 

Chồng tôi đạo Phật, lúc đầu không tin Cha, nhưng tôi đưa cho anh tấm hình của Cha Diệp. Một hôm anh cầu 
nguyện với Cha buổi sáng, thì chiều hôm đó ước nguyện của anh thành sự thật. 

Bây giờ anh ấy tin Cha rất linh thiêng. Được ơn Cha rất nhiều, nay tôi muốn chia sẻ để làm nhân chứng cho Cha. 

 

Ba năm trước, tôi không có 
người mướn nhà. Người anh của 
tôi nói tôi cứ cầu nguyện với Cha 
Trương Bửu Diệp. Tôi nghe theo, 
thì được Cha cho rất là nhanh. 

Tôi theo đạo Công giáo nhưng 
bỏ lễ hơn 20 năm nay, cũng 
chẳng đọc kinh. Khi mẹ tôi phát 
hiện bị ung thư giai đoạn 4, rồi 
mẹ mất, ba anh em tôi (hai 
người anh ở Seattle, WA) thường 
đọc kinh cho mẹ. Từ đó tôi 
nghiệm ra nhiều điều, rồi muốn 
đi lễ mỗi ngày, muốn được đón 
nhận Mình Thánh Chúa. Hơn thế 
nữa, hai đứa con tôi lúc đầu 
không đi lễ, nhưng sau đó, tôi 
liên tục cầu nguyện, thì các cháu 
chịu theo tôi đi lễ, sau đó các 
cháu tự đi lễ một mình. 



Trang 13 
 

10-Hoàng, Kim Sơn, Westminster, California 
“Sức mạnh đức tin là quan trọng nhất” 
 

 
 

Tôi bị bệnh đa hồng cầu. Vì khoa học hiện nay chưa xác định được căn nguyên chính xác gây ra bệnh, nên 
bác sỹ cho biết tôi sẽ phải mang căn bệnh này đến suốt cuộc đời. Nhưng không, tôi đã nhận được phép màu 
nhiệm từ Cha Trương Bửu Diệp. 
 
Khởi bệnh của tôi là từ năm 2004. Từ khi bác sỹ phát hiện bệnh, tôi 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, tôi phải lấy bớt máu 
trong người ra, mỗi lần 300ml máu. Thời gian đầu mắc bệnh, cứ mỗi hai tuần tôi phải đi bệnh viện để lấy 
máu. Sau đó, chu kỳ lấy máu dãn dần, khoảng 2-4 tháng/lần. Tuy vậy, bệnh tình vẫn đeo đẳng, khiến tôi hết 
sức lo lắng. 
 
Nghe nhiều người nói về sự cầu bầu linh thiêng của Cha Diệp, nhưng lúc đầu tôi không tin. Thậm chí trước đó, 
khi đưa vợ đi cầu nguyện tại văn phòng Cha Trương Bửu Diệp trên đường Euclid thuộc thành phố Garden 
Grove, tôi còn không chịu vào, mà chỉ đứng ở ngoài bãi đậu xe chờ. 
 
Năm 2012, trong một lần dẫn người quen đến cầu nguyện với Cha, mẹ vợ tôi đem về cho tôi chai nước đã 
được làm phép. Tôi uống chai nước đó, khi hết tôi đổ nước lọc vào, để lại trên bàn thờ, rồi uống tiếp như là 
uống thuốc vậy. Kể từ đó trở đi, 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 máu nữa. 
 
Tôi tin chắc, chính Cha Diệp đã chữa lành bệnh cho tôi. 
 
Theo tôi, sức mạnh đức tin là quan trọng nhất. Bây giờ tôi rất tin nơi Cha, tin tuyệt đối luôn! 



Trang 14 
 

11-Hoàng, Thị Vẽ - Đồng Nai, Việt Nam 
“Có chuyện gì tôi cũng chạy đến Cha” 
 

 
 
 
 
 
 
 

12-Huỳnh, Kim Phụng – Garden Grove – California 
“Tôi người Hoa mà khấn x in gì Cha cũng cho” 
 

 
 
Qua California, con gái bị thất nghiệp. Em tôi đến cầu xin Cha cho cháu được nhận vào dạy học chính thức. 
Cũng hơn tháng sau, ba bốn chỗ gửi thư kêu cháu tôi đi dạy học. Từ đó, em tôi tin Cha Diệp lắm. Thậm chí 
trên xe em tôi dán tới hai hình Cha Diệp.  
 
Tôi đau bịnh đủ thứ. Đau chỗ nào tôi kêu Cha chỗ đó, chỉ ở nhà, cầm hình Cha và xin: “Cha ơi, độ cho mau 
hết bệnh.” Tôi người Hoa, không biết nói tiếng Việt nhiều, nhưng tôi khấn xin gì Cha cũng cho. Tôi coi văn 
phòng Cha ở đây như nhà mình rồi. 
 
Vì không biết lái xe, chứ biết thì ngày nào tôi cũng tới thăm Cha. 
 

Con gái tôi cầu xin Cha, thì chỉ sau khi làm giấy tờ 8 tháng là 
cháu được định cư bên Mỹ. Cách đây 3 tháng cháu bảo lãnh 
cho tôi sang đây. Trước khi đi tôi rất lo lắng. Nghe nhiều 
người nói ai có chuyện gì lo âu, phiền muộn, bệnh tật cứ đến 
cầu xin Cha Diệp. Tôi xuống tận mộ Cha để cầu xin với Cha. 
Khi đi phỏng vấn và qua được nước Mỹ mọi chuyện suôn sẻ 
đối với tôi. 
 
Qua được Mỹ tôi lại gặp trục trặc giấy tờ. May sao, con gái tôi 
sống ở thành phố Garden Grove, mà văn phòng Cha Diệp 
cũng ở thành phố này, nên tôi nhờ con tôi đưa đến thăm Cha, 
cầu nguyện với Cha hai lần thì giấy tờ xong xuôi. 
 
 Ở Việt Nam, bất cứ có chuyện gì tôi cũng chạy đến Cha. Những người bà con hàng xóm cũng vậy, dù đêm 

hôm khuya khoắt nhưng có chuyện gì cần thiết họ cũng bắt xe xuống mộ Cha mà cầu nguyện. Đến mộ Cha 
dưới Tắc Sậy không phải ai cũng theo đạo Công giáo, mà ngược lại rất đông người đạo Phật, và các đạo 
khác. Mỗi lần xuống mộ Cha lòng tôi lại thấy rất bình an, cũng giống như khi tôi được đến với Cha ở thành 
phố Garden Grove này. 
 

 

Cách đây bốn tháng, em gái tôi bị bệnh tim, nửa đêm bị 
ho, làm mệt. 

Tôi ngồi vái Cha: Cha ơi cứu em con với, thì một hồi sau 
em tôi hết mệt. Hồi còn sống ở tiểu bang lạnh, em tôi 
muốn chuyển sang California nhưng người con của nó 
không chịu. Tôi qua thăm em, thấy vậy đưa cho nó tấm 
hình Cha Diệp, kêu cầu nguyện với Cha đi. Em tôi nghe 
lời và để hình Cha trên đầu nằm. 

Khoảng hơn tháng sau, tự nhiên đứa con nói: “Mami, bán 
nhà đi rồi qua Cali sống.” Mấy nhà gần đó rao bán mấy 
năm không được, vậy mà em tôi rao có hai tháng là bán 
được nhà. 



Trang 15 
 

13-Huỳnh, Nga – Stanton, California 
“Tôi thương Cha Diệp như cha ruột của mình” 
 

 
 
Cách đây bốn, năm tháng, khi tôi chuẩn bị thi quốc tịch thì có người bạn hướng dẫn tôi đến văn phòng Cha 
Trương Bửu Diệp để cầu xin với Cha. Tôi đã đến xin Cha ban cho tôi ơn thông minh, sáng suốt để học bài vì 
năm nay tôi đã lớn tuổi, học mau quên lắm. Vậy mà tôi học được, nhưng lần đầu tôi thi rớt. 

Dù vậy tôi vẫn không nản, tiếp tục đến cầu nguyện với Cha sao cho lần sau tôi gặp được người phỏng vấn dễ, 
đừng hỏi câu ngoài bài học, chứ hỏi trong bài là tôi thuộc hết rồi. Tôi xin Cha cho tôi gặp người phỏng vấn tên 
X., cứ xin hoài ‘xin Cha cứu con, xin Cha giúp con, xin Cha đồng hành với con’. 

Hôm nay, trước khi vào phòng thi tôi cũng xin Cha như vậy. Y như rằng khi vào phòng thi, tôi gặp đúng người 
tôi muốn. Người ấy nói rất dễ nghe, và hỏi toàn những câu trong bài học. Tôi trả lời suôn sẻ, và tôi đậu. Mới 
về nhà được mấy tiếng, tôi vội chạy đến văn phòng để tạ ơn Cha, và làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng 
của Cha. 
 
Tôi xin housing, người ta nói phải chờ tới 6 năm. Tôi apply được 5 năm, lên hỏi, người ta trả lời phải chờ thêm 
một năm nữa mới có. Tôi lại chạy đến cầu xin Cha. Mấy ngày sau, tôi nhận được giấy báo cho biết tôi đã được 
cấp housing. 
 
Tôi đạo Phật, trước đây không biết gì về Cha Diệp cả. Nay qua người bạn giới thiệu, tôi cầu xin và được ơn, 
nên bây giờ tôi rất tin Cha. 
 
Tôi tin và thương Cha Diệp như người cha ruột của mình. Người con xin hoài thì thế nào người cha cũng cho.  
 



Trang 16 
 

14-Lai, Thương Lan – Garden Grove, California 
“Cầu x in Cha, phải thành khẩn” 
 

 
 
Nhưng điều Cha đã ban cho con gái tôi mà tôi muốn kể ở đây thật sự là một phép lạ. Người con gái của tôi 
sống bên New York. Mấy năm nay con tôi muốn có thai, nhưng lần nào cũng vậy, cứ được một, hai tháng thì 
bị hư thai. Cháu bị stress khủng khiếp. 
 
Một hôm có dịp cháu sang California thăm tôi. Biết chuyện, tôi dẫn cháu ra Văn phòng Cha Diệp và khuyên 
con nên cầu nguyện với Cha một cách thành khẩn. 
 
Một ngày đẹp trời, con gái gọi phone cho tôi báo là cháu đã mang thai, không chỉ một mà hai đứa, hai thằng 
con trai. Tôi nói cháu vẫn phải tiếp tục cầu xin để được mẹ tròn con vuông. Đến tháng 7 này cháu sanh. Tôi 
muốn chia sẻ với mọi người, thật sự đây là phép lạ Cha ban cho con gái tôi. 
 
Tôi biết Cha Diệp lâu rồi, nhưng không để ý lắm. Cho đến mới đây vào dịp Giỗ Cha, tôi thấy trên báo nói rất 
nhiều về những người dù không có đạo vẫn được ơn Cha, nên tôi tin lắm. Tôi có nói với con gái rằng từ nay 
về sau, bất cứ lúc nào gặp khó khăn con cứ đứng trước bàn thờ của Cha mà cầu xin, phải thành khẩn, thì sẽ 
được.  

Bản thân tôi rất nhiều lần được ơn Cha. 
Hồi đầu tháng năm vừa rồi, tôi đang lái 
xe thì bị một anh chàng người Mễ tông 
vào, nếu không có hàng rào mắt cá 
bên lề đường thì xe của tôi có thể sẽ bị 
lật úp. Sau cú va chạm, người tôi hoàn 
toàn bình thường, không hề bị gì.  
 
Rồi tôi đi tìm nhà. Ngày nào tôi cũng 
lên web, đọc kinh rồi cầu xin Cha cho 
kiếm được căn nhà và đọc mục rao vặt. 
Tôi cứ tìm được nhà ưng ý, đi đặt cọc 
buổi sáng thì chiều đến họ đổi ý không 
bán, trả cọc lại. Ba lần như thế, nhưng 
tôi không nản chí, ngày nào cũng cầu 
xin Cha. 
 
Ròng rã bốn tháng liền, thì một ngày 
nọ, tôi tìm được căn nhà mà khi vừa 
bước chân vào tôi ưng ý ngay lập tức. 
Tôi thích làm vườn, và căn nhà này 
vườn từ đằng trước ra đẳng sau, hình 
chữ L, tôi tha hồ trồng cây.  
 

 



Trang 17 
 

15-Lâm, Kaya – Rosemead, California 
“Tôi muốn loan truyền danh Cha” 
 

 
 

Cách đây một tháng, ba của tôi bị nhiễm trùng máu, gan có mủ. Lúc đó ba tôi hôn mê cả tuần lễ. Nhà tôi đạo 
Phật, nhưng rất tin Cha Trương Bửu Diệp, nên gia đình ở Việt Nam đã xuống Tắc Sậy cầu nguyện với Cha.  

Một tuần sau ba tôi tỉnh dậy, còn yếu, nhưng có kể lại với mẹ tôi rằng trong lúc hôn mê có gặp được Cha, vì 
ba tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam. 

Bác sỹ không ngờ ba tôi có thể thoát được cơn nguy kịch và nay đã được xuất viện. Mẹ tôi luôn có hình Cha 
và để trên giường bệnh của Ba, cầu nguyện Cha cứu chữa ba tôi. 

Riêng bản thân tôi có cầu nguyện với Cha hai lần. Cả hai lần đều được. Nay tôi đến văn phòng Cha để tạ ơn 
Cha. Lúc nãy chạy xe đến văn phòng tôi bị lạc đường, tôi khấn với Cha, vậy là Cha chỉ đường cho tôi đến tận 
nơi. 
 
Con người sống nay chết mai, nên biết ai đang gặp khó khăn, tôi đều giúp và khuyên mọi người nên cầu 
nguyện với Cha, tin Cha, để Cha cứu giúp. 
 
Qua câu chuyện này, tôi muốn loan truyền danh Cha, sự linh thiêng của Cha để những ai đang cần có thể 
chạy đến xin Cha giúp đỡ. 
 

 



Trang 18 
 

16-Lê, Băng Tuyền – Texas 
“Xin Cha, tôi rất vững lòng tin” 
 

 
 
Con tôi được ơn Cha từ bên Việt Nam. Con tôi năm nay 14 tuổi, bị động kinh từ năm cháu 10 tuổi. Đêm ngủ 
cháu hay bị giựt. Trước đây cháu chỉ cần uống nửa viên thuốc, sau tăng lên 1 viên, rồi 2 viên/ngày. Bác sỹ nói 
cháu sẽ phải mang bệnh này suốt đời. Trong lúc cùng cực, không biết làm cách nào, tôi nghĩ đến Cha Diệp.  

Năm 2013, hai mẹ con tôi bắt xe đi về Tắc Sậy, cầu xin Cha. Tôi rất vững lòng tin. Đêm hôm đó hai mẹ con 
tôi ngủ lại nhà nghỉ ở Tắc Sậy, thấy con tôi không bị giựt nữa. Hôm sau cháu lại ra ôm mộ Cha, đọc kinh.  

Ngày hôm trước cháu còn chưa tin, thì hôm sau cháu ôm tượng Cha, khóc, mà nói “Cha ơi, Cha thương con, 
Cha cứu con với.” Từ hôm đó con tôi bớt bị động kinh. 

Thấy vậy tôi đưa cháu đi gặp bác sỹ để đo lại não đồ. Khi có kết quả, bác sỹ rất ngạc nhiên, cho biết có thể 
cháu sẽ không cần phải uống thuốc nữa.  

Tôi sợ cháu không uống thuốc thì sẽ bị động kinh lại, nên xin bác sỹ vẫn cho cháu uống mỗi ngày 1 viên 
thuốc. Ba tháng sau, tôi lại đưa cháu đi tái khám. Lần này sau khi đo não đồ, bác sỹ giật mình, vì não cháu 
không còn dấu hiệu của bệnh tật, mà hoàn toàn như người bình thường. 
 
Tôi nghĩ đây chỉ có thể là được phép lạ Cha Diệp ban cho mà thôi. Hơn thế nữa, trước đây cháu rất sợ bóng 
tối, nhưng từ ngày hết động kinh, cháu không còn sợ nữa. 
 
Hôm nay có dịp sang California, nghe người nhà nói có văn phòng Cha Diệp nên tôi xin đi để tạ ơn Cha.  
 
  

 



Trang 19 
 

17-Lê, Bích Liên – Westminster, California 
“Cha luôn bên tôi” 

 

18-Lê, Stephanie – Los Angeles, California 

“Chỉ x in Cha một tuần, tôi có việc làm liền” 
 

 
  

Tôi là người ngoại đạo, nhưng đã nghe danh Cha Trương Bửu Diệp từ 
lâu. Lúc tôi về Việt Nam, đến thăm mộ Cha, thì nhà thờ còn rất cũ, 
chưa đẹp như bây giờ. Tôi cầu xin gì Cha cũng cho. 
 
Trong công chuyện làm ăn, có nhiều người mắc nợ tôi. Tôi cầu 
nguyện với Cha thì người ta có điều kiện để trả nợ cho tôi. Mỗi năm 
tôi về Việt Nam nhiều lần. Lần nào về cũng xuống mộ Cha, tạ ơn Cha. 
 
Gần đây, con trai tôi và người con gái ở San Diego thất nghiệp, tôi 
cầu xin cho con có công ăn chuyện làm, và đã được Cha nhận lời. 
Con trai tôi được một công ty có trụ sở tại Seattle, Washington nhận 
vào làm, nhưng cháu lại được làm tại chi nhánh của công ty ở Los 
Angeles. Thật là may mắn. Con trai tôi không biết Cha Diệp, nhưng 
khi biết tôi cầu nguyện cho thì bây giờ cháu rất tin nơi Cha. Những 
năm gần đây tôi ít về Việt Nam, thì lại biết có văn phòng Cha Diệp ở 
gần nhà, thật là tiện lợi cho tôi khi muốn đến cầu xin hay tạ ơn Cha. 
 
Ở Mỹ, tôi có thờ Cha. Trong người tôi lúc nào cũng có hình Cha, như 
Cha luôn bên tôi. Bước ra khỏi nhà là tôi xin Cha phù hộ cho tôi.  
 

 

 

Năm ngoái, công việc của tôi không ổn định. Tôi phải chờ đợi và đi xin việc làm mấy tháng. Rồi tôi đến văn 
phòng Cha trên đường Euclid để xin Cha cho tôi có công ăn việc làm tốt. 
 
Chỉ một tuần sau khi cầu xin với Cha, tôi tìm được việc làm. Ngoài ra, tôi còn cầu xin Cha ban cho gia đình, 
con cái được bình an, thì đều được Cha ban cho. 
 
Lần nào có dịp xuống Orange County, tôi đều ghé Văn phòng Cha. Tôi xin thì được ngay, nhưng nếu ai xin 
mà chưa được thì đừng nên nản lòng. Cầu nguyện với Cha thì phải kiên nhẫn. 

 

 



Trang 20 
 

19-Lê, Thị Huệ - Brea, California 
“Vừa đậu quốc tịch, tôi chạy đến cảm tạ Cha ngay” 

 
  Hôm nay tôi trở lại để cảm tạ ơn Cha vì Cha đã ban cho tôi đúng y như lời tôi xin khấn. Tôi đi phỏng vấn 
và gặp đúng người dễ thương, chỉ hỏi tôi những câu rất dễ dàng, xong chúc mừng tôi. Ngay lúc đó, tôi 
nhớ đến Cha. 
 
Từ Sở Di trú ra, tôi chạy đến văn phòng Cha ngay để tạ ơn Chúa, cảm tạ Cha đã cầu bầu lên Chúa cho tôi 
được đúng ý nguyện, và những ơn lành mà Cha đã ban cho gia đình tôi trong nhiều năm qua: sức khỏe, 
sự bình an. 
 
Tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam, lúc mộ Cha còn rất hoang sơ. Sang đây, lúc đi học thi quốc tịch, 
có cô bạn cùng lớp là người ngoại giáo, nói với tôi rằng cô đã cầu xin với Cha Diệp và thi đậu, và giới 
thiệu văn phòng Cha Diệp ở trên đường Euclid cho tôi. 
 
Tôi khuyên mọi người có gì khó khăn, hay bệnh hoạn đau yếu hãy cứ đến với Cha mà cầu xin. 
 
Xin cám ơn Chương trình Ơn Cha Diệp đã giúp chúng tôi nói lên lời cảm tạ để làm vinh danh Cha. 
 

Cách đây mấy tháng tôi đi thi quốc tịch 
nhưng rớt vì người phỏng vấn nói khó 
nghe quá. Sau lần ấy tôi đến và khấn 
với Cha rằng:” Cha ơi, lần sau con đi 
thi, xin Cha cho con gặp người phỏng 
vấn hỏi dễ hiểu, dễ nghe hơn để con có 
thể trả lời được.” 

Hằng đêm sau khi đọc kinh tôi lại tâm 
sự với Cha. Mỗi lần đi học, tôi đem theo 
chai nước Thánh là ‘lộc của Cha’ mà tôi 
xin ở văn phòng Cha trên đường Euclid. 
Tôi chỉ uống một ít thôi, vì là nước 
Thánh mà, để xin Cha ban cho tôi niềm 
tin và sức lực. 

 



Trang 21 
 

20-Lê, Tuấn – Stanton, California 
“Cứ t in là được Cha nhậm lời” 
 

 
 
 

 
 
21-Lee, Henry Sang và Đinh, Hứa – Santa Ana, California 
“Tôi được lòng thương của Cha” 
 
Ông Lee, Henry Sang: 
 
Cách đây ba năm, tôi đi xin việc làm, nghĩ mình lớn tuổi rồi nên đi xin việc làm chắc hơi khó. Tôi đã cầu xin 
Cha Diệp giúp đỡ tôi. Kết quả là Cha đã cho tôi công việc làm. Trong công việc mỗi khi gặp khó khăn tôi lại 
cầu xin với Cha Diệp cho công việc suôn sẻ. 
 
Chúng tôi thờ cúng ông bà, không theo đạo nào hết, nhưng rất tin Cha Diệp từ khi biết Cha cách đây mấy 
năm qua tivi, báo chí.  Tôi được lòng thương của Cha, nên lần nào tôi cầu nguyện với Cha, Cha cũng cho. 
 

  

Tôi bị đau ở lưng lâu lắm rồi, đi bác sỹ hoài mà 
không hết. Cách đây 5, 6 tháng, một hôm đau quá 
tôi khấn với Cha: “Cha ơi con đau quá, Cha chữa 
lành cho con với.” Vậy mà chỉ ít phút sau tôi hết liền. 
Lạ là từ đó đến nay tôi hết đau lưng luôn. 
 
Ơn lớn hơn nữa là Cha chữa lành bệnh thận cho tôi. 
 
Cách đây hai năm bác sỹ nói tôi phải lọc thận. Tôi 
khấn Cha. Ít lâu sau khi đi xét nghiệm lại thì chỉ số 
trở về mức bình thường và tôi không phải đi lọc máu. 
Bác sỹ rất ngạc nhiên, không giải thích được vì sao 
thận bị bệnh lại phục hồi nhanh như vậy. Tôi nghĩ chỉ 
có thể Cha mới chữa lành cho tôi được mà thôi. 
 
 Con gái tôi sanh non, lúc mới mang thai được bảy tháng. Hôm con đi sanh tôi xin Cha, thì cháu tôi bây giờ 

lớn rất nhanh và khôn lanh lắm. Nay cháu tôi đã hai tuổi rồi. 
 
Tôi quả quyết những gì chúng tôi xin mà được thì chỉ do Cha làm mà thôi. Cứ tin là được Cha nhậm lời. Cứ 
xin là Cha cho.  
 

Bà Đinh Hứa: 
 
Tôi nộp đơn đi thi quốc tịch Mỹ từ 
tháng 9. Vì lớn tuổi, ăn nói chậm chạp 
nên tôi rất lo. Vì vậy, vợ chồng tôi đã 
cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Đức Mẹ, 
và Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp cho 
tôi thi được tốt đẹp. 
 
Hôm nay tôi đã thi đậu quốc tịch rồi. 
Thật lòng tôi tin Cha đã phù hộ cho tôi. 
 

 



Trang 22 
 

22-Lưu, Peter – El Monte, California 
“Xin Cha, tôi giảm đau 99%  mà không cần thuốc” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-Lưu, Thị Oanh – Santa Ana, California 
“Tôi tin, và tôi được” 
 

 
  

Khoảng chừng ba bốn tháng về trước, chân của tôi bị đau. Đau đến nỗi tôi không đi làm được. Cuối tuần đó 
tôi xuống đây cầu nguyện với Cha Diệp. Bữa đó tôi đi không nổi luôn dù chỉ từ parking lot vào nhà Cha. Từ 
bữa đó đến nay tôi bớt đau từ từ. Đến nay thì tôi không còn đau nữa. Tôi giảm đến 99% bệnh dù không uống 
thuốc gì nữa. Tôi biết văn phòng Cha Diệp qua gia đình. Bây giờ được ơn, tôi rất tin. 
 
Cứ phải có lòng tin thì sẽ được. Có người xin được ngay, có người chậm. Nhưng cứ tin thì sẽ được.  
 

Tôi đi thi quốc tịch, rớt hai lần. Cô bạn tôi 
nói vô khấn Cha Diệp đi, thế nào cũng đậu. 
Tôi nghe theo lời cô ấy, và xin thi lại bằng 
tiếng Việt. Tháng 5 vừa tôi thi lại, và đậu.  
 
Tháng 6 tôi về Việt Nam xuống Tắc Sậy 
thăm mộ Cha Diệp. Tôi có đưa mấy đứa con 
đi theo. Con tôi xin Cha cho bán được nhà ở 
Việt Nam. Trở lại Mỹ thì con tôi bán được 
nhà thật. 
 
Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến văn phòng 
Cha ở miền Nam California và cũng là đại 
diện gia đình đến văn phòng làm chứng cho 
Cha. 
 
Từ khi biết Cha Diệp, những khi gặp khó 
khăn tôi đều cầu xin Cha, và đều được hết. 
Tôi người Phật giáo nên thường xin Mẹ Quan 
Thế Âm Bồ Tát, bên cạnh đó tôi cầu nguyện 
với Cha Diệp. Tôi tin, nên tôi được. Vì thế tôi 
khuyên mọi người hãy tin tưởng và cầu 
nguyện nơi Cha. 
 

 

 



Trang 23 
 

24-Minh Phương – Naples, Florida 
“Đến với Cha Diệp, tôi cầu gì được nấy” 
 

 
 
Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang. Khi đọc được tiểu sử Cha Trương Bửu Diệp và biết 
quê hương của Cha cũng ở Chợ Mới, An Giang thì tôi cảm thấy rất tự hào, và tôn kính Cha. Lần đầu tiên đến 
văn phòng Cha Diệp, cũng là lúc chúng tôi đang gặp một trở ngại lớn, là có nguy cơ mất một tiệm trị giá 
$140,000. Chúng tôi phải đóng cửa tiệm từ tháng 1 đến tháng 6-2015. Chỉ ba ngày sau khi từ văn phòng Cha 
Diệp trở về, tôi được tin họ sẽ trả lại tiệm cho tôi. 
 
Tôi mắc bệnh cao huyết áp, nhưng sau khi lấy lại được tiệm, tôi không còn bị lên huyết áp nữa. Hiện nay, 
huyết áp của tôi rất ổn định, sức khỏe rất tốt, tôi có thể chơi banh trở lại được vì tôi là cầu thủ, gia đình con 
cái thuận hòa, hạnh phúc, chứ không như thời gian trước. Đây là một ơn lành rất lớn mà tôi nhận được từ Cha 
Diệp. 
 
Tôi là người ngoại giáo. Khi đến cầu nguyện với Cha Diệp, tôi chỉ biết nói chuyện, tâm sự với Cha về những 
vấn nạn của mình. Gặp Cha, tôi đã nói với Cha rằng: Cha ơi, vợ con sang Mỹ hơn 30 năm, còn con thì chỉ mới 
qua đây 10 năm thôi, và chúng con cũng chỉ có nghề làm nails. Bây giờ chúng con không gặp may mắn, xin 
Cha cầu nguyện cùng Đấng Tối Cao giúp cho chúng con lấy lại được tiệm vì đó là nguồn thu nhập chính để 
sinh sống hàng ngày của gia đình con tại Mỹ. 
 
Thật không ngờ, ngoài việc lấy lại được tiệm ở Florida, chúng tôi còn một ơn lớn nữa, đó là vợ chồng tôi mua 
thêm được một tiệm nails & hair ở El Monte, California. Đó là điều sung sướng nhất của tôi khi đặt chân đến 
California vì chúng tôi có 3 đứa con đang sinh sống tại El Monte. Niềm ao ước của tôi giờ đã thành sự thật. 
 
Tôi biết Cha Diệp khi còn ở Việt Nam. Sang Mỹ, thật không ngờ tại California lại có một nơi thờ cúng Cha rất 
tôn nghiêm như thế này. Biết văn phòng Cha Diệp và được đến thăm Ngài, tôi rất mừng. Khi về lại Florida, tôi 
còn nhận được báo Ơn Lành mà Hội gửi đến tận nhà. Tôi đặt báo ở đầu giường, những lúc rỗi rảnh đều lấy ra 
đọc, từ trang đầu đến trang cuối. Tôi đọc kỹ và chia sẻ với những lời cầu xin, vui mừng với những lời cảm tạ. 
Còn hình của Cha thì tôi luôn mang bên mình. Đại diện gia đình tôi xin tạ ơn những gì Cha Diệp đã ban cho 
gia đình chúng tôi. Ở Việt nam chúng tôi không được may mắn lắm, nhưng qua Mỹ, đến với Cha Diệp thì tôi 
‘cầu gì được nấy’.” 



Trang 24 
 

 25-Muzila, Thomas – Garden Grove, California 
“Bệnh tôi có thể rất nghiêm trọng nếu không có Cha” 
 

 
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 mở ngực, 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. 
Lịch mổ diễn ra vào cuối tháng 6-2015. 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. Vợ của bạn tôi cũng bị triệu chứng như vậy, tuần trước 
bà ấy trải qua một ca phẫu thuật phức tạp, kéo dài. Bác sỹ mổ lồng ngực, lấy động mạch hư ra thay bằng 
động mạch ở đùi. Còn trường hợp của tôi, mọi việc rất dễ dàng, chữa trị nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm 
nữa. Đó là do tôi được ơn Cha Diệp. 

Tôi biết Cha Diệp một cách tình cờ khi đi ngang qua văn phòng Cha trên đường Euclid, và vì từng nghiên cứu 
về Tôn Giáo ở Á châu (Asian Religions) như là Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo, Thần đạo,… nên tôi đã ghé vào. 

Tôi đã đi qua hơn 40 nước để dạy võ và làm nhiệm vụ, 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 riêng với Cha, tôi cảm thấy không khí thật 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, từ ánh mắt, 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 và sự thân thiện. Ở một số nơi khi bước 
vào người ta có cảm giác một bầu không khí đè nặng xuống người mình, nhưng ở văn phòng Cha Diệp thì 
không, ai cũng khiêm tốn, thân thiện, và nếu như ai cần giúp đỡ, cần phục vụ, cần tâm sự thì họ luôn sẵn 
sàng. Đối với tôi thì việc phục vụ nơi đây ở một mức độ cao cấp. 

Cho đến nay, tôi vẫn tiếp tục đến với Cha mỗi tuần hai, ba lần, mỗi lần chỉ vài chục phút thôi, để được thấy 
mình hòa vào bầu không khí tràn đầy lòng khoan dung, khiêm tốn, sự tin tưởng và để cảm nhận về ơn chữa 
lành mà mình đã nhận được.  

Tôi vốn 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 sỹ. Và 
rồi bác sỹ phát hiện tôi bị nhiều thứ, nào là áp huyết, 
mỡ 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. 
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26-Nguyễn, Thanh Liêm & Nguyễn, Thị Liên - Miramar, Florida 
“Được ơn Cha, đức tin chúng tôi thêm mạnh mẽ” 
 

 
 
Lần đầu tiên tôi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp cho con gái. Cháu hay bị đau đầu. Tôi cho cháu đi 
khám thì bệnh viện nói cháu có cái bướu trên đầu. Chúng tôi dẫn cháu ra bàn thờ có hình Cha Diệp, cầu 
nguyện với Cha. Tôi nói: “Cha ơi, con của con bị bướu ở trong đầu, nay xin Cha chữa cho con của con được 
khỏi bệnh.” 
 
Trước đó, năm 2008 chúng tôi có về Việt Nam, xuống Tắc Sậy xin được ít nước về, nên lấy nước ấy cho cháu 
uống, xong tôi còn đổ lên đầu cháu. Bác sỹ yêu cầu cháu đi chích thuốc 6 tháng 1 lần. Chích được một lần thì 
cháu không đi chích nữa. Từ đó bấy giờ cháu nói đỡ đau đầu nhiều lắm. Tôi nghĩ chỉ có Cha cứu cháu mà thôi.  
 
Đứa em nó đi thi lấy MCAT Test, chị nó thì appy học master mà cứ ở waiting list hoài. Chúng tôi đã cầu 
nguyện: “Nếu Cha thương, xin Cha ban cho con của con đi lấy MCAT Test được đậu điểm cao, và cho cháu 
bình tĩnh khi làm bài thi. Còn con bé kia thì được học master. Con hứa con sẽ đến văn phòng Cha để tạ ơn và 
làm chứng cho Cha.” Đó là tháng 4-2016. 
 
Lúc cầu nguyện với Cha, tôi còn xin Cha cho tôi dấu chỉ để tôi yên tâm. Thông thường khi cầu nguyện tôi hay 
dâng bông cho Cha. Hôm ấy, tôi dâng Cha chậu bông hướng dương, thì tôi bỗng thấy cành bông nhúc nhích. 
Tôi tự thì thầm: “Cha ơi, con cám ơn Cha đã báo cho con biết là Cha đã nghe lời con khấn nguyện.” Vừa nhẩm 
xong tự nhiên tôi cảm giác ớn lạnh, lạnh từ trên xuống dưới vai một cách rất lạ lùng. Cha còn cho tôi dấu chỉ 
giống như phép lạ bằng cách làm cho bông rớt xuống ngay hình của Cha. Tôi lại nhủ thầm: “Cha ơi, vậy là con 
đã biết là Cha đã nhận lời con.”  
 
Sau khi Cha cho tôi biết dấu chỉ thì mấy ngày sau con bé Lisa này được tin là đậu, và con bé Trang được nhận 
học master. Cha quá nhiệm màu. Cha ban ơn lành cho những đứa con của tôi, khiến tức tin của chúng trở nên 
mạnh mẽ, vì hồi giờ đức tin chúng nó yếu lắm.  
 
Trước lúc cầu nguyện với Cha, chúng tôi không biết có văn phòng của Cha bên California. Một hôm, sau khi 
cầu nguyện, tôi mở iPad ra xem Phép lạ Cha Diệp, thì mới biết địa chỉ của Trương Bửu Diệp Foundation. Vì 
chúng tôi có hứa với Cha, nên sau khi được ơn Cha, lần này chúng tôi bay từ Florida sang đây chỉ để tạ ơn 
Cha, và làm nhân chứng cho Cha. 

(Xem tiếp trang bên) 
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(Tiếp theo) 
 
Qua Internet, chúng tôi biết được về tiểu sử của Cha. Cảm động nhất là Cha sẵn sàng đứng ra chịu chết thay 
cho 70 giáo dân. Cha chết rồi mà vẫn còn chấp hai tay lại, nét mặt Cha vui vẻ và hạnh phúc với Chúa, với giáo 
dân như vậy. Từ chỗ đó, tôi cảm nhận rằng Cha đã là một vị Thánh - Thánh tử đạo. 
 
Khi Cha làm cho bông rớt xuống, các con của chúng tôi tin Cha làm được phép lạ. Sau đó, các con của tôi sốt 
sắng hơn, chịu tới đọc kinh chung với gia đình và có niềm tin ở nơi Cha. Trong chuyến đi này các con tôi biết 
được chúng nó được ơn của Cha, nên chúng nó muốn đi với gia đình qua đây để đến gặp Cha. Đó là niềm 
hạnh phúc nhất của gia đình tôi, vì tuổi trẻ hôm nay không được như vậy. Hơn thế nữa, bây giờ chính các 
cháu nhắc nhở cha mẹ đọc kinh buổi tối. Trước đây không bao giờ các cháu tự giác như vậy.  
 
Tôi cũng biết nhiều người xin mà chưa được. Tôi cũng vậy, những ơn tôi xin mà chưa được thì tôi cứ kiên trì, 
nhẫn nại chạy đến Cha. Cha không cho lúc này Cha cho lúc khác. Không sớm thì muộn. Qua đây, gia đình 
chúng tôi xin cảm ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, cảm ơn quí ông bà và anh chị em đã cộng tác để làm 
sáng danh Cha, làm sáng danh Thiên Chúa.  
                                                                                                                                                          

27-Nguyễn, Chanh – Westminster, California 
“Tôi theo đạo Phật, nhưng rất t in tưởng nơi Cha Diệp” 
 

 
 
Tôi biết Cha Diệp lâu rồi, nhưng mới biết văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid hơn năm nay thôi. Năm ngoái 
tôi tự phát hiện ở cổ có cục bướu. Bác sỹ gia đình khám nói đó chỉ là bướu lành, nhưng tôi vẫn sợ lắm. Tôi 
đến cầu nguyện với Cha hoài, chẳng thuốc men gì cả. Mấy tháng nay tôi sờ thì không thấy cục bướu đâu nữa. 
Bây giờ hết hẳn 100% rồi. Trong nhà tôi có chuyện gì, tôi đều đến cầu nguyện với Cha thì Cha ban cho nhiều 
chuyện tốt đẹp. Hiện nay tôi vẫn đang tiếp tục xin Cha ban ơn cho gia đình của những người con. 
 
Tôi theo đạo Phật, hàng tháng cứ vào mùng Một, rằm vẫn đi chùa, nhưng rất tin tưởng nơi Cha. Tôi kể lại câu 
chuyện của mình nhằm để tạ ơn Cha.  
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28-Nguyễn, Châu Sandy– Westminster, California 
“Cha Diệp là ‘bác sỹ giữa đêm khuya ’ của gia đình tôi” 
 

 
 
    Chị Nguyễn, Châu Sandy và ông Nguyễn Văn Lâu. Hình chụp tại phòng thu TBDF. 
 
Chị Nguyễn, Châu Sandy: Ba tôi là Nguyễn Văn Lâu, 88 tuổi. Lúc tôi làm giấy tờ cho ba tôi sang Mỹ, ông bị 
bệnh nặng, một tháng vô nhà thương ba lần. Tôi đã đến văn phòng Cha Diệp mỗi ngày, quỳ xuống lạy xin 
Cha ban cho ba tôi có sức khỏe. Kết quả là Cha đã ban phép lạ để ngày đi phỏng vấn hồi đầu tháng 10 - 
2015, từ dưới Cần Thơ lên Sài Gòn, ba tôi khỏe mạnh, trẻ trung, nên trả lời phỏng vấn tốt và được cấp visa đi 
Mỹ. Tôi vừa mua vé máy bay cho ba tôi thì ba tôi bịnh trở lại, bác sỹ không cho đi xa. Tôi lại đến xin Cha Diệp 
cho ba tôi được qua Mỹ mạnh khỏe. Ngay hôm sau ở Việt Nam gọi phone qua báo ba tôi khỏe lại, bác sỹ nói 
ba tôi đã đủ sức khỏe để đi. Ba tôi qua được ba tuần rồi, nay tôi đưa ba đến để làm nhân chứng cho Cha. 
 
Trong suốt thời gian đến văn phòng mỗi ngày để cầu nguyện với Cha, tôi đã gặp Cha Diệp trong giấc mơ 6-7 
lần luôn. Lần nào Cha cũng hiện về cho tôi thấy Cha mặc chiếc áo dòng màu đen, gương mặt vui tươi. Tôi tin 
Cha sẽ thương giúp gia đình tôi.  
 
Ông Nguyễn Văn Lâu: Tôi rất cám ơn Cha Diệp vì nhờ Cha mà tôi nay khỏe mạnh, sang thăm được con 
cháu. Lúc đi phỏng vấn, ông Mỹ hỏi tôi đi Mỹ làm gì, tôi nói đi thăm con. Rồi ông ấy hỏi tôi định ở bao lâu, tôi 
nói ở một tháng. Xong ông ấy nói “Ok, tôi sẽ cho ông đi 1 năm”. Lúc ở Việt Nam, do môi trường không tốt nên 
tôi đau yếu hoài. Tôi bị cao áp huyết, bị phổi, tim, đủ thứ bệnh, nhưng từ ngày sang đây, tôi thấy khỏe ra. 
 
Chị Nguyễn, Châu Sandy: Cách đây 2 ngày, đang lúc nửa đêm, ba tôi làm mệt, ông bị nấc cục mà cứ nấc 
hoài không hết. Tôi đã định gọi xe cứu cấp. Trong nhà tôi có sẵn chai nước ‘Lộc của Cha’, tôi làm dấu rồi khấn 
với Cha, xong đưa ba tôi uống. Uống xong chút xíu là ông hết nấc, rồi ngủ ngon lành tới sáng luôn. Tôi mừng 
quá và nghĩ Cha Diệp đúng là “bác sỹ giữa đêm khuya” của gia đình tôi. Tôi rất yêu quý Cha Diệp. Thấy tôi 
ngày nào cũng đến văn phòng Cha, nên chồng tôi thắc mắc. Tôi trả lời:”Vì mỗi lần đến thăm Cha Diệp, em 
thấy khỏe và vui lắm. Đó là lý do em hay đến thăm Cha.” 
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29-Nguyễn, Chi Yến Sandy – Lapeer, Michigan 
“Không nói chuyện với Cha, tôi không ngủ được” 
 

 
 
 
Hai tuần sau tôi có cái hẹn. Khi gặp bác sỹ, họ nói bướu trong tử cung của tôi to bằng trái cam nhỏ, phải lấy 
ra, mà phải cắt bỏ tử cung luôn. Nghe vậy tôi khóc quá chừng, xong lại liên lỉ cầu nguyện với Cha, xin Cha cho 
không phải đi mổ. Trước ngày hẹn mổ, trong giấc ngủ tôi thấy có người mặc áo đen đứng trước đầu giường 
mà nói ‘con sẽ được chữa lành.’ 
 
Ngày 31 tháng Một, 2013 là ngày tôi phải lên bàn mổ. Trước đó, họ cho tôi đi siêu âm. Lạ lùng thay, khi siêu 
âm không thấy bướu đâu nữa. Bác sỹ hỏi tôi đã uống thuốc gì, tôi đưa ra lọ thuốc 20 viên họ cho trước đó, 
mà tôi đã uống 4 viên, còn 16 viên. Rồi tôi đưa hình Cha Diệp cho ông ấy xem, nói rằng đây chính là người đã 
cứu tôi. Ông ấy ngạc nhiên lắm, họ cho tôi về, hẹn 6 tuần sau đi tái khám. Kết quả lần sau y như lần trước, 
tức là không còn bướu gì nữa. Bác sỹ trưởng khoa chúc mừng. Tôi mừng quá. 
 
Sau đó tôi xin Cha cho tôi có được bảo hiểm sức khỏe, vì không biết mình bịnh lúc nào. Và tôi được mua bảo 
hiểm. Liên tục 3 năm 2014, 2015, 2016 tôi đi tái khám thì cũng đều không tìm thấy bướu đâu nữa.  
 
Mẹ tôi lớn tuổi, bị tiểu đường nặng, mất trí nhớ, và vì không có quốc tịch nên cũng không mua được bảo 
hiểm. Tôi cầu xin với Cha giúp cho mẹ tôi sớm có bảo hiểm, chứ bệnh như thế rất sợ. Một hôm, tôi đi khám 
bệnh ở văn phòng bà bác sỹ gia đình. Bà ấy hỏi tôi đang sống với ai. Nhân lúc đó tôi nhờ bà giúp để mẹ tôi 
được khám bệnh hay không. Bà ấy đồng ý, cho mẹ tôi một cái hẹn để khám cho mẹ tôi. Từ đó, bà bác sỹ theo 
dõi sức khỏe cho mẹ tôi thường xuyên, thậm chí còn đưa tiền cho tôi mua thuốc cho mẹ tôi. Năm 2015 mẹ tôi 
đi thi quốc tịch. Cũng chính bà bác sỹ ấy giúp có giấy chứng nhận để mẹ tôi nộp hồ sơ thi quốc tịch lên sở di 
trú. Cuối cùng, mẹ tôi đậu quốc tịch. Tất cả những ơn lành tôi nhận được đều qua lời cầu bầu của Cha Diệp vì 
tôi luôn liên lỉ cầu nguyện với Cha. Đêm nào trước khi đi ngủ, tôi và mẹ tôi cũng đều gọi vào số phone xin 
khấn của TBDF để tâm sự với Cha. Không nói chuyện với Cha, tôi không ngủ được.   

Cuối năm 2012, trước Noel mấy ngày, vào một buổi tối 
đi làm về tôi đau bụng dữ dội chưa bao giờ như vậy. 
Tôi xoa dầu cũng không bớt đau, nên gọi chồng đưa đi 
cấp cứu. Lúc đó tôi chưa có bảo hiểm sức khỏe nên sợ 
lắm. Nhưng vì đau quá nên phải đi cấp cứu. Trong 
bệnh viện, họ phát hiện tôi có một bướu ở tử cung. 
Bác sỹ khuyên phải lấy bướu ra, nếu để lâu sẽ ảnh 
hưởng đến tính mạng sau này. Vì ngay lúc ấy thấy 
không có gì nguy hiểm nên họ cho tôi về. 
 
Mấy ngày sau, tôi đau trở lại, nhưng vì đang ở thành 
phố khác nên đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó. Tại đây, 
bác sỹ cũng cho biết trong người tôi có bướu và phải 
lấy ra. Họ cho 20 viên thuốc về uống, chờ ngày lấy 
hẹn đi mổ. 
 
Một hôm ở trong tiệm có người mở Youtube xem nhiều 
người kể chuyện ơn lành mà họ nhận được, thấy là lạ 
tôi hỏi thì cậu ấy nói đó là chương trình Ơn Cha Diệp 
của Trương Bửu Diệp Foundation bên California. Tôi 
biết đường link nên sau đó lên Youtube mà cầu 
nguyện. Tôi nói:” Cha ơi, hồi giờ con tưởng Cha chỉ ở 
Việt Nam, bây giờ biết có Cha bên này, xin Cha thương 
mà cứu con, con còn phải nuôi mẹ già bị tiểu đường. 
Họ nói con có bướu, nếu đi mổ thì ai lo cho mẹ con 
đây. Xin Cha cầu bầu cho con khỏe thì con sẽ sang 
California để làm chứng cho Cha.”  
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30-Nguyễn, Christine – Winnetka, California 
“Cha đã cứu con trai tôi” 
 

 
 

Chị Nguyễn, Christine (trái) và con con trai là cháu bé được ơn Cha Diệp. Hình: TBDF. 
 
Tháng 1-2013, con tôi đi học về bỗng bị khuỵu hai chân, đứng không được, sau đó bị liệt hết cả người, không 
ăn, không uống, chỉ nằm một chỗ suốt 8 tháng trời. 
 
Cả nhà tôi đau lòng khi thấy quanh người cháu đầy dây nhợ, thỉnh thoảng cháu còn bị giựt động kinh. Không 
ai nghĩ là cháu sẽ qua được. Lúc cháu nằm viện được 5 tháng, vẫn còn bất tỉnh, có người bạn khuyên hãy thử 
đến cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp.  
 
Tôi đến văn phòng Cha, cầu xin Cha cứu cháu được bình phục. Ba tháng sau đó cháu được nhà thương cho 
về, nhưng vẫn chưa tỉnh, phải ăn qua bụng. Gia đình tôi cầu nguyện mỗi ngày với Cha. Mùa Noel năm 2014, 
tự nhiên chân cháu cử động được, sau đó cháu ngồi dậy và bước đi từng bước. 
 
Lúc cháu ngồi xe lăn, chúng tôi đã đưa cháu đến văn phòng Cha để tạ ơn Cha. Lần này cháu đã đi đứng được 
bình thường trên đôi chân của mình, chúng tôi đưa cháu đến để làm nhân chứng cho sự cầu bầu linh thiêng 
của Cha, vì đó là cách để tạ ơn Cha đã thương mà cầu bầu cùng Chúa cứu cháu. 
 
Với những ai đang gặp khó khăn, bệnh tật, âu lo, tôi khuyên hãy cứ cầu nguyện với Cha, nhờ Cha cầu xin với 
Chúa. Vâng, hãy cầu nguyện một cách bền bỉ thì Cha sẽ giúp. 
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31-Nguyễn, Đình Chiến – Arkansas 
“Bác sỹ ‘chạy’, nhưng Cha thì không” 

                                                                      

 
                                      
Ông Nguyễn Đình Chiến (trái) 
 

Tôi bị trật cần cổ, khiến bàn chân và đôi tay bị tê. Tôi đi bác sỹ thì cả hai ông đều ‘chạy’, không dám mổ, vì 
bệnh tôi nặng quá. Bác sỹ cũng khuyến cáo là tôi có thể sẽ bị liệt. Có một bác sỹ ở California quen với người 
anh, khi xem hình nói có thể mổ được. Họ cho tôi chọn ngày mổ. Trước khi đi tôi có cầu nguyện cùng Đức Mẹ, 
Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu giúp cho mọi chuyện được suôn sẻ. Khi qua đến California, tôi cũng ghé Văn 
phòng Cha trên đường Euclid, xin Cha cầu nguyện cho ca mổ được thành công. 

Tôi có ghé văn phòng Cha Diệp được hai lần trước khi lên bàn mổ. 
 
Ngày mổ, cách đây hai tuần, tôi cũng có cầu xin Cha Diệp:” Cha ơi xin Cha cầm tay ông bác sỹ mổ cho con.” 
Mới nói được mấy tiếng thì thuốc mê ngấm nên tôi không còn biết gì nữa. 5 tiếng sau khi tôi tỉnh dậy thì đã 
thấy mình nằm trong phòng hồi sức. Nhưng chưa xong, bác sỹ thông báo tôi còn phải trải qua ca mổ nữa vào 
ngày hôm sau, dự định kéo dài 7 tiếng. Nghe vậy tôi rất sợ. Khi vào phòng mổ, vì quá lo sợ, chân tay tôi run 
rẩy. Tôi lại kêu Cha: “Cha ơi, giúp cho con với.” Rồi tôi mê luôn. Khi mổ xong, bác sỹ nói tôi sẽ bị đau nhức và 
ói mửa ba bốn ngày. Tôi lại tiếp tục cầu nguyện. Cha thật linh thiêng, tôi hoàn toàn không đau nhức gì hết, lại 
được các bác sỹ, y tá chăm sóc kỹ lưỡng. Cả gia đình bác sỹ đến thăm tôi hai lần. Hai tuần sau ca mổ, tôi 
không còn phải uống thuốc nữa. 
 
Tôi muốn chia sẻ với mọi người, dù Công giáo hay Phật giáo, nếu có niềm tin sâu sắc, biết chạy đến Cha Diệp 
nhờ Cha cầu bầu cùng Mẹ và Chúa thì sẽ nhận được ơn lành nhờ lời cầu bầu của Cha.  
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32-Nguyễn, Đông – Canada 
“Cha giúp chúng tôi giải quyết mọi chuyện suôn sẻ” 
 

 
 
Chúng tôi chỉ mới biết về Cha Diệp hai, ba năm nay. Qua Internet tôi biết website của Trương Bửu Diệp 
Foundation (TBDF). 
 
Năm ngoái, bà xã tôi có sang Mỹ và đến văn phòng TBDF, nên lần này chúng tôi đã biết mà chạy đến cầu xin 
với Cha Diệp. Số là mẹ chúng tôi sức khỏe yếu kém, hiện đang nằm ở nursing home. 
 
Từ Canada sang chúng tôi không biết thủ tục giấy tờ bên Mỹ thế nào, nên tôi đã khấn nhờ Cha cầu bầu giúp. 
Chỉ trong hai ngày qua, chúng tôi đã giải quyết xong mọi chuyện, rất suôn sẻ và nhanh chóng. 
 
Từ khi biết website của TBDF, chúng tôi cầu nguyện gì thì cũng được. Nhiều ơn quá, nên tôi không thể nhớ và 
kể hết được. Nhân dịp sang Mỹ lần này, chúng tôi may mắn tìm được đến tận nơi văn phòng của TBDF để 
cảm tạ Cha, và làm chứng cho Cha. 
 
Qua đây tôi cũng xin cám ơn các anh chị em đang làm việc tại TBDF.  
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33-Nguyễn, Hoành & Lưu, Ánh – Ventura, California 
“Dù chúng tôi đạo Phật, nhưng rất t in Cha Diệp” 
 

 
 
Ông Hoành: Cách đây 2 tháng, vợ tôi bị đau chân quá, đi không được, phải ngồi xe lăn. Tôi đã đến Văn 
phòng Cha Diệp trên đường Euclid, thành phố Garden Grove để cầu nguyện với Cha. Cầu nguyện xong tôi xin 
nước đã được làm phép về cho vợ tôi uống. Đến nay, vợ tôi đã chống gậy đi được rồi.  
 
Bà Ánh: Năm 1986 mẹ tôi bệnh rất nặng, ung thư phổi thời kỳ thứ ba, bác sỹ kêu đem về chờ ngày ra đi. Cậu 
tôi thấy vậy nói với tôi, nếu có tin thì đi xuống Tắc Sậy cầu nguyện với Cha Diệp để Cha cứu bà. Tôi và chồng 
tôi xuống Tắc Sậy, ở đó hai ngày, xin nước về cho bà uống. Vậy mà bà khỏe cho đến năm 1997, tức 11 năm 
sau, bà mới mất. Từ đó trở đi, cứ mỗi lần có chuyện gì tôi lại cầu nguyện với Cha, xin Cha. 
 
Năm 1998, tôi đi xuống Dầu Tiếng thăm mẹ của một người bạn bị bệnh nằm một chỗ. Trên đường về chúng 
tôi bị tai nạn. Sau đó, tôi phải nằm một chỗ gần cả năm trời, chỉ niệm Phật, mà quên Cha Diệp. Bỗng một 
hôm, tôi chợt nhớ đến Cha, tôi nói chồng tôi thuê xe đi mộ Cha. Khi đi, tôi vẫn đau đớn, mệt mỏi lắm. Xuống 
dưới mộ Cha tôi cầu xin Cha chữa lành bệnh, rồi uống nước, thoa nước. Đến 4 giờ chiều, khi tài xế nhắc đến 
giờ về, tôi đứng lên và đi te te như người bình thường. Thế đó, có niềm tin thì xin là được. Dù tôi đạo Phật 
nhưng rất tin Cha. 
 
Chúng tôi sang Mỹ gần 11 năm nay. Thời tiết Cali nóng lạnh bất thường nên chồng tôi thường xuyên bị sổ 
mũi. Mới đây, lúc đến cầu nguyện với Cha cho chân tôi bớt đau, tôi khuyên chồng tôi nên xin Cha chữa cái 
bệnh sổ mũi của anh. Cha thật linh thiêng, bây giờ chồng tôi hết bị sổ mũi luôn rồi. 
 
Ông Hoành: Những gì Cha Diệp làm cho gia đình chúng tôi, đúng là phép lạ. 
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34-Nguyễn, Hào và Nguyễn, Rummy – Cincinnati, Ohio 
“Chúa đã cứu sống con tôi qua lời cầu bầu của Cha Diệp” 
 

 
 
Chúng tôi cầu xin các nơi. Đến khi có kết quả, bác sỹ cho biết gan phải được thay trong vòng 10 ngày, sau đó 
thì họ không cứu được. Lúc đó, cả người con trai tôi vàng như trái cam, bụng to chướng lên. Chúng tôi hết 
sức đau buồn, nhìn con mà chỉ biết khóc. Cả anh em dòng họ đã lo việc mai táng cho cháu. Lúc đó là cuối 
tháng 5-2016, khi cùng đường, tôi đã nhớ đến Cha Trương Bửu Diệp. 
 
Vì xa xôi quá, nên tôi gọi phone sang cho người em đang sống tại Santa Ana, California, nhờ dì ấy đến Văn 
phòng Cha Diệp ở thành phố Garden Grove để cầu xin Cha cứu con tôi. Hai ngày sau khi khấn nguyện với 
Cha, tôi được tin bệnh viện đã đưa tên con tôi vào waiting list để được thay gan. Chúng tôi tiếp tục cầu 
nguyện. 
 
Thật không thể tin được! 7 tiếng sau khi bệnh viện đưa tên con tôi vào waiting list thì họ báo tin con tôi đã có 
gan để thay. Gan được đưa cấp tốc bằng máy bay trực thăng đến bệnh viện. Ca phẫu thuật thay gan cũng 
kéo dài 7 tiếng. Như vậy, chỉ trong vòng 14 tiếng, con tôi đã được cứu sống. Ngay cả các bác sỹ trong bệnh 
viện cũng nói đây là một phép nhiệm màu, và mọi chuyện diễn ra một cách hoàn hảo. Chúng tôi biết chỉ có 
bàn tay của Chúa mới làm được việc này. Mọi người trong nhà, cũng như bạn bè đều tin rằng qua lời cầu bầu 
của Cha Trương Bửu Diệp, Chúa đã thương và cứu con tôi. 
 
Ngày July 4 là thứ Hai, thì thứ Ba con tôi đi làm trở lại. Mọi người trong nhà mừng quá! Tôi có gọi hỏi con gái 
thì cháu nói mấy tuần đầu đi làm, con rể tôi còn mệt, ăn xong rồi đi ngủ thôi. Nhưng mới sáng hôm qua trước 
khi vợ chồng tôi bay sang California để cảm tạ Cha, con gái tôi gọi phone khoe rằng chồng nó mỗi ngày một 
khỏe ra. 
 
Điều quan trọng hơn nữa, là Chúa đã cứu sống và dùng con rể tôi để dẫn dắt những đứa con tôi trở về với 
Chúa. Khi con rể tôi về, tôi có đưa hình Cha Trương Bửu Diệp và hỏi cháu: “Con có tin là chính Cha Diệp đã 
cầu bầu để Chúa cứu con không?” Cháu gật đầu trả lời cháu tin, rồi khóc nức nở. Tôi dặn cháu nếu hiểu được 
như thế thì phải luôn tôn kính Cha vì Cha đã cầu xin cho con.  
 
Hôm nay chúng tôi có mặt nơi này, tại Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp, để tuyên xưng phép màu nhiệm 
Chúa đã làm nhờ lời cầu bầu của Cha Diệp. Thật sự chúng tôi biết Cha Diệp đã hơn 10 năm nay, nhưng chưa 
từng đến với Cha, cho đến khi gia đình có chuyện thì mới chạy đến Cha mà cầu xin. Còn với Trương Bửu Diệp 
Foundation thì chỉ là tình cờ chúng tôi xem trên Youtube, và có người em sống bên California nói thêm, mà 
chúng tôi mới biết và bay sang cảm tạ Cha.  
 
Chúa nhận lời cầu bầu của Cha Diệp xin cho con rể tôi nhanh quá, nhưng với người xin mà chưa được, hoặc 
chưa có niềm tin thì qua câu chuyện Chúa chữa lành bệnh cho con rể tôi chính là bằng chứng về sự linh hiển 
của Cha. Cầu xin thì phải có niềm tin và có lòng kiên nhẫn để chờ đợi. Không sớm thì muộn sẽ được Cha 
thương cứu giúp.  
  

Tôi có một người con rể tên Nguyễn Văn Thắng hiện cư 
ngụ tại Michigan. Tháng 12-2015, con tôi được phát 
hiện bị ung thư gan. Chỉ trong 6 tháng sau đó tình trạng 
sức khỏe của con tôi rất tồi tệ. Trong gan của cháu có 6 
bướu, cháu không ăn được, da bắt đầu vàng. Bác sỹ đã 
chữa mọi cách, kể cả chemo nhưng vẫn không xong. 
Cuối cùng họ cho biết có thể con tôi chỉ còn 6 tháng 
nữa thôi, rồi khuyên nên đưa bệnh nhân về lo hậu sự. 
 
Tuy vậy, bác sỹ cũng làm test cuối cùng, và nếu kết quả 
chemo có đỡ hơn một chút thì họ sẽ đưa vào waiting 
list để được thay gan.  
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35-Nguyễn, Hồng – San Jose, California 
“Cha đã cứu con gái tôi” 
 

 
 
 
 

36-Nguyễn, Khanh – Springboro, Ohio 
“Tôi tin Cha sẽ t iếp tục phù hộ cho tôi” 
 

 

Con gái tôi mắc một lầm lỗi, cháu không có tiền để 
trả. Tôi có xin với Cha cầu nguyện giúp cho cháu có 
một cách nào để giải quyết. Sau đó, cháu tìm được 
một nơi làm giấy tờ lại. Kết quả là thành công. Đấy là 
ơn lành lớn nhất mà tôi cầu xin Cha và được Cha ban. 
 
Cuộc đời tôi vất vả, gian nan lắm, nên tôi cứ phải cầu 
xin hằng ngày với Cha. Ước vọng của tôi là luôn được 
ở gần bên Cha. Hôm nay nhân dịp lễ được nghỉ nên 
tôi từ San Jose xuống nam California để được đến 
thăm Cha. Tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam 
nhưng không thờ Cha, vì chồng tôi là người ngoại 
đạo. 
 
Riêng văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid thì tôi 
đã biết được mấy năm nay rồi.  
 

Tôi muốn sang tiệm nails ba năm trước để đi học trở lại. 
Nhiều người đến xem, đồng ý mua, có người đặt cọc, 
nhưng cuối cùng chẳng sang được. Cậu tôi biết vậy, 
khuyên tôi nên cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Tôi 
nghe lời khuyên của cậu, cầu xin Cha trước khi đi ngủ mỗi 
tối cho tôi sang được tiệm, được có trí nhớ tốt để đi học 
lại. 
 
Trong vòng hơn một tháng sau, tôi đã sang được tiệm. 
Sau đó tôi trở lại trường sau hơn 20 năm nghỉ học. Hiện 
tại tôi rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống được trở lại 
trường và đi làm part-time. Kết quả semester đầu tiên, rất 
cả các môn học tôi đều được điểm A. 
 
Tôi có đứa con đang ở tuổi teen, tính tình hơi khó bảo. 
Hồi tháng 8 tôi có đến nói chuyện và cầu nguyện xin Cha 
cho con tôi ngoan ngoãn hơn, thì đến nay cháu đã có thay 
đổi, thương và nghe lời tôi hơn trước. 
 
Tôi mới biết Cha Diệp đây thôi, khi được người cậu giới 
thiệu và khuyên hãy cầu nguyện với Cha. Tôi tin, xin Cha 
và tôi đã được. Cha rất linh thiêng, đã phù hộ và ban ơn 
lành theo ý nguyện của tôi. Tôi cảm tạ rất nhiều vì đã soi 
sáng con đường cho tôi đi. Khi vào phòng thăm viếng Cha, 
cúi đầu nơi tượng Cha và cầu nguyện, tôi có cảm giác Cha 
sẽ tiếp tục đi theo và phù hộ cho tôi.  
 

Hôm nay được ơn Cha, và lại muốn xin thêm ơn nên tôi tự lái xe xuống đây để được gặp Cha. Tôi muốn đi lắm, 
nhưng Cha cho tôi rảnh giờ nào là tôi lái xe xuống Cha ngay, bất chấp đường xá xa xôi thế nào.  
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37-Nguyễn, Kathe – Grand Rapid, Michigan 
“Có tin là có linh” 
 

 
 
Tôi người đạo Phật, mới chỉ biết Cha Trương Bửu Diệp vào năm 2012 khi tôi về Việt Nam. 
 
Về Việt Nam tôi hay đi chùa. Nghe gia đình bên chồng của mấy người em nói Cha Diệp rất linh thiêng, nên tôi 
đã tìm xuống mộ Cha ở Cà Mau. Lúc đó, tôi đang gặp chuyện buồn, đầu óc tôi trống rỗng, nên ai kêu sao tôi 
làm vậy.  
 
Tôi bị đau tay trái từ lúc tôi 16, 17 tuổi, ở Việt Nam họ kêu bệnh này là ‘hàn phong’. Bệnh này hành hạ tôi 
mấy chục năm qua. Ngoài ra tôi còn bị viêm gan siêu vi B (Hepatitis B Virus). Hôm ở bên mộ Cha Diệp, tôi 
khấn: “Cha ơi con bị đau tay này lâu lắm rồi, không ai chữa được, xin Cha chữa cho con hết đau tay, và Cha 
ban phép lạ cho bệnh viêm gan của con hết luôn nhe Cha.” Lần đó tôi đem chai nước ở mộ Cha về cho mẹ tôi 
uống. Uống xong mẹ tôi nói với mấy đứa em:” Chị mày cho mẹ uống nước gì mà mấy bữa nay mẹ thấy khỏe 
trong người quá.” Tôi cũng uống nước nhưng uống vậy thôi chứ không để ý. 
 
Trở lại Mỹ, tôi tiếp tục uống thuốc như trước, mà thuốc rẻ tiền lắm, nấu uống mỗi ngày. Năm nào tôi cũng đi 
khám sức khỏe và làm các xét nghiệm theo dõi bệnh. Nếu như trước đây các chỉ số về bệnh viêm gan B vẫn 
cao, thì 2 năm sau khi cầu nguyện với Cha Diệp, các chỉ số giảm dần, và đầu năm nay thì họ cho biết tôi đã 
khỏi hẳn bệnh viêm gan. Riêng bệnh đau cổ tay trái, như tôi đã nói, uống thuốc gì cũng không khỏi, sang bên 
này bác sỹ Mỹ cũng không chữa được luôn. Nhiều lần tay tôi bị đau, lấy hẹn để gặp được bác sỹ để họ cho 
thuốc trụ sinh thì tay tôi đã sưng múp lên rồi. Nhưng lạ lùng thay, từ sau năm 2012 đi mộ Cha Diệp về, tôi 
quên bẵng rằng mình đã từng mắc chứng bệnh này, cho đến nay thì tôi hoàn toàn không đau nhức như trước 
nữa. Tôi tin chắc đó là Cha chữa chứ không ai khác. Tôi thấy mình có lỗi, vì lúc cầu nguyện tôi đã không tin 
Cha lắm.  
 
Gần đây nhất, Cha đã ban cho tôi một ơn, hơn cả lời tôi cầu mong. Tiệm nails của tôi không đông khách, cũng 
chẳng phải quá ế, nhưng vì tiệm ở xa nhà, chạy gần một tiếng mới tới nơi, trời mùa đông tuyết trắng xóa, cực 
quá nên tôi muốn nghỉ hưu. Do vậy, năm ngoái tôi quyết định bán tiệm. 
 

(Xem tiếp trang bên) 
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(Tiếp theo) 
 
Trương Bửu Diêp Foundation gửi hình Cha cho tôi, tôi để trong xe. Lần nào lên xe tôi cũng nói chuyện với 
Cha: “Cha ơi, con cực khổ từ khi 16, 17 tuổi, năm nay con 60 tuổi rồi, Cha cho chúng con mạnh giỏi, nhất là 
chồng con bị bịnh đau bao tử nặng lắm. Cha cũng cho con bán được tiệm trước mùa hè 2016, vì mấy đứa 
cháu nghỉ hè không ai chăm sóc cho chúng. Chứ Cha đừng để tới mùa đông là con không làm nổi đâu. Cha 
thương giúp con.” Wow, sức khỏe của chồng tôi thay đổi rõ rệt, điều này khiến tôi càng tin Cha. Hơn nữa, đầu 
tháng 6, đúng lúc mấy đứa nhỏ nghỉ hè, có người gọi đến mua tiệm, tôi bán liền. Bây giờ tôi tin Cha 100%. 
 
Bây giờ kể lại chuyện, đã nhắc tôi về việc Cha đã cho tôi dấu chỉ là Cha luôn bên cạnh tôi. Số là năm 2012 tôi 
mua chiếc Toyota 2000, cho đến nay chạy được 300,000 miles rồi. Cũng như mọi hôm, tôi hay nói chuyện với 
Cha, cầu nguyện với Cha. Môt hôm tôi nói với Cha: “Cha ơi, sao con xin hoài mà chưa thấy gì hết (lúc đó tôi 
chưa có ơn Cha), Cha cho con dấu chỉ là Cha đang ở bên chúng con đi.” Tự dưng tôi nghe sau xe có tiếng lụp 
cụp lụp cụp, rồi mùi khét lẹt, giống như máy bị hỏng. Sợ quá, tôi bèn gọi cho con trai đang chạy sau xe tôi, 
nói tình hình như vậy. Con tôi kêu tôi tắp vô lề để cháu qua chạy xe tôi, còn con dâu thì lái xe đưa tôi về. Con 
trai tôi lái xe tôi chạy về đến nhà an toàn, và nói “con đâu có nghe gì đâu mẹ.” Từ sau bữa đó, tôi sử dụng xe 
mà không bị hư hỏng gì. Tôi là người cứng đầu, không tin những điều huyền bí, nhưng trong chuyện này, tôi 
tin là Cha đã làm cho tôi biết Cha đang ở bên tôi. 
 
Bây giờ Cha Diệp như là cha của tôi vậy đó. Tôi đặt hình Cha trong nhà, đi tôi thưa, về tôi trình. Tôi xin Cha 
nhiều thứ, có cái đến mau, có cái đến chậm, nhưng tất cả đều có ý Cha trong đó. Sau khi được ơn Cha ban 
cho như ý, tôi nói con gái book vé cho cả gia đình bay sang California thăm Cha. Chúng tôi chỉ có 3 ngày để 
sang California, thăm văn phòng Cha, tạ ơn Cha, và để làm nhân chứng cho Cha. Mục đích chuyến bay này 
của gia đình tôi chỉ là như vậy. 
 
Ai cầu xin mà chưa được hãy đặt hết niềm tin vào Cha Diệp, kiên tâm cầu nguyện. Có tin là có linh. 
 

38-Nguyễn, Kiều Liên - Amherst, Ohio 
“Cha chữa bệnh đau, ù tai cho con trai tôi” 
 

 
 

Cô Nguyễn, Kiều Liên (trái) và mẹ, bà Thủy Trần. 
 
Thật diệu kỳ, chỉ trong vòng một ngày, con trai tôi nói đã hết bị đau, hết bị ù tai. Chưa tin, tôi đưa cháu đi 
gặp bác sỹ. Sau khi khám, bác sỹ ngạc nhiên cho biết tai của con trai tôi lành lặn như chưa từng bị chấn 
thương. Tôi rất kinh ngạc, lại gọi phone báo tin cho mẹ. Nhưng ở đầu dây bên California, mẹ tôi bình tĩnh cho 
biết ngay từ lúc khấn nguyện với Cha Diệp, bà tin rằng Cha sẽ không bỏ rơi đứa cháu trai của bà. 
 
Nhân có dịp sang California thăm mẹ, tôi đã cùng mẹ đến văn phòng Cha Diệp đễ tạ ơn Cha và làm chứng cho 
lời cầu bầu rất linh thiêng của Cha.  

Mấy tuần trước, con tôi chơi thể thao bị chấn 
thương ở tai. Cháu kêu rên rằng tai cháu bị ù ù 
hoài. Tôi đưa cháu đi khám bệnh thì bác sỹ nói 
phải mổ vì cháu bị rách màng nhĩ. 

Tôi hoảng sợ, vì nếu mổ thì gây ảnh hưởng sau 
này. Tôi tức tốc gọi phone cho mẹ tôi. Mẹ tôi 
nói sẽ cầu nguyện với Cha Diệp cho cháu.  
Ngay chiều hôm ấy sau khi nhận được phone 
của tôi, mẹ tôi là Thủy Trần (cũng là nhân 
chứng ơn lành Cha Diệp) đã cầu xin Cha Diệp 
cứu lấy con tôi. 

 

 



Trang 37 
 

39-Nguyễn, Kim Oanh– Houston, Texas 
“Tôi cầu nguyện với Cha trên Youtube mà hết đau” 
 

 
 
Tối hôm đó khi đang ngủ tự nhiên tôi thấy chân tôi giựt giựt giống như đang bị ai giựt chân, cái bắp chuối rất 
đau, mà chỉ bên phải thôi. Sáng thức dậy, tôi cảm giác chân phải nhẹ nhàng, và rồi hết đau dần dần cho đến 
bây giở khỏi hẳn luôn mà không uống thuốc gì hết. 
 
Tôi biết Cha Diệp lâu rồi, cũng đã xuống Tắc Sậy. Lâu nay tôi không biết bên Mỹ có Văn phòng Cha Diệp. Một 
hôm đang xem trên Youtube, thấy một loạt clip về Chương Trình Ơn Cha Diệp của Trương Bửu Diệp 
Foundation hiện lên, nên tôi mới biết Văn phòng Cha mà tìm đến mà cảm tạ Cha.  
 

40-Nguyễn, Mai Trâm – Anaheim, California 
“Cha thương tôi cách riêng” 
 

 
 
Tôi được rất nhiều ơn lành mà Cha Trương Bửu Diệp đã cầu bầu cho tôi. Tôi xin cho chồng tôi có việc làm. 
Cha cho liền!. Có lần tôi sờ lên tượng Cha, nhờ Cha soi sáng tâm hồn. Vừa nói xong, tôi cảm giác có một 
luồng điện phát ra, khiến tôi bị nhức đầu trong vòng 30 giây. Sau đó, khi bước ra khỏi phòng cầu nguyện, tinh 
thần tôi cảm thấy minh mẫn. Từ khi biết về Cha Diệp, tôi xin gì cũng được, có điều nhanh hay chậm mà thôi. 
Có thể Cha thương tôi cách riêng chăng? 

Tôi được nhiều ơn Cha lắm, nhưng những chuyện cũ lâu rồi 
tôi quên, nay xin kể lại với mọi người ơn mới nhất. Tôi bị 
đau cột sống, ảnh hưởng tới chân, nên chân tôi hay bị tê 
lắm.  

Năm 2010, tôi đã được chích ở chân, nhưng nay bệnh tái 
phát. Chân phải của tôi rất đau, khiến tôi đi đứng khó khăn. 
Tôi đã sử dụng nhiều thuốc, nhưng bệnh tình không thuyên 
giảm. Thường xuyên tôi bị đau ở sau lưng, chạy xuống 
chân, chỉ bên phải thôi. Tôi hay xem trên Youtube, thấy có 
nhiều người xin Cha chữa lành chân đau mà toại nguyện, 
nên hôm đó, tôi có xin Cha chữa cho chân tôi hết đau.  

 

Tôi bị bệnh sốt bại liệt lúc mới lên 5. Chân phải của tôi không hề 
có cảm giác gì khi có ai đụng vào, hoặc cấu, béo. Lớn lên một 
chút tôi bị té hoài mà chẳng hề đau đớn gì cả. Có lần tôi chạy xe 
hai bánh, chân đụng vào ống bô bị phỏng, mỡ chảy ra mà không 
hề có cảm giác đau đớn. Bình thường nếu muốn nhấc chân lên tôi 
phải có điểm tựa, hoặc dùng tay nhấc lên chứ không tự nhấc 
chân lên được. 
 
Tôi đi nhiều bệnh viện, nhưng tất cả đều ‘bó tay’ trước căn bệnh 
của tôi. Thật ra tôi vẫn đi đứng bình thường, chỉ là mất cảm giác 
thôi. Tôi sống chung với căn bệnh này 50 năm, nên khi sang định 
cư ở Mỹ, tôi cũng không đi chữa trị. Tuy vậy, tôi lại liên lỉ cầu 
nguyện với Cha Diệp. Không ngờ, sau một thời gian kiên trì, nhẫn 
nại cầu xin, tôi đã được Cha ban cho ơn chữa lành. Mới đây, tôi 
có cảm giác ở chân phải. Khi bấu, nhéo vào thì tôi thấy đau, đặc 
biệt là tôi có thể tự đong đưa chân mình, tự nhấc lên mà không 
cần phải dùng tay nâng lên. Trời ơi, tôi đã làm được điều mà mấy 
chục năm qua tôi không làm được. Thật sự tôi không ngờ có được 
như vậy, lòng cảm thấy sung sướng vô cùng.  
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41-Nguyễn, Mỹ Duyên – San Jose, California 
“Văn phòng Cha Diệp cuốn hút tôi” 
 

 
 
Tôi có đứa cháu từng tham gia băng đảng. Một hôm trên đường đi công việc thì tôi nhận được phone ở nhà 
báo rằng cháu tôi không biết sao mà bị cảnh sát đến nhà bắt đi. Tôi rất lo lắng, nên đã cầu nguyện với Cha 
Trương Bửu Diệp làm sao để cháu tôi không phạm tội giết người, bởi nếu vướng vào tội đó thì tôi sẽ không có 
cơ hội gặp mặt cháu. Quả nhiên sau đó cháu tôi chỉ phạm tội nhẹ nên được cho về. 

Tôi biết Cha Diệp nhưng chưa từng cầu nguyện với Cha bao giờ. 

Qua người Dì, tôi biết văn phòng Cha tại thành phố Garden Grove này. Trước đây, mỗi khi xuống Orange 
County, tôi chỉ đi ăn, chơi, shopping. Nhưng từ khi biết và đến nhà cầu nguyện với Cha. 
 
Bước vào căn phòng với một không khí hết sức trang nghiêm, ấm áp, cuốn hút tôi, khiến mỗi lần có dịp xuống 
đây thì ngay khi đặt chân đến phi trường, nơi đầu tiên tôi ghé là văn phòng Cha. 
 
Nhiều người nói Cha Diệp linh thiêng, nhưng chỉ khi tôi đến tận nơi đây, xin và được thì mới thật sự yêu quý 
những gì mình có. Tôi rất mong văn phòng Cha tồn tại mãi, để cho mọi người, và cho con cái tôi sau này nữa 
đến viếng thăm. 
 
Kinh nghiệm của tôi khi cầu nguyện là phải thật tâm, đừng chỉ biết nài ép van xin và nên nhờ Cha dẫn đường, 
soi sáng cho, để mình biết hướng nào tốt nhất mà đi. 
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42-Nguyễn, Nụ - Los Angeles, California 
“Những lúc khó khăn tôi đều kêu cứu Cha” 
 

 
 
Tuần trước, gia đình cô em gái của tôi bên Việt Nam có chuyện. Con của em gái tôi chơi với bọn xấu, vì thiếu 
nợ nên họ đến nhà đập phá tiệm tóc, khiến em tôi phải đóng cửa không làm gì được. Em gọi phone qua đây, 
tôi không làm gì được nên bèn đến đây cầu cứu Cha Diệp, nhờ Cha cầu bầu giúp. Chỉ vài hôm sau, mọi 
chuyện xảy ra với em tôi xoay chuyển theo chiều hướng tốt đẹp. 
 
Riêng tôi cũng được ơn Cha. Một buổi nọ tự nhiên răng tôi rất đau. Đau lắm. Tôi không biết làm sao, vì nếu đi 
bác sỹ thế nào cũng tốn ít nhất $ 2,000, mà tôi thì đang gặp khó khăn. Con gái tôi xót xa, nhưng cháu cũng 
không biết làm gì. Tôi bỗng nghĩ đến Cha Diệp, và cầu nguyện với Cha. Chừng 15 phút sau khi cầu nguyện, 
tôi cảm giác cơn đau bớt dần rồi dứt hẳn, cho đến ngày hôm nay tôi không bị tái phát nữa.  
 
Trong những lúc khó khăn tôi đều kêu cứu lên Cha. Ví dụ trong công việc, những lúc gặp điều mà tôi nghĩ 
không thể giải quyết được, nhưng sau khi cầu nguyện với Cha, thì mọi chuyện lại rất suôn sẻ một cách không 
ngờ. Nói ra chắc không ai tin, nhưng bản thân tôi thấy được điều đó. Chỉ có Cha Diệp mới làm được mà thôi. 
Tôi hiểu rằng lời cầu xin của Cha đẹp lòng Chúa thì Chúa sẽ ban cho. 
 
Được làm nhân chứng cho Cha, tôi rất vui. Qua câu chuyện của tôi, mong sẽ có thêm nhiều người biết đến 
Cha mà cầu nguyện, để họ lại được Cha cầu bầu lên Đấng Tối Cao. Tôi cũng sẽ tiếp tục cầu nguyện với Cha. 
Càng những lúc gặp sóng gió trong cuộc đời thì càng phải nhớ đến Cha mà nhờ Cha cầu bầu giúp. Tôi cũng 
mong Cha sớm được hiển Thánh để ban thêm ơn lành cho nhiều người khác nữa.  
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43-Nguyễn, Sean – Boston, Massachussetts 
“Cha thức tỉnh con người tôi” 
 

 
 
Lúc đó, bà xã quỳ sụp xuống mà kêu lên: Con cảm ơn Cha, con cảm ơn Cha.” Đây đúng là một phép lạ. Bà xã 
tôi đạo theo, nhưng lại ngoan đạo hơn tôi. Có lẽ vì vậy mà cô ấy xin gì cũng được. 
 
Tôi biết Cha Diệp lâu rồi nhưng có vẻ như ‘chưa gặp nạn thì chưa nhớ đến Cha’, đến khi tôi không còn gì để 
bấu víu nữa thì mới xin Cha cứu giúp. Điều Cha làm cho tôi giống như thức tỉnh con người tôi. Từ khi được ơn, 
tôi rất quý mến, yêu thương Cha. Bây giờ tôi mới nghiệm ra một điều là sống phải có niềm tin, thì mới được 
ơn trên. Bản thân tôi xin loan báo cho mọi người rằng chính Cha đã giúp tôi, tôi xin làm nhân chứng cho Cha. 
Tôi khuyên những ai có chuyện gì khó khăn cứ chạy đến với Cha. Người ta nói: chỉ có con bỏ Cha, chứ Cha 
không bao giờ bỏ con. 
 

44-Nguyễn, Siêng – Garden Grove, California 
“Tôi cầu nguyện cho tận bên Anh mà Cha cũng nhận lời”  
 

 
 
Tháng 5-2015, tôi lại cầu xin Cha cho em tôi được chính phủ cấp housing. Hai tháng sau, em tôi gọi phone 
sang báo tin đã được cấp housing. Tôi lại đến văn phòng Cha lần nữa vào tháng 9-2015 để tạ ơn Cha. Tôi là 
người ngoại đạo, nghe nhiều người nói Cha Diệp linh thiêng lắm nên tôi mới đến cầu xin. Cha linh thiêng thật, 
vì tôi cầu nguyện cho người thân ở tận bên Anh mà Cha cũng nhận lời. 

Tôi dính vào một vụ án, tưởng sẽ phải đi tù 10 năm. Thật ra vụ này 
chỉ là vô tình. Tôi đi xuyên bang với người bạn, khi bị cảnh sát yêu 
cầu tắp vào lề, tôi đang lái xe, không hiểu chuyện gì hết. Nhưng khi 
cảnh sát soát xe thì phát hiện trên xe của người bạn có mấy trăm 
ngàn đô-la, và một khẩu súng AK. Vì súng có dấu vân tay của bạn 
tôi, nên bạn tôi bị ngồi tù, còn tôi thì bị tội đồng lõa, chờ tòa xử. 
Chuyện xảy ra khiến bà xã tôi hết sức lo lắng. Cô ấy thấy trên báo 
có nhiều người đăng lời cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp, nên ngày đêm 
cầu nguyện với Cha. 
 
Ngày ra tòa, tôi nói với bà xã, chắc phải đi tù thôi, chứ không tránh 
khỏi. Khi đứng trước vành móng ngựa, trong đầu tôi luôn nghĩ đến 
Chúa, Mẹ Maria và Cha Trương Bửu Diệp. Rồi tôi cầu nguyện trong 
thâm tâm:”Cha ơi, xin Cha cứu con, cho con sự bình an, giúp con tai 
qua nạn khỏi.” Lúc đó, ông tòa cho luật sư và tôi 5 phút ra ngoài, để 
tòa hội ý. Khi ra ngoài, luật sư nói với tôi: Chắc tôi không cứu được 
anh rồi. Quay trở lại phòng xử án, dù không thấy một ‘ánh sáng cuối 
đường hầm’ nào, tôi vẫn cúi đầu nói thầm với Cha: Cha ơi cứu con, 
Cha ơi cứu con. Một điều bất ngời xảy ra là tôi không bị phạt tù, mà 
chỉ phải đóng phạt 5,000 USD.  
 

Vào tháng 4-2015, tôi đến Văn phòng Cha để cầu nguyện thay cho 
người em rể hiện đang sinh sống tại nước Anh mắc phải một căn bệnh 
mà bác sỹ chưa tìm ra nguyên nhân. Em tôi không bình thường, hay 
ngồi thẫn thờ, đôi khi lại la hét rất lớn. Một ngày kia, khi đang ở nhà 
thì em bị xỉu và được gia đình đưa đi cấp cứu. Em gái của tôi lo sợ gọi 
phone cho tôi. Khi biết em rể nằm bệnh viện, tôi đã đến cầu nguyện 
với Cha cho người em và thỉnh hình Cha Diệp về gửi sang Anh cho em 
tôi, nhắn là hãy cố gắng cầu nguyện với Cha Diệp. Khoảng một tuần 
sau, tôi gọi phone sang cho em gái thì biết tin em rể tôi đã được xuất 
viện từ mấy hôm trước và sức khỏe của cậu ấy đã bình phục. Tôi đã 
mua con heo quay đến tạ ơn Cha. 



Trang 41 
 

45-Nguyễn, Son – San Jose, California  
“Cầu nguyện với Cha, lòng tôi thanh thản” 
 

 
 
Hôm đi thi quốc tịch, tôi khấn với Cha Diệp: “Cha ơi cho con gặp người dễ dễ, chứ con run lắm, không còn 
nhớ gì để mà trả lời đâu.” Lúc người ta dẫn tôi vô phòng, đầu óc tôi trống rỗng. Họ hỏi câu đầu tiên, tôi không 
biết họ hỏi gì vì quá run, nhưng vẫn lẩm nhẩm khấn với Cha: “Cha ơi, giúp con đi.” Vừa nói xong, tự nhiên tôi 
tuôn ra một câu rất dài mà sau đó và cho đến bây giờ tôi cũng không nhớ mình đã trả lời thế nào, chỉ nghe 
người phỏng vất gật gù nói “Good, good!” Thấy vậy, tôi lấy lại bình tĩnh và từ những câu hỏi sau thì tôi trả lời 
được trôi chảy. Tôi đậu quốc tịch! 
 
Cách đây khoảng 5, 6 năm, chị kế của tôi mắc bệnh sơ gan cổ trướng. Khi bụng chị đã bự lên rồi, gia đình 
đem chị lên bệnh viện trên Sài Gòn thì bác sỹ kêu gia đình đưa chị về, họ không chữa được. Tôi đã cầu 
nguyện với Cha để cứu chị tôi qua khỏi. Em của tôi ở Canada cũng cầu nguyện với Cha. Khi cùng đường rồi thì 
chúng tôi chỉ còn biết chạy đến Cha Diệp mà thôi. Vậy mà Cha đã cứu chị tôi, nên từ từ bụng chị xẹp xuống. 
Chị khỏe dần, và cho đến bây giờ chị vẫn đi làm, sinh hoạt bình thường.  
 
Tôi đạo Phật. Lúc còn ở Việt Nam, thấy nhà ai cũng có hình Cha Diệp, tôi thắc mắc tự hỏi: “Không biết ông 
này là ai mà sao nhà nào cũng thờ vậy tạ!” Khi sang Mỹ, một trong hai đứa con tôi bị bệnh. Bác hàng xóm 
thấy vậy nói với tôi là hãy cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp đi, Cha linh lắm, sẽ ban ơn lành cho. Khi đó 
tôi mới biết người mà ở Việt Nam ai cũng thờ chính là Cha Diệp. Ngoài ra, tôi đọc trên báo thấy nhiều người tạ 
ơn Cha Diệp lắm, nên tôi đã cầu nguyện cho chị tôi, con con tôi, và cho bản thân tôi. 
 
Tôi lên Youtube mỗi ngày, nên cứ thấy Chương trình Ơn Cha Diệp có ơn lành mới là tôi lại bấm vào để xem. 
 
Tôi xin và được Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation gửi lên cho tôi 3 tấm hình Cha Diệp. Hai tấm tôi để 
trong ví, còn một tấm tôi để trên xe. Dù ba tấm giống nhau, nhưng thật lạ, là màu sắc của hình Cha trên xe 
rất đẹp, nhìn Cha hồng hào, giống như người thật, chứ không phải là tấm hình. Mấy đứa con tôi cũng biết Cha 
Diệp. Các cháu hay cầu nguyện với Cha lắm. 
 
Những lúc buồn phiền, tâm trạng không yên, tôi lại cầu nguyện với Cha thì thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. 
Tôi xin Cha cho gia đình tôi sang California làm nhân chứng, và lần này tôi đã toại nguyện là được đến tận 
Văn phòng của Cha để thăm Cha, và chia sẻ câu chuyện của tôi để nhiều người biết đến Cha hơn.  



Trang 42 
 

46-Nguyễn, Su – Đặng, Mai – New York 
“Tôi cầu nguyện là cơn đau dứt liền” 
 

 
 
Tôi cũng hứa với Cha là nếu tìm được cái bóp, tôi sẽ bay sang California để tạ ơn và làm chứng cho 
Cha. Ngay sáng hôm sau, có người đem cái bóp thảy vô sân nhà con trai tôi, vì địa chỉ trước của tôi là 
ở đó. Hai ngày tiếp đó họ đem tiền tới trả đủ, không mất một đồng nào. Đây là điều kỳ diệu không thể 
nào diễn tả được. Tôi xúc động quá. Lúc đó tôi ước ngày mai là tôi đi qua California liền, nhưng con tôi 
cản, nói mua vé đi liền như vậy mắc lắm. Tôi chờ cho đến nay là đúng một tháng kể từ ngày nhận 
được ơn Cha. Tôi mắc nhiều bệnh lắm, đã trải qua nhiều mổ tim và đặt ống trong tim. Hồi tháng 4 vừa 
rồi, tôi lại trải qua một cơn mổ tim. Họ cho uống thuốc quá nặng đô nên tôi nghĩ sẽ chết vì từ 9 giờ 
sáng tới 2-3 giờ tối tôi không thở nổi. Chồng tôi liền lấy hình Cha Diệp ra mà cầu nguyện, còn tôi thì 
ngồi mà lấy hơi lên. Cứ như vậy cho đến 7 giờ tối thì tự dưng tôi cảm thấy khỏe lên dần dần và bình 
thường trở lại như không bị bệnh. Tôi rất cảm tạ ơn Cha. 
 
Ông Đặng, Mai: Tôi chỉ mới biết đến Cha cách đây không lâu. Vậy mà tôi cầu xin thì Cha đều cho. Tôi bị 
chứng đau nửa đầu bên phải hơn 40 năm. Cơn đau thường kéo đến vào buổi tối, mỗi cơn đau kéo dài 10 
phút, nhưng mỗi đêm tôi bị hơn 10 cơn như vậy. Coi như khỏi ngủ luôn. Suốt thời gian hơn 40 năm đó tôi đi 
tổng cộng 12 ông bác sỹ, chụp CT đủ kiểu, nhưng không ông nào chữa được. Tôi liên lỉ cầu nguyện với Chúa 
(vì lúc đó chưa biết Cha Diệp) thì Chúa cho tôi bớt được 4 năm qua. Hơn tháng nay bệnh tôi tái phát nhưng 
lần này là đau bên trái. Có người cho chai nước đã được làm phép từ Văn phòng Cha Diệp. Có mấy lần tôi lên 
cơn đau dữ dội, tưởng chừng như phải gọi cấp cứu, nhưng tôi chịu đựng, lấy hình Cha để lên đầu và cầu 
nguyện. Chỉ chừng một phút sau là cơn đau biến mất. Điều kỳ lạ, là những lúc đau mà tôi không cầu nguyện 
thì cơn đau kéo dài, nếu có dứt thì cơn đau kế tiếp đau nhiều hơn, dữ dội hơn. Nhưng nếu có cầu nguyện thì 
cơ đau dứt liền chỉ sau vài phút. Tôi đã thử như vậy nhiều lần.  
 
Bà Nguyễn, Su: Mới năm ngoái tôi mới biết đến sự linh thiêng của Cha qua những câu chuyện ơn lành trên 
Youtube. Tôi coi đi coi lại, xong tôi gọi số phone qua văn phòng TBDF có trên Youtube. Bên Hội gửi hình sang 
cho tôi, tôi phân chia cho 5 đứa con trai, ba đứa con gái. Chúng nó mừng quá. Xong, tôi còn xin kinh xin ơn 
bằng tiếng Anh để người Mỹ họ đọc được. Tôi còn tặng cho ông Linh mục người Mỹ nữa. 
 
Khi cầu nguyện với Cha, tôi phó thác hết cho bề trên bởi không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. 
 
Ông Đặng, Mai: Tôi có một chị bạn cùng quê bị stroke. Bà ấy nằm nhà thương được hai ngày thì chúng tôi 
mới biết. Vì bà ấy không ăn uống được gì nên tôi chỉ đem theo món quà tặng cho bà ấy. Đó là tấm hình Cha 
Diệp. 
 
Vào nhà thương tôi đặt hình Cha lên đầu bà ấy và cầu nguyện. Đến nay bà ấy khỏe lại rồi, đi đứng như người 
bình thường. Chúng tôi bay từ bờ Đông sang đây để cảm tạ ơn Cha và làm chứng cho Cha. Tôi khuyên nếu ai 
gặp chuyện chẳng lành mà tin tưởng và cầu xin với Cha thì thế nào cũng được. “Phúc cho kẻ nào không thấy 
mà tin”, đã thấy rồi thì phải tin. 
 

Bà Nguyễn, Su: Cách đây một tháng, chồng tôi đi 
chợ mang theo cái bóp trong đó có đủ các loại giấy 
tờ, tài sản, tiền bạc, rồi bị mất. Chúng tôi chỉ có hai 
người già ở với nhau. Ông ấy về than với tôi, nhưng 
tôi biết làm sao đây. Tiền bạc mất thì thôi, nhưng 
giấy tờ làm lại rất khó, nhất là ở một thành phố lớn 
như New York. Nghĩ không còn cách nào, tôi 
nguyện với Cha Trương Bửu Diệp: “Cha ơi, Cha 
thương hai vợ chồng con neo đơn lắm, xin Cha cho 
họ đem trả cho con giấy tờ, còn tiền bạc họ xài bao 
nhiêu thì xài, trả bớt lại cho chúng con.” 



Trang 43 
 

47-Nguyễn, Tâm – San Diego, California 
“Thật lòng, thành tâm, sẽ được Cha giúp” 
 

 
 
Tôi biết Cha Diệp lâu rồi, dù là người đạo Phật, nhưng tôi có thỉnh hình Chúa, hình Đức Mẹ về thờ. Tôi thuộc 
kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh, ngày nào cũng đọc, rồi khấn với Cha Diệp, xin gì cũng được. 
Xin một cách thật lòng, thành tâm, là sẽ được Cha thương giúp.  
 
 

48-Nguyễn, Teresa – Santa Ana, California 
“Cha luôn ẩn hình quanh đây” 
 

 
 
Tháng 11 năm 2015 tôi bị sưng phổi, khi đó đã có văn phòng Cha Diệp ở đây nên tôi đến để cầu nguyện và 
sau đó thì khỏi bệnh. Tôi có đi khai thuế ở một người. Chú này mắc bệnh, cầu nguyện với Cha và được ơn Cha 
nên đã giới thiệu Cha với tôi. Thật sự tôi cũng có những lúc yếu lòng lắm, nhưng sau khi nhận được những ơn 
như vậy thì này tôi đặt hết niềm tin nơi Cha rồi. Mỗi lần đến và chạm được vào tay của Cha thì tôi thấy mình 
rất bình an. Tôi may mắn được ở gần văn phòng Cha, nhưng với những ai ở xa không đến được với Cha, thì 
hãy vững niềm tin, Cha sẽ giúp bất cứ ai cần đến. 

Năm nay tôi 83 tuổi. Gần ba năm trước đây tôi bị đau chân 
lắm, đêm ngủ không được. Lúc đó còn ở Việt Nam, tôi đi bác 
sỹ, uống thuốc đủ thứ, rồi châm cứu nữa mà cũng không hết. 
Tôi về tận dưới Hộ Phòng, nơi có mộ Cha Trương Bửu Diệp 
cầu nguyện. Tôi qua đây được hơn một năm, không còn nhức 
nữa, tôi mừng lắm, nhưng không có dịp trở lại quê Cha để tạ 
ơn. Cháu cố tôi nói có văn phòng Cha Diệp ở thành phố 
Garden Grove, nên hôm nay tôi đến để tạ ơn Cha. 

Hiện nay tôi vẫn còn mang nhiều chứng bệnh: tiểu đường, cao 
huyết áp, tim tôi có đặt máy trong đó, nhưng tôi cảm thấy 
mình khỏe mạnh lắm. 

Tôi thường đến Văn phòng Cha Diệp để cầu nguyện với Cha, thì tôi 
đã nhận được ơn lành kỳ diệu mà khi đang kể lại đây, chân tay tôi 
còn run lắm. 
 
Câu chuyện là anh chị tôi về California, hiện nay đang tạm trú trong 
gia đình tôi, và mới bảo lãnh người con sang. Vì cháu tôi mới sang 
nên cần phải mua cho cháu một chiếc xe. Chúng tôi đi tìm khắp nơi, 
dự tính mua chiếc xe chừng $2000 thôi, nhưng xe nào cũng bị đụng, 
máy không tốt. Một hôm buồn quá, tôi chạy ngang văn phòng Cha 
Diệp thì quyết định vào xin Cha. Vừa xin xong, về tới nhà, tôi xem 
báo thấy có một người chính chủ muốn bán xe. Vừa thấy xe tôi đã 
rất muốn mua, mà lại còn mua được giá rất rẻ. Ngày hôm nay, họ 
còn mang xe đến tận nhà cho tôi. Cha ơi, đây là điều kỳ diệu mà Cha 
đã làm cho con. Tôi biết Cha luôn ẩn hình quanh đây, nên nếu xin 
mà tin tưởng thì sẽ được.  
 
Năm 2006, con tôi bị suyễn rất nặng. Vì lúc đó chưa có văn phòng 
Cha Diệp nên đến nhà sách mua quyển sách có hình Cha Diệp về 
cầu xin cho con trai. Không thể ngờ được là chỉ một tuần sau, con tôi 
bớt bệnh từ từ và cho đến nay thì hết hẳn. Tất nhiên cháu có uống 
thuốc, nhưng vẫn phải cầu xin.  
 



Trang 44 
 

49-Nguyễn, Thanh Cần – Greensboro, North Carolina 
“Cha Diệp làm phép lạ cho cháu tôi” 
 

 
 
Quả thật, việc nuôi dưỡng cháu rất khó khăn. Trong bệnh viện chỉ hướng dẫn cách cho cháu bú bằng loại bình 
mà cháu không cần hít bằng hơi bình thường. Chúng tôi lo lắng không biết cháu có thể làm được hay không. 
Nhưng cháu đã bú được tháng đầu tiên. Khi cháu được một tháng tuổi, gia đình đưa cháu đến bác sỹ chuyên 
khoa về tật bẩm sinh trẻ em. Ở đấy họ nói có thể chữa được với điều kiện cháu phải đủ cân nặng và sức khỏe 
để phẫu thuật hôn mê. Tôi lại cầu nguyện tiếp, xin Cha Diệp cầu bầu cùng Chúa để chúng tôi biết kiên nhẫn 
mà lo cho cháu và nhận được sự giúp đỡ của y khoa.  
 
Từ lúc cháu được ba tháng tuổi, bác sỹ chuyên khoa bỏ vào miệng cháu cái kiềng bằng kim loại và miếng 
băng bằng cao su. Ôi Trời! Thế thì làm sao cháu ăn, làm sao cháu thở đây? Ba nó, tức là con trai tôi, phải làm 
đúng hướng dẫn của bác sỹ, là một ngày căng kiềng 3 lần cho môi và hàm bị trống dần khép lại. Mỗi lần ba 
cháu làm như thế, cháu đều bị chảy máu và khóc vì đau đớn lắm. Bản thân chúng tôi cũng rất đau lòng. Cháu 
phải chịu đựng như thế suốt ba tháng liền. Nhưng cháu đa ̃đượ c ơn, là dù đau đớn, cháu vẫn bú sữa. Vì thế, 
sau ba tháng đó cháu cân đủ 12 pounds, và được phẫu thuật. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cách đây 14 năm, sau một lần về thăm nhà ở Việt Nam về tôi bị ngã bệnh. Tôi đến văn phòng bác sỹ để khám 
do hay bị đau ngực. Kết quả xét nghiệm cho thấy tôi mắc bệnh ung thư máu. Tôi được giới thiệu đến môt ông 
bác sỹ chuyên khoa về máu người Cuba. Tôi được làm hóa trị 3 lần trong vòng 3 tháng. Lần đầu khi vào 
thuốc, đầu tôi rụng hết tóc, láng như cái đầu gối, tôi yếu tới mức không thể tự vào nhà vệ sinh. Nhưng sau 
lần thứ ba thì bác sỹ cho tôi xuất viện. Suốt thời gian bệnh, tôi đa ̃nài nỉ Cha Trương Bửu Diệp giúp cho tôi, 
cầu xin Chúa cho tôi. Sáu tháng sau, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh củ a tôi đa ̃đượ c chữa lành. Điều ro ̃
ràng mà tôi trải nghiệm được là công đức của Cha Diệp quá lớn, vì Cha đã cứu người, giúp đời.  
 
Lần này tôi sang California làm việc cho sở của tôi, cuối tuần tôi đi lễ cùng bạn. Anh chị ấy nói ở đây có văn 
phòng Cha, nên tôi tới để làm chứng cho Cha. Với lòng tha thiết, khẩn khoản, trông cậy vào Ơn Chúa qua sự 
cầu bầu của Cha, và xuất phát từ tấm lòng, tôi tin tưở ng rằng, bất kỳ ai, khi có việc haỹ chạy đến Cha, thì sẽ 
được Cha cầu bầu. Đừng thách thức, mà hãy hêt́ lòng trông cậy và phó thác vı ̀Cha rất linh thiêng. 

Tôi có 5 người con đều khỏe mạnh. Cách đây hơn một năm, con 
trai tôi lập gia đình nhưng sinh ra một cháu bé không bình 
thường. Điều này khiến gia đình tôi hết sức đau buồn.  
 
Ngay từ trong bụng mẹ, cháu đã mất đi một phần thân thể. Con 
dâu tôi đau khổ, nhưng dấu cho đến gần kề ngày sanh cháu mới 
báo cho gia đình biết. Khi ấy, tôi chỉ biết khuyên con hãy ráng 
sanh cháu ra, mọi chuyện Chúa sẽ sắp đặt. Đúng như dự báo của 
bác sỹ, khi sinh ra, cháu không có môi và hàm ếch bị chẻ lên tới 
mũi. Tôi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp, phó thác, xin Cha 
cứu cháu, và ban cho chúng tôi sự kiên nhẫn để chăm sóc cho 
cháu. Điều chúng tôi lo lắng nhất là với dị tật như thế làm sao 
cháu bú sữa được?  
 

Sau khi phẫu thuật, chúng tôi lại được ơn Chúa, cháu 
nội tôi khỏe mạnh. Hai tháng sau đó, tôi xin cho cháu 
rửa tội. Tôi nói với các con: Ba đã hiến cháu nội của ba 
cho Cha Bửu Diệp, nên dù con đã chọn tên Thánh cho 
cháu rồi thì hãy lấy tên Thánh của Cha Diệp đặt cho 
cháu nội của ba. Các con tôi bằng lòng. Người đỡ đầu 
cho cháu cũng đồng ý tên Thánh của cháu là Phan-xi-
cô. Hiện nay cháu đã được hơn 1 tuổi, ăn uống, đi 
đứng khỏe mạnh. Thật là điều lạ lùng mà Cha Bửu Diệp 
đã làm cho cháu tôi và gia đình tôi. 
 

 

 

Cháu nội ông Cần 
chụp khi cháu 
được 1 tuổi. 
 
Hình do gia đình 
cung cấp. 
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50-Nguyễn, Thị Chung – Garden Grove, California 
“Con tôi thừa nhận các cháu đã được ơn Cha” 
 

 
 
Chúng ta ít ai thấy cái sai của mình, nên cứ xin mà không được thì nản lòng. Với kinh nghiệm của tôi, nếu ai 
cầu xin mà chưa được thì hãy kiên nhẫn bởi Chúa luôn cho mình điều tốt hơn. Cha Diệp sống đẹp lòng Chúa 
nên nhờ Cha cầu thay nguyện giúp, bởi Cha gần Chúa hơn.  
 

51-Nguyễn, Thị Hiển – Westminster, California 
“Cứ t in thì sẽ được” 
 

 
 
Tôi chỉ có một đứa con trai. Từ lúc sinh ra cháu bệnh hoạn đủ thứ, trong đó có bệnh tim. Khoảng 11 tuổi, 
cháu bệnh nặng hơn. Tôi đem cháu vô nhà thương Chợ Rẫy, họ điều trị rất lâu nhưng con tôi vẫn không khỏi 
bệnh. Sau đó, họ cho chụp CT đầu, kêu tôi làm cam kết rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì gia đình phải chịu 
trách nhiệm. Tôi không đồng ý nên đem con tôi về. Mấy ngày sau, tôi lặn lội xuống Cà Mau để cầu nguyện với 
Cha Diêp. Chồng tôi người ngoại đạo, không tin, nên không cho con tôi đi cùng. Vì thế, tôi phải đi một mình. 
Xuống tới nơi, tôi nói với Cha:” Cha ơi, con có một đứa con thôi. Nay con gửi nó cho Cha, nhờ Cha gìn giữ 
cháu. Nếu cháu khỏi bệnh, con sẽ dẫn cháu về tạ ơn Cha.” Một thời gian sau, con trai tôi khỏe mạnh bình 
thường, và tôi cũng đã thực hiện được lời hứa là đưa cháu về Cà Mau tạ ơn Cha. 

Lần trước tôi cầu xin Cha cho con trai tôi được học ở Philadelphia. 
Nhưng năm đó cháu không được nhận. Tuy vậy, tôi vẫn tin là mình 
nhờ Cha cầu xin với Chúa, thì Chúa luôn ban cho mình điều tốt hơn. 
Năm nay tôi lại cầu xin, và con tôi đã được nhận. Tháng Tám này cháu 
nhập học rồi. Tôi luôn nói với con trai, đừng bao giờ cậy sức mình, mà 
phải luôn cầu nguyện. Tôi có giới thiệu Cha với các con, và nói cho 
cháu hiểu. Các cháu thừa nhận mình may mắn được Cha nhậm lời. 
Còn tôi rất tin là chính Cha đã giúp cho con tôi được toại nguyện. 
 
Ngoài ra, trong cuộc sống đôi lúc gặp khó khăn, tôi đều cầu xin với 
Cha. Những lần để thất lạc giấy tờ, tìm hoài không thấy, vậy mà chỉ 
gọi tên Cha và nhờ Cha chỉ cho, thế là thấy ngay thôi. Giống như Cha 
luôn ở bên cạnh tôi vậy. Tôi được biết đến Cha Diệp khoảng 10 năm 
về trước, khi mẹ tôi ở bên Pháp về Việt Nam, và tôi cũng về để thăm 
mẹ, rồi cả nhà tôi đưa mẹ đi mộ Cha Diệp ở Cà Mau. Chị tôi ở bên 
Pháp cũng được nhiều ơn Cha lắm, lần nào về Việt Nam chị tôi cũng 
xuống Tắc Sậy tạ ơn Cha. Có điều chị tôi chưa biết về văn phòng Cha 
Diệp bên Mỹ.  
 

Tôi từng đi thi bằng nails bị rớt. Cách đây mấy hôm tôi đi thi lại. 
Tôi học kỹ lắm, nhưng vẫn lo lắng. Thấy vậy, có người quen nói 
nhiều người lớn tuổi hơn tôi, đi cầu nguyện với Cha Trương Bửu 
Diệp mà thi đậu. Rồi họ khuyên tôi nên đi cầu nguyện với Cha. 
 
Ồ, Cha Diệp thì tôi biết lâu rồi. Tôi tự trách mình là sao biết Cha 
mà hời hợt, không chịu cầu nguyện, trong khi bao nhiêu người 
ngoài Công giáo mà người ta rất tin nơi Cha. 
 
Bữa đó, chồng tôi (một Phật tử) đi cùng tôi đến văn phòng Cha 
Diệp. Anh ấy không nói là đã khấn gì với Cha. Sau đó tôi đi thi và 
đậu. Lúc này, chồng tôi mới nói là hôm đó anh ấy khấn cho tôi 
thi đậu, và hứa với Cha là nếu tôi đậu, anh ấy sẽ mua bông tới 
cúng tạ ơn Cha. Hôm nay anh ấy đã làm đúng lời hứa với Cha. 
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52-Nguyễn, Thị Hoa – Chicago, Illinois 
“Gia đình tôi bay sang California chỉ để thăm Cha” 
 

 
 

Gia đình chị Nguyễn, Thị Hoa. Hình chụp tại phòng thu TBDF. 
 
Vào năm 2011 có một đêm tôi nằm mơ Cha Trương Bửu Diệp vô nhà tôi. Thật sự tôi đạo Phật, nên khi nhìn 
thấy Cha tôi niệm Phật. Cha bỏ đi. Tôi rất hối tiếc. 
 
Tôi biết Cha Diệp lâu rồi qua ba chồng. Ba chồng tôi đã về Tắc Sậy về thăm mộ Cha. 
 
Tôi có hai đứa con bị bệnh tự kỷ. Vì cuộc sống sinh nhai, vợ chồng tôi phải đi làm, nhưng không thể làm full-
time do phải thay phiên nhau chăm sóc cho con. Vì thế tôi xin làm park-time. Xin hoài mà không được. Rồi tôi 
cầu nguyện với Cha. Sau đó, tôi gặp được người hướng dẫn và hãng chấp nhận cho tôi làm part-time. 
 
Năm 2014 tôi còn nhận được thêm ơn lành Cha ban, tránh khỏi một vụ tai nạn xe cộ, và tìm được hotel trên 
đường tối khuya và trời mưa gió khi đi Florida. Trên xe của tôi luôn có hình Cha Diệp, và tôi tin Cha đã luôn đi 
theo chúng tôi để phù hộ cho chúng tôi. Chúng tôi theo đạo Phật, nhưng rất tin nơi Cha Diệp. 
 
Tôi xem trên Youtube, chương trình Ơn Cha Diệp của TBDF, thấy nhiều người được ơn của Cha quá, nên ghi 
lại địa chỉ của Hội. Mục đích chuyến đi lần này của gia đình chúng tôi chỉ để đến được nhà cầu nguyện Cha 
Diệp của TBDF để cầu nguyện và cảm tạ những gì Cha đã ban cho chúng tôi. 
 
Chúng tôi ở California 9 ngày, ngày nào tôi cũng đến cầu nguyện với Cha thương ơn chữa lành cho hai đứa 
con của tôi. 
 
Tôi xem và thấy nhiều người bị cancer mà Cha còn giúp được, thì tôi tin một ngày nào đó hai đứa con bị bệnh 
tự kỷ của chúng tôi sẽ được bình phục. Kiên trì cầu nguyện thì Cha sẽ giúp. 
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53-Nguyễn, Thị Keo – Orange, California 
“Xin một lần không được, phải x in hoài” 
 

 
 
Em gái của tôi sinh sống tại Texas. Một hôm em tôi gọi sang nói chồng của em bị ung thư phổi. Nghe vậy tôi 
lo lắng lắm, nên đã chạy đến văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid, kêu với Cha: “Cha ơi, em con mang 
chứng bệnh nguy hiểm quá, những ai bị bệnh này khó mà qua khỏi. Nay con cầu xin, Cha thương con như thế 
nào thì thương em con làm vậy mà chữa lành cho em con.” 
 
Em tôi được điều trị bệnh viện ở Houston. Sau hai ngày, rồi một tuần, hai tuần, những tế bào ung thư cứ nhỏ 
dần sau phác đồ điều trị của các bác sỹ. Trong số các bác sỹ chữa trị cho em tôi có một bác sỹ người Ấn Độ. 
Ông ấy cho em tôi uống thêm một số loại thuốc cây cỏ, và hướng dẫn cách ăn uống. Tôi xin nước Thánh và 
hình ảnh của Cha ở văn phòng Cha để gửi sang cho em tôi. Tôi dặn, mỗi lần em uống nước thì làm dấu rồi 
uống một ngụm thôi, vừa uống vừa cầu nguyện. Sức khỏe của em tôi ngày càng khá lên. Ông bác sỹ nói ông 
đã chữa bệnh này mấy chục năm nay, nhưng hiếm người nào chịu thuốc một cách hoàn hảo như em tôi mà 
không phải mổ. Em tôi mập mạp, hồng hào, khỏe mạnh hơn trước. Đúng là em tôi được ơn Chúa, ơn Cha.  
 
Mỗi lần vô nhà cầu nguyện gặp ai, tôi đều nhờ họ thêm lời cầu nguyện Cha chữa lành bệnh cho em tôi. Không 
phải một mình mình cầu nguyện mà được đâu. 
 
Tôi xem TV thấy có một người có đứa cháu bị té gãy tay, ngày hôm sau phải mổ. Bà ấy đã khấn với Cha xin 
Cha đến nhà thương chữa cho cháu bà. Tôi thấy bà ấy không thấy mà tin, mà mình là người Công giáo sao lại 
không tin Cha. Ở đâu cũng có Chúa, có Mẹ, ăn thua mình tin hay không. Có người cầu suốt đời vẫn chưa 
được. Theo tôi, cầu nguyện mà không tin thì chẳng được gì. Ý tôi là phải có niềm tin. Xin một lần không được 
thì phải xin hoài, phải tin và kiên nhẫn.  
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54-Nguyễn, Thị Kim Liên – Lynnwood, Washington 
“Gia đình tôi được nhiều ơn Cha” 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Năm 2013, khi khám bệnh bác sỹ nói tôi có bướu to bằng bào thai 4 tháng, hàng tháng đều phải đến bệnh 
viện. Cứ mỗi lần tôi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp thì không cảm thấy đau, nên tôi tưởng sẽ không 
phải mổ để lấy bướu ra. Tuy nhiên, vì bướu to nên bác sỹ yêu cầu mổ. Nhưng lúc ấy tôi chỉ làm part-time nên 
chưa có bảo hiểm sức khỏe. Thấy vậy, tôi liền xin hãng cho làm chính thức. Kết quả là hãng chuyển cho tôi 
làm chính thức, và tôi có bảo hiểm. Đó là ơn thứ nhất. 
 
Khi mổ, bác sỹ nói tôi phải mất cả tháng thì mới bình phục. Nhưng tôi lại cầu xin Cha. Thật không ngờ là chỉ 
trong vòng một tuần lễ sau cuộc giải phẫu, tôi như người bình thường, không đau đớn gì dù không dùng đến 
bất cứ viên thuốc nào. Một lần nọ, khi đang làm, tự dưng cánh tay phải của tôi xụi lơ, không nhấc lên được. 
May sao lúc đó tôi có sẵn hình Cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation gửi cho, tôi liền đọc kinh và cầu 
nguyện với Cha. Chiều hôm đó về nhà tôi không còn bị như vậy nữa. 
 
Công việc trong hãng rất căng thẳng, lúc tôi muốn nghỉ, khi lại chần chừ, nên tôi có nói với Cha: Cha ơi, nếu 
Cha thấy thế nào tốt cho con, xin Cha giúp con có quyết định đúng.” Hai ngày sau, tôi quyết định nghỉ việc 
mà không băn khoăn gì hết. Tôi tin từ khi cầu nguyện với Cha, tôi như có Cha bên cạnh để giữ gìn, giúp tôi 
thoát được mọi nguy hiểm. Con gái tôi cũng được ơn Cha, dù nhỏ nhưng cháu rất vui. Số là cháu được nhận 
vào Target làm với điều kiện trong vòng 100 ngày phải mời được người làm thẻ. Gần hết hạn mà cháu chưa 
mời được ai, nên rất sợ bị cho nghỉ việc. Cháu tâm sự với tôi, tôi khuyên cháu hãy yên tâm cầu nguyện với 
Cha Diệp. Mỗi lần tôi đọc kinh cầu nguyện cháu đều đọc theo. Hết 100 ngày, supervisor gọi con tôi lên, không 
những không cho nghỉ việc mà còn lên lương cho cháu.  
 
Mỗi lần cầu nguyện với Cha xong là trong người tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi thấy nhiều người tôn vinh Cha, 
gia đình tôi quyết định lái xe xuống California, đến Văn phòng để làm nhân chứng.  

 

 



Trang 49 
 

55-Nguyễn, Thị Luận - San Bernadino, California 
“Tôi hoàn toàn xác tín vào Cha” 
 

 
 
Cha Diệp còn làm nhiều phép lạ cho tôi lắm. Ví dụ như bàn chân tôi hay bị rát rát giống như phải bỏng, ban 
đêm tôi hay bị chuột rút, đau lắm. Tôi bị như thế hai, ba năm nay rồi, uống thuốc, làm gì cũng không khỏi. 
Vậy mà tôi xin nước đã làm phép ở văn phòng Cha về, vừa thoa, vừa khấn với Ngài chỉ sau mấy lần là tôi hết 
cảm giác khó chịu ấy. 
 
Mới đây, con thứ tư của tôi có cuộc phỏng vấn việc làm. Hôm đó tôi đưa hình Cha Diệp cho cháu để bỏ vào 
bóp, khuyên cháu hãy nhờ Cha giúp. Hai tiếng sau cuộc phỏng vấn họ thông báo kết quả là con tôi đã được 
nhận, với mức lương cao dù một năm nữa cháu mới tốt nghiệp. Đứa con thứ năm đi phỏng vấn, tôi cũng xin 
với Cha bầu cử cho con. Kết quả, cháu cũng được có job tốt. Ngoài ra, còn rất nhiều chuyện nhỏ nhỏ khác, tôi 
xin gì cũng được. Tôi khuyên mọi người hãy chạy đến với Cha, trông cậy, phó thác, Cha sẽ bầu cử cho mình. 
Tôi hoàn toàn xác tín vào Cha. Tôi tin cứ xin là được. 
 

56-Nguyễn, Thị Ngọc Hằng – West Covina, California 
“Cha cho những gì tôi ao ước” 
 

 
 
 

Một lần tôi và chồng tôi đi đám, trên đường về ở 
xa lộ 22 East, xe chúng tôi cán phải nhiều mảnh 
sành. Tôi nói chồng tôi tránh (vì xe chạy trước 
cũng đã phải lách sang bên phải rồi), nhưng 
chồng tôi không nghe, cứ cán lên. 

Quả thật, sáng hôm sau tôi ra xe thì thấy bánh 
xẹp lép. Đó là xe của con gái tôi, nên tôi lo ngày 
mai là thứ Hai làm sao cháu có xe đi học. Hôm đó 
là chủ nhật nên không có ai vá xe, tôi liền một 
mặt gọi con trai ra bơm thử bánh xem sao, mặt 
khác tôi cầu xin Cha Diệp, nhờ Cha cứu giúp. 
Bánh xe được bơm lên, tôi cứ tưởng chỉ ngày hôm 
sau là nó xẹp lại. Ai ngờ con gái tôi chạy đến hai 
tháng rưỡi sau đó mà bánh vẫn không xẹp.  

Hồi năm 1993 tôi thấy báo Đức Mẹ Hằng cứu giúp có hình Cha 
Diệp trắng đen. Hồi ấy tôi cũng biết có nhiều người được ơn đã 
gửi lời tạ ơn Cha. Trong lòng tôi ao ước có hình Cha, mà là hình 
màu để thờ phượng. Mấy tháng sau có người từ Việt Nam sang, 
đem cho tôi tấm hình Cha Diệp, hình màu, đúng như tôi ao ước. 
Tôi mừng quá. Từ đó đến nay tôi nhận được rất nhiều ơn lành 
Cha Diệp ban cho. 
 
Những ơn nhỏ nhỏ không nói, còn những ơn đặc biệt như năm 
1995, tôi sang một tiệm nails của cô bạn. Lúc đầu làm tôi lo sợ 
lắm. Có lần vắng khách tôi khấn với Cha:”Cha ơi, Cha có linh 
thiêng thì đưa khách vô cho con.” 
 
 Không lâu sau, khách vô ào ào chật cả tiệm. Hôm đó chúng tôi làm tới hơn 9 giờ tối, vừa làm tôi vừa sợ toát mồ 

hôi, cảm giác như Cha hiện diện và nghe rõ lời khấn của tôi vậy. Tiệm nails của tôi vẫn còn tồn tại tới bây giờ.  
 



Trang 50 
 

57-Nguyễn, Thị Nga – Seattle, Washington 
“Những lúc cùng cực tôi thường gọi tên Cha” 
 

 
 
Hôm nay bác sỹ cho tôi chụp hình. Một tiếng sau tôi lên máy bay. Xuống tới California chân tôi còn đau, hai 
đứa con ra đón còn thấy tôi chống gậy. Vậy mà sau khi con tôi đưa tôi đến thăm Cha Diệp, tối đó về nhà chân 
tôi hết đau. Hôm nay tôi trở lại đây để tạ ơn và làm chứng cho Cha, vì chân tôi hết đau hẳn rồi. 
 
Những lúc cùng cực tôi thường gọi tên Cha, xin Cha, mà đôi khi còn đòi hỏi với Cha nữa. Ví dụ con tôi để chìa 
khóa nhà ở đâu không biết, tìm hoài không thấy. Tôi sốt ruột nói với Cha: "Cha ơi cho con con tìm thấy chìa 
khóa nhe Cha, 15 phút Cha báo tin cho con nhe Cha.” Vậy mà đúng 15 phút sau con tôi tìm được chìa khóa. 
Tôi xin làm nhân chứng cho Cha và sẽ tiếp tục cầu nguyện với Chúa để Cha sớm được phong Thánh. 
 

58-Nguyễn, Thị Thắng – Michigan 
“Cha đã ban cho tôi ơn hồi sinh” 
 

 
 
Tôi cầu xin được ra khỏi nước Việt Nam, để làm việc, và để giúp đỡ người thân còn rất khốn khó. Thật nhiệm 
màu, Cha đã dẫn đường cho tôi đi thật. Từ đó, lúc nào tôi cũng tin nguyện với Cha. Và tôi xin gì cũng được, 
nhất là cầu xin cho bạn bè, người thân. 
 
Tôi ở thành phố rất ít người Việt Nam ở tiểu bang Michigan, nhưng lại được một chị bạn tặng tấm hình của 
Cha Diệp được thỉnh từ văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Từ đó, tôi biết địa chỉ của Hội mà hôm nay 
đến được nơi này, được tâm sự với Cha, và làm nhân chứng cho Cha. 
  

Tôi muốn đi California để thăm con, nhưng tôi đau chân 
quá, đi không nổi. Chân tôi bị sưng to, cần phải mổ nhưng 
không mổ được vì tôi còn bị tiểu đường. Nhân tháng các 
Thánh, tôi có đọc kinh và khấn với Chúa. Cơn đau có giảm 
nhưng tôi vẫn còn đau, tôi bèn khóc với Cha Diệp: “Cha ơi, 
con như người chết rồi, nhưng nay con tỉnh rồi. Con xin 
Cha cho con đi đến California để thăm Cha, tạ ơn Cha, xin 
Cha giúp con.” 

Tôi mới đọc có một Kinh lạy Cha mà đã thấy khỏe. Kế đó 
tôi dâng được một chuỗi Mân Côi. Trước ngày đi California, 
chân tôi vẫn còn sưng, nên con tôi đưa tôi đi gặp bác sỹ.  

 

Năm 1977, tôi bị chấn thương sọ não, nặng lắm. 
Trong lúc tôi có cảm giác lâng lâng như đang bay 
đi, thì bỗng thấy một người mặc đồ đen, gương mặt 
hiền từ, đeo chuỗi tràng hạt dài tới chân, nói với tôi 
chỉ hai từ ‘Hồi sinh’. Ngay sau đó, chân tay tôi cử 
động được. Cô cháu gái thấy vậy liền gọi bác sỹ. 
 
Tôi hồi sinh thật. Trở về nhà, tôi cứ đòi đi nhà thờ, 
dù trước đó tôi chỉ thờ ông bà chứ không phải là Ki-
tô hữu. Tôi có chị bạn tặng tôi tấm hình một vị Linh 
mục. Tôi nhìn mà giật mình, vì đây chính là người 
đã cứu mạng tôi, đưa tôi về cõi trần gian của năm 
1977. Tôi đi nhà thờ thường xuyên, cầu xin Chúa, 
Đức Mẹ Fatima, và với Cha Diệp. 
 



Trang 51 
 

59-Nguyễn, Thị Thùy Linh – Saigon, Việt Nam 
“Chỉ cầu nguyện ở nhà tôi cũng được Cha nhậm lời” 
 

 
 
Trong gia đình tôi có đứa cháu bị đau mắt lâu lắm. Đi bác sỹ cho thuốc uống nhưng cháu vẫn không hết bệnh. 
Khi đã cùng đường, tôi đi nhà thờ Tắc Sậy, xin nước Thánh cho cháu uống, và cầu nguyện với Cha Diệp, thì 
cháu lành bệnh ngay. 
 
Gia đình tôi đôi lúc gặp khó khăn, bệnh hoạn, mà không có điều kiện xuống mộ Cha, chỉ phó thác, cầu nguyện 
ở nhà, thì cũng được Cha nhậm lời. 
 
Tôi không phải là người Công Giáo nhưng rất tin tưởng vào sự linh thiêng của Cha. Vì thế, khi đã có một bé 
gái, tôi cầu xin Cha cho tôi thêm một bé trai. Và tôi đã được như ý. 
 
Tôi biết Cha Diệp đã 20 năm nay rồi. Tôi cũng có dịp nhiều lần sang Mỹ, nhưng những lần trước không hề biết 
Cha đã hiện diện ở miền Nam California. Còn lần này, tôi và người chị được một bác sỹ nha khoa giới thiệu về 
văn phòng Cha. Tôi mừng quá, vì đã được ơn Cha rồi, nên xin làm nhân chứng ơn lành. 
 
Qua câu chuyện của mình, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng nếu ai có điều gì khó khăn, hay bệnh tật 
đau yếu hãy cầu nguyện với Cha một cách thành tâm, như tôi đã từng làm thì sẽ được ơn Cha. 
  

 



Trang 52 
 

60-Nguyễn, Thị Tuyết Hoa – Santa Ana, California 
“Tôi chết đi sống lại là nhờ có Cha cứu” 
 

 
              
                  Gia đình bà Nguyễn, Thị Tuyết Hoa. Hình chụp tại văn phòng TBDF. 
 
Cách đây hai tuần tôi bị hôn mê hơn 10 ngày. Bác sỹ cho đặt ống thở, nhưng nói với các con tôi là tôi trong 
tình trạng ‘thập tử nhất sinh’. Vì sợ tôi không qua khỏi, các con tôi lo liệu hậu sự hết, chỉ cần bác sỹ rút ống ra 
là đưa tôi đi thiêu. Trong cơn hôn mê, tôi gặp một bầy quỷ dữ, giằng tay, cấu véo, muốn ăn thịt tôi. Chợt lúc 
đó, Cha Trương Bửu Diệp xuất hiện, trên vai quàng khăn màu tím. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ khi đó, Cha 
Diệp đuổi quỷ dữ: “Đi ra.” Rồi Cha quay sang nói với tôi, giọng của người miền Nam: “Cha là Trương Bửu 
Diệp, Cha đến thăm con và sẽ xức dầu cho con nhé.” Cha xức dầu cho tôi thật. Trong cơn hôn mê, tôi gặp 
Cha như vậy ba lần. Tôi nhớ rất rõ cặp mắt Cha rất đẹp, hiền hậu nhìn tôi. Lần thứ ba thì tôi bừng tỉnh dậy. 
Thật ra tôi bị tiểu đường, dẫn đến suy tim, tim ứ nước. Lúc phải nhập viện, cơ thể tôi suy kiệt, gan hư, thận 
hư khiến tôi bị phù sưng, bụng chướng lên như trái banh. 
 
Thời gian trước khi bị hôn mê, bệnh viện chuyển tôi qua hết khoa này đến khoa kia để họ nghiên cứu. Tôi chỉ 
biết cầu nguyện với Chúa, Đức Mẹ và nhờ Cha Diệp cầu bầu giúp. Các con tôi, cả đứa bên Mỹ lẫn ở Việt Nam 
đều cầu nguyện với Cha Diệp. Khi tôi tỉnh lại, tôi nói chuyện bình thường với bác sỹ, với các con tôi như tôi 
chưa từng bị hôn mê. Các bác sỹ rất ngạc nhiên về điều này. Còn tôi thì tin mình đã nhận được ơn chữa lành. 
Nhờ có Cha cứu, mà tôi chết đi sống lại. 
 
Tôi biết Cha Diệp lâu rồi khi còn ở Việt Nam. Khi qua Mỹ, con gái tôi là Nguyễn Thị Bích Chi nói ở đây cũng có 
văn phòng Cha Diệp. Cháu đến cầu nguyện với Cha thường xuyên và cũng từng được ơn Cha. 
 
Cô Nguyễn Thị Bích Chi: Tôi có niềm tin mãnh liệt về sự linh thiêng của Cha Diệp từ khi tôi được ơn Cha. 
Số là trước đây khi còn ở Florida tôi thi quốc tịch hai lần mà không đậu. Khi chuyển sang California sinh sống, 
tôi đi thi lại. Lần này tôi khấn với Cha: “Cha ơi, Cha cho con gặp người phỏng vấn con dễ tính nhe Cha.” Quả 
thật như vậy, hôm vô phòng thi, tôi cầm hình của Cha. Người phỏng vấn không hỏi tôi gì, mà vẫn cho tôi đậu. 
Từ khi biết Cha, cầu xin gì tôi cũng được Cha ban ơn cho.  



Trang 53 
 

61-Nguyễn, Thị Vạn – San Diego, California 
“Cha đã lấy cục bướu trong đầu tôi ra” 
 

 
 
Tôi nói: “Cha ơi con không biết lái xe, không biết tiếng Anh, bệnh như thế thì thật là khổ, xin Cha cứu con.”  
 
Ba tháng sau, con tôi đưa tôi đi gặp bác sỹ thì được họ cho chụp lại hình. Khi có kết quả họ xem rất kỹ, mất 
cả tiếng đồng hồ. Sau đó họ kêu tôi vô, bắt tay tôi, chúc mừng và thông báo rằng tôi không phải mổ nữa mà 
chỉ cần xạ trị mà thôi. Tôi xạ trị được năm tuần xong thì không chịu đi chụp hình lại. Nhưng mới đây, tức là 
một năm sau khi xạ trị, tôi trở lại để kiểm tra. Bữa đó họ không cho kết quả, mà hẹn ba bốn ngày sau mới trả 
lời qua phone. Đúng ba ngày sau họ gọi phone báo cho biết là tôi không còn bướu trong đầu nữa. Không thể 
nào tin nổi! Tôi biết Cha đã nhậm lời tôi cầu nguyện, vì tôi luôn cầu xin Cha ban cho tôi ơn chữa lành.  
 
Tôi chỉ đến văn phòng Cha một lần. Nhà xa xôi nên tôi xin hình có kinh để đọc kinh, xin nước Thánh để lên 
bàn thờ. Mỗi lần đọc kinh xong tôi uống một tí, vì là nước đã được làm phép. Được ơn Cha nên hôm nay tôi 
quyết định trở lại văn phòng để làm nhân chứng cho sự cầu bầu linh tiêng của Cha. 
 

62-Nguyễn, Thiên Kim – Santa Ana, California 
“Được ơn Cha, niềm tin của tôi trở nên mãnh liệt” 
 

 
 
Trong cuộc sống, ai cũng có những nỗi niềm riêng. Qua chia sẻ của tôi, tôi mong mọi người hãy đến với Cha, 
cầu xin Cha, để được Cha giúp đỡ. Tôi biết Cha Diệp lâu rồi, nhưng đức tin chưa mạnh lắm. Cuộc sống bận 
rộn, tôi quên mất dù có hình Cha trong nhà. Đến năm 2013 tôi nghe nhiều người nhắc đến Cha và được ơn 
Cha nên mới đến văn phòng Cha trên đường Euclid để cầu nguyện thường xuyên, thì đã được. Từ khi được ơn 
Cha, niềm tin của tôi về sự linh thiêng của Cha trở nên mãnh liệt. 

Năm 2013 tôi có bướu trong đầu. Các bác sỹ kiểm tra sức 
khỏe, nói vì tôi lớn tuổi nên chỉ mổ một đường nhỏ trên trán 
thôi. 

Tới ngày hẹn, con dâu và hai đứa cháu đưa tôi đi mổ. Lúc 
đó, tôi chưa nghĩ đến chuyện cầu nguyện. Tuy không sợ mổ 
nhưng tôi vẫn hỏi bác sỹ là mổ có chết không? Ông bác sỹ là 
người có đạo, nên nói rằng ông ta không bảo đảm 100%, 
chỉ có Đấng Tối Cao mới trả lời được câu hỏi của tôi mà thôi. 
Nghe vậy, tôi xin dời lại ca mổ để về nhà xin khấn, cầu 
nguyện. Ông bác sỹ đồng ý và hẹn tôi ba tháng sau trở lại. 
Tháng 9-2014, từ San Diego, tôi lên văn phòng Cha Diệp 
trên đường Euclid để khấn. 

Tôi có người em trai bị mất tích hơn 10 năm qua. Tôi đến 
Cha Diệp, nói với Cha: “Cha ơi, con biết không ai có thể giúp 
con được, ngoại trừ Cha. Xin Cha giúp con, nói em con gọi 
phone về cho con biết em đang ở đâu, như thế nào, để con 
yên tâm.”  
 
Cha thật linh thiêng. Lúc tôi xin Cha là năm 2013, sang năm 
2014 thì cậu em tôi gọi phone về, và sau đó có đến thăm gia 
đình tôi. Chúng tôi rất vui mừng. 
 
Hôm nay tôi đến đây để cảm tạ Cha và chia sẻ cho mọi 
người biết về sự linh thiêng của Cha. 
 



Trang 54 
 

63-Nguyễn, Thu – Garden Grove, California 
“Có Cha, đời tôi không còn u ám” 

 
 
64-Nguyễn, Tommy – Garland, Texas 
“Con tôi lành bệnh, tôi thành công là nhờ ơn Cha” 
 

 
 
Cuộc đời của tôi rất khổ. Khi qua Mỹ tôi làm thuê, làm mướn hai job: làm tiệm giặt, và làm trong tiệm phở. Do 
nhờ tần tiện, tôi để dành được một số tiền. Đến khi chủ tiệm phở muốn bán tiệm. Lúc đó tôi có sẵn một số 
tiền và theo ý ông chỉ muốn bán tiệm cho tôi, nên tôi lấy tiệm. Trong thời gian làm giấy tờ tôi lại cầu nguyện 
với Cha: Cha ơi, số con khổ, bây giờ chỉ xin lấy tiệm để được làm chủ, Cha không giúp thì con lại phải đi bưng 
phở tiếp mà thôi. Cha đã thương con con và cho cháu khỏe mạnh, nay xin Cha thương con với.” Rồi khi giấy 
tờ xong xuôi, tôi bước vào cuộc đời làm chủ. 
 
Nếu trước đây income của tôi rất thấp, thì từ khi lấy tiệm, income của tôi lên vùn vụt, tưởng như là một giấc 
mơ. Từ một người làm thuê, nay tôi đã là một ông chủ của một tiệm phở lớn. Tôi đã thành công.  
 
Từ khi còn ở bên Việt Nam tôi đã biết đến Cha Diệp mà chưa có việc gì cần cầu nguyện. Sang đây qua báo 
chí, truyền hình, tôi biết đến Trương Bửu Diệp Foundation. Hôm nay tôi lái xe từ Texas sang đây để tạ ơn và 
làm chứng cho lời cầu bầu linh thiêng của Cha. 

Năm 2001, khi còn ở Việt Nam, tôi khổ lắm, nên dọn về Sóc Trăng ở. 
Mấy người bạn tôi lúc đó khuyên tôi: “Chị thử đi cầu xin ông Cha Diệp 
xem, ông thiêng lắm.” Tôi là người Phật giáo, nên không mấy tin về đạo 
Thiên Chúa. Nhưng lúc đó tôi khổ quá, không còn phương hướng nào 
nữa nên tôi theo người bạn đến ngôi mộ Cha ở Tắc Sậy, Cà Mau. Khi đó 
tôi khóc dữ lắm, tôi xin Cha thương giúp tôi. Thật sự lúc đó tôi không tin 
tưởng gì lắm về Cha Diệp. Mấy tháng sau dần dần tôi thấy có những 
thay đổi trong cuộc sống, có vẻ sáng sủa hơn chứ không còn u ám nữa. 
Rồi tôi quay về Sài Gòn trở lại công việc làm ăn, gặp được qưới nhân 
giúp đỡ, và cuộc sống ngày càng khá hơn. Rồi tôi được sang Mỹ. 
 
Lúc xin Cha, tôi có nguyện là nếu qua được cảnh hoạn nạn thì tôi sẽ đến 
Cha để làm từ thiện, tặng gạo cho người nghèo, nhưng tôi chưa thực 
hiện được. Tuy vậy, tôi vẫn giữ lời hứa trong lòng mình không bao giờ 
quên. Mới đây, tôi sực nhớ đến Cha, nói với người bạn về ơn lành Cha 
Diệp đã ban nên muốn đến thăm Cha. Bạn tôi còn nói: mình là người 
đạo Phật, đến Cha làm gì. Nhưng tối hôm đó vừa mở Facebook lên tự 
nhiên tôi thấy hình Cha trong đó. Tôi hết hồn, nghĩ rằng có lẽ Cha nhắc 
tôi đến thăm Cha. Tôi khẳng định những gì tôi kể ở đây là sự thật. Cha 
đã làm cho tôi tin. 
 

Khi mới sang định cư ở Mỹ, con gái tôi khi đó là một cô gái 16 
tuổi bình thường, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cháu bị stress, 
rồi bị tâm thần. Khi gia đình đưa cháu vào nhà thương, cháu 
không biết gì, không nhận ra người thân. Chúng tôi rất buồn, 
nhất là khi bác sỹ nói con tôi sẽ phải uống thuốc suốt đời. Tôi 
thất vọng lắm, nhưng khi cùng đường tôi nghĩ đến Cha Diệp, và 
bắt đầu cầu nguyện với Cha mỗi ngày 9 lần. Mỗi lần cầu nguyện 
tôi có nói với Cha: Xin Cha chữa lành cho con gái con, nếu không 
con cũng xin vâng theo Thánh ý Chúa.” 
 
Hai năm trở lại đây, con tôi dần dần không phải uống thuốc nữa. 
Bây giờ cháu là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Tôi nghĩ đó là 
phép lạ của Cha đã cầu bầu cho con gái tôi.  
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65-Nguyễn, Trần Tú Quỳnh Sơn - Renne, France 
“Khi đã x in, đừng nên nản lòng” 
 

 
 
Nhà tôi ở thành phố Biên Hoà, đi xe nhanh nhất cũng mất khoảng 8 tiếng. Khi xuống tới chỗ Cha trời mưa tầm 
tã nhưng vì muốn cầu nguyện với Cha nên vừa xuống xe là cả nhà tôi tới thẳng mộ Cha. Trước khi xuống cầu 
nguyện với Cha, dù chưa biết được hay không, nhưng vì rất tin tưởng nơi Cha, nên gia đình tôi đã đặt một 
tấm bia tạ ơn Cha. Mấy anh chị tôi đội mưa lấy xi măng dán bia lên nơi gần mộ cha, và ra về sau khi cầu 
nguyện xong. Mấy ngày sau chị tôi nhận được visa đi du học ở Pháp. Khi xem lại hồ sơ, thật ngạc nhiên là 
ngày chị gái tôi được cấp visa, chính là ngày cả gia đình tới cầu nguyện với Cha.  
 
Còn đối với riêng tôi, trên xe mô tô của tôi lúc nào cũng có hình Cha Diệp. Tôi luôn luôn cầu nguyện với Cha 
mỗi khi ra đường, mỗi sáng đi làm, và tôi luôn được Cha gìn giữ. Thí dụ như có lần tôi đang đi rất nhanh, 
đường đông xe, tôi chuyển sang đường có ít xe hơn thì thình lình có người trước mặt băng qua đường. Lúc đó 
tôi chạy xe với tốc độ 100km/h, rất nhanh. Nhưng sau vụ va chạm đó, cả người và xe đều không bị sao cả. 
Nếu lúc đó mà có xe tải đằng trước thì không biết sẽ ra sao. Những người chứng kiến hôm đó đều ngạc nhiên, 
nhưng rất mừng vì họ cho rằng người qua đường quá bất cẩn, nhưng không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.   
 
Gia đình tôi tin tưởng và cầu nguyện với Cha lâu lắm rồi. Ba mẹ tôi lên Internet, xem trên TV về các ơn lành 
Cha Diệp ban cho mọi người. Ba mẹ tôi còn biết và khuyên tôi lên website của Trương Bửu Diệp Foundation 
(TBDF) để xem các chương trình Ơn Cha Diệp từ số 1 đến nay. Tôi làm theo lời ba mẹ dặn, luôn có lòng tin và 
cầu nguyện với Cha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Từ Pháp có dịp sang Mỹ, tôi đến Văn phòng Cha Trương 
Bửu Diệp để chia sẻ những ơn lành Cha ban cho gia 
đình tôi. Tôi đã ao ước được đến Văn phòng Cha từ lâu 
lắm rồi. 
 
Cha Diệp đã ban cho gia đình tôi nhiều ơn lành, nhưng 
ơn lành tôi nhớ rõ nhất đối với cả gia đình tôi là cách 
đây khoảng mười mấy năm. Khi đó, cả nhà đã xin cho 
chị gái được đi du học ở Pháp. Vào thời điểm đó, việc đi 
du học Pháp rất khó khăn, không đơn giản chút nào. 
 
Vì thế, vào khoảng tháng 8, gia đình tôi đã xuống Tắc 
Sậy, Cà Mau để cầu nguyện với Cha Diệp. 
 

Đây là lần thứ ba tôi sang Mỹ, nhưng chỉ mới biết ở 
miền Nam California có văn phòng Cha Diệp, vì thế 
chuyến đi này tôi sang Mỹ chỉ để được gặp Cha, 
cảm tạ Cha và tiếp tục cầu nguyện với Cha. Nhân 
đây tôi cũng muốn cám ơn các anh chị ở TBDF đã 
làm việc tận tâm, tận tình, giúp đỡ mọi người cầu 
nguyện với Cha, tiếp tục truyền cho mọi người biết 
là Cha luôn yêu thương và ban ơn cho những ai có 
lòng tin cậy và yêu thương Cha, đến với Cha hết 
lòng. 
 
Với kinh nghiệm của một người Ki-tô hữu, tôi xin 
chia sẻ, khi cầu nguyện với Cha thì phải thật tâm, có 
lòng tin và kiên nhẫn thì sẽ được Cha lắng nghe và 
cầu bầu giúp. Nếu xin một lần, hai lần, ba lần chưa 
được thì đừng nên nản lòng. Mình cầu một chưa 
được, nhưng đến lúc được rồi thì có gấp 10, gấp 
trăm lần mình xin. Vâng, hãy kiên trì. 
 

 
Anh Quỳnh Sơn bên mộ Cha Diệp ở nhà thờ Tắc sậy. Hình do 
nhân chứng cung cấp. 
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66-Nguyễn, Tuyết – San Jose, California 
“Tôi được nhiều ơn Cha lắm” 
 

 
 
67-Nguyễn, Tuyết Mai & Phan, Anh – Anaheim, California 
“Cha cho housing để chúng tôi làm nhân chứng” 
 

 
 
Phan, Anh: Hồi chúng tôi mới sang Mỹ, ở bên Florida. Khi đó còn bỡ ngỡ về cuộc sống mới, khó khăn trở 
ngại đủ điều, nên cô em tôi mới tặng tấm hình Cha Diệp rồi nói tôi gắn lên xe để Cha phù hộ cho. Tôi còn nhớ 
hôm đó, khi vừa rẽ qua một ngã tư thì có một chiếc xe lao tới rất nhanh. Tôi chỉ kịp nhìn lên tấm hình Cha 
Diệp, thì chiếc xe ấy bay qua. Nếu không có Cha, chắc vợ chồng tôi đi luôn rồi. Những lần trước, khi cầu 
nguyện, tôi cầu với Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giu-se trước, Cha Diệp sau. Lần này xin housing hoài, chờ cũng 
mấy năm rồi, nên tôi đến văn phòng Cha mà nói:” Cha ơi, chúng con muốn làm chứng nhân lắm, nhưng chưa 
có cớ gì, vì những lần trước là con chưa cầu nguyện trực tiếp với Cha. Nay con trực tiếp xin Cha cầu thay 
nguyện giúp, cho vợ chồng con có được housing sớm, thì con mới có lý do để làm chứng cho Cha. Cũng xin 
Cha cho con được housing gần chỗ làm việc, gần trường học và gần nhà thờ nữa.” Chỉ một năm sau khi nói 
chuyện ấy với Cha, vợ chồng tôi được cấp housing. Mà từ căn nhà ấy chỉ đi bộ 15 phút là đến chỗ làm việc, 
gần nhà thờ và gần trường học. Bản thân tôi mắc bệnh nhiếp hộ tuyến, làm xét nghiệm máu lên tới 7.4, bác 
sỹ nói phải mổ. Tôi nói bác sỹ cho hoãn lại kỳ tới. Tôi về xin Cha Diệp, rồi đến văn phòng Cha xin tiếp. Kết quả 
mới đây có 3.5 thôi. Chưa tin tôi làm xét nghiệm thêm một chỗ khác nữa, thì kết quả chỉ có 3 thôi. Hơn năm 
nay chỉ số ấy không thay đổi.  
 
Theo tôi nghĩ, ngay từ khi Cha chấp nhận hy sinh cho đàn chiên vào năm 1946 thì Cha đã là Thánh rồi, nhưng 
vì cần phải có bằng chứng thì mới cần nhiều nhân chứng. 

Tôi mở tiệm nails, có đem hình Cha lên tiệm thờ. Tiệm tôi đông 
khách, thợ dễ thương, như anh em trong gia đình vậy. Một hôm, 
khi tiệm đang đông và dơ lắm thì bất ngờ state board đến xét. 
Lúc đó tôi chỉ biết quỳ sụp xuống mà xin Cha cho mọi chuyện 
suôn sẻ. Kết quả là tiệm tôi chỉ bị phạt $100 mà thôi. Ngoài ra 
trong cuộc sống tôi được nhiều ơn Cha lắm. Kinh nghiệm của tôi 
là không chỉ đọc kinh là đủ, mà phải cầu nguyện, lắng lòng xuống 
xem ý Chúa, ý Cha thế nào. Nhiều khi mình đã nhận được nhiều 
Hồng Ân mà không cảm nhận được. 
 
Tôi biết văn phòng Cha Diệp qua Youtube. Nhân hôm nay xuống 
miền Nam, biết Văn phòng Cha nơi đây tôi đã đến để cảm tạ Cha 
và làm nhân chứng cho Cha. 
 

Nguyễn, Tuyết Mai: Chúng tôi xin housing, đến cầu xin 
Cha, rất liên lỉ, kiên nhẫn. Cuối cùng chúng tôi được cấp một 
căn nhà rất thoải mái. Cách đây 3 năm, tôi bị đau ở bụng bên 
phải, đau lắm, càng ngày càng đau. Lúc đó tôi phải bò đến 
bàn thờ mà nài nỉ với Cha: Cha ơi con đau lắm, chắc con chết 
quá, xin Cha cầu bầu cùng Chúa, Đức mẹ và Thánh cả Giu-se 
cho con để con hết đau. Nói xong tôi lấy chai nước xin ở văn 
phòng Cha uống từng ngụm. Rồi tôi lên giường nằm ngủ cho 
đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cảm thấy hết đau. Mới đây 
nhất, tôi bị đau lại, đi bác sỹ làm các xét nghiệm thì phát hiện 
tôi bị một bướu trong ruột già, rồi bị loét bao tử nữa. Tôi lại 
cầu nguyện với Cha, đến nay tôi đã được các bác sỹ chữa 
lành hẳn nên đến để tạ ơn Cha.  Tôi biết Cha Diệp lâu rồi 
nhưng chưa được về Việt nam thăm mộ Cha lần nào.  
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68-Nguyễn, Văn Phúc – Riverside, California 
“Sau ba năm bị bất tỉnh, tôi được Cha cứu” 
 

 
 

Ông bà Nguyễn, Văn Phúc. Hình chụp tại phòng thu TBDF. 
 
Tuy đã có thể nhận biết, nhưng tôi vẫn không ngồi lên được. Mỗi lần muốn ngồi lên, vợ và các con tôi phải 
vực dậy, thoa bóp tay chân cho tỉnh dần lên. Từ ngày tỉnh lại, vợ con tôi cho tôi đi lễ ngày Chủ nhật. Cả cộng 
đoàn ai cũng biết tôi bị hôn mê và liệt mấy năm trời. Gặp tôi đi lễ được, ai cũng mừng. 
 
Sau lễ, tôi thường ngồi trên xe lăn xem tivi. Một hôm trên màn hình tôi thấy có hình Cha Trương Bửu Diệp, và 
nhiều người đến khấn Cha cho được ơn như ý. Tôi nhủ thầm: “Cha ơi, con biết Cha linh thiêng lắm, con muốn 
đếm thăm Cha, nhưng mấy đứa con nó bảo văn phòng Cha ở xa lắm, ai mà đưa đi đón về, bế lên ẵm xuống 
được. Con thì chẳng biết văn phòng Cha ở đâu cả.” 
 
Bỗng một ngày nọ, có cô hàng xóm đến văn phòng Cha Diệp về, đưa cho con gái tôi mang về tặng cho tôi 
tấm hình của Cha và hai chai nước, nhờ thế mà tôi mới biết địa chỉ văn phòng Cha của Trương Bửu Diệp 
Foundation trên đường Euclid, thành phố Garden Grove. Hàng ngày tôi nhìn vào hình Cha mà khấn nguyện, 
xin Cha giúp cho tôi có thể đi đứng được bình thường. Thật ra con của tôi cũng siêng năng tập cho tôi đi lại ở 
phòng khách ba lần mỗi ngày, nhưng mà tôi mệt lắm, đi không nổi. 
 
Thấy tôi tha thiết muốn đến thăm Cha Diệp, ngày 12 tháng Một, năm 2015, các con sắp xếp để đưa tôi đến 
Nhà thăm viếng Cha Diệp. Hôm đó, tôi khấn Cha cho tôi đứng lên đi đứng bình thường, không phải ngồi xe 
lăn nữa. Sau đó ngày 23 tháng Một, con tôi lại đưa tôi đến Văn phòng Cha lần nữa. Khi ấy tôi vẫn còn phải 
ngồi xe lăn chứ chưa đi đứng gì được.  
 
Sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng Hai, gia đình đưa tôi đi lễ. Về đến nhà vợ tôi đẩy tôi vào phòng ngủ. Tôi ngồi 
trên xe, đọc kinh, và nhấp chút nước mà tôi đem về từ Văn phòng Cha. Khoảng 12 giờ trưa, tôi bỗng thấy 
trong người thoải mái, tôi nói thầm với Cha: “Cha ơi, Cha xin Chúa cho con đứng thử lên xem có được hay 
không.” Một lúc sau, tôi cảm giác như có ai đó giúp tôi đứng lên, rồi chân tôi bước đi một cách nhẹ nhàng. 
Thật là một phép lạ, mà chẳng ai khác chính Cha Diệp đã ban cho tôi. 
 
Kể từ đó đến nay, tôi bỏ luôn chiếc xe lăn. Để phòng hờ, khi ra ngoài tôi mới dùng walker, chứ trong nhà tôi 
đi đứng như người bình thường. 
 
Tháng 7-2015 tôi đã trở lại văn phòng Cha Diệp. Hai lần trước là để xin ơn, lần thứ ba này là để tạ ơn Cha đã 
ban cho tôi ơn chữa lành. 

Vào tháng 11-2011, khi tôi 83 
tuổi thì bị té bất tỉnh nhân sự. 
Sau cuộc phẫu thuật trên đầu, 
tôi vẫn mê man và nằm liệt trên 
giường suốt ba năm liền. 
 
Trong ba năm đó, tôi nghe vợ 
con tôi kể lại rằng gia đình đã 
nhiều lần khấn xin Chúa và Đức 
Mẹ cho tôi được hồi tỉnh, bằng 
không nếu Chúa cất tôi về thì gia 
đình chúng tôi xin vâng theo ý 
Chúa. 
 
Đúng ba năm sau, tháng 10-
2014, tôi tỉnh lại. 
 



Trang 58 
 

69-Nguyễn, Văn Tạo – An Giang, Việt Nam 
“Có tin, có lành” 
 

 
 
Tôi muốn nói với mọi người, các Phật tử, hoặc Con chiên lành của Chúa đọc được câu chuyện này thì xin hiểu 
đó là lời nói thật của tôi. Còn tin hay không là tùy quý vị. Bản thân tôi rất tin vì tôi hiểu trên cuộc đời này còn 
có lãnh vực khoa học tâm linh. Ai trải nghiệm được mới hiểu. Tôi cùng quê với Cha Diệp, nhưng đó là lần đầu 
tiên tôi xin với Cha. Qua Mỹ thăm bạn, thấy văn phòng Cha ở đây tôi mừng lắm. Tôi quan niệm chuyện gì 
chưa giải thích được thì khoan bài bác. Chưa thấy thì chưa tin, nhưng ai đã thấy được thì cứ để họ tin. Người 
ta nói “có tin, có lành.” 
 

70-Nguyễn, Văn Xuân – Orange, California 
“Tôi đã gặp Cha Diệp trong giấc mơ” 
 

 
 
Bà ấy kể lại rằng đã đến văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid để cầu xin Cha, dù chúng tôi là người ngoại 
đạo. Rồi bà ấy xin chai nước về, thoa lên đầu tôi, lên tóc tôi. 
 
Trong cơn mê, tôi thấy mình đi vào một nơi ghê gớm lắm, toàn những người ác độc, và có vẻ như họ đang 
chờ để mà giết tôi. Khi đó, một vị Linh mục mặc áo màu đen bỗng ở đâu xuất hiện và hỏi tôi: Đi đây vậy? Rồi 
không chờ tôi trả lời mà ngoắc tôi đi ngược lại. Khi biết vợ tôi đã đi gặp một vị Linh mục tên là Trương Bửu 
Diệp mà cầu xin cho tôi, tôi đoan chắc người tôi gặp trong giấc mơ chính là Ngài. Sau khi hồi tỉnh, tôi tiếp tục 
nằm lại trong nhà thường vài tuần, đến giữa tháng 3-2015 tôi được xuất viện. Từ đó đến nay, sức khỏe của 
tôi dần dần hồi phục. 
 
Tôi tin rằng y khoa chỉ góp một phần giúp tôi chết đi, sống lại. Nếu không có niềm tin, không có Cha đưa 
đường dẫn lối để vợ tôi có một quyết định đúng đắn thì tôi không được như ngày hôm nay. Tôi khuyên những 
ai đang gặp hoạn nạn, khó khăn, bệnh tật hãy chạy đến Cha mà thành tâm cầu nguyện. Cha sẽ giúp. 

Vào dịp Tết năm 2013, tôi đưa vợ tôi về thăm nhà mẹ vợ. Trên đường đi từ 
Chợ Mới về Long Xuyên, dù chạy rất chậm nhưng tự nhiên xe tôi ngã, rất 
may vợ tôi và tôi đều không bị gì, tay tôi chỉ bị trẩy xước một chút xíu thôi. 
Hai ba tháng sau, tự nhiên tôi đụng tay thế nào mà bị chảy máu, còn bà xã 
tôi thì bị sưng ở cùi chỏ, dần dần chỗ bị sưng to bằng trái cam. Hai vợ chồng 
tôi đi đủ thầy thuốc, uống, rồi bó, xoa. Làm đủ kiểu hết, nhưng vết thương 
vẫn không lành. Bốn tháng sau, chúng tôi có về nhà thờ Tắc Sậy, nơi có mộ 
Cha Diệp, tôi mua chai nước đặt lên mộ Cha để xin Cha chữa cho lành bệnh. 
 
Chỉ có chai nước đó thôi, mả chỉ ba ngày sau, bệnh hết hồi nào không hay. 
Tôi có nói với vợ tôi là chúng ta đã nhận được phép lạ Cha Diệp. Tôi biết văn 
phòng Cha ở miền Nam California. Năm 2013 tôi cũng có qua thăm Cha 
nhưng chưa được dịp để kể lại câu chuyện ơn lành. Năm nay quay lại Mỹ, lại 
đến thăm Cha và tình cờ được TBDF mời thu lại để làm chứng cho Cha, tôi 
rất vui. 
 

Tôi được thay tim gần 9 năm. Tháng 2-2015 tôi bị cúm, phải đi cấp 
cứu. Sau đó được xuất viện nhưng khi về nhà thì không tỉnh, nên gia 
đình lại phải đưa vô nhà thường. Vào đến nhà thương, tim tôi đã rất 
yếu, phổi đầy nước. Bác sỹ nói với vợ tôi là không còn cách nào 
chữa cho tôi, nhưng họ vẫn chờ trong vòng 48 tiếng, nếu tôi không 
tỉnh thì họ sẽ rút ống. Gia đình, họ hàng nhà tôi thấy vậy từ các nơi 
tụ tập về rất đông. Những người cháu học y khoa không tin là tôi sẽ 
qua được nên khuyên vợ tôi tiến hành lo hậu sự. Em gái tôi còn đề 
nghị bác sỹ rút ống cho tôi đi an lành, để tôi đỡ phải chịu cảnh đau 
đớn do dây rợ quấn quanh người. Vợ tôi không đồng ý.  

 



Trang 59 
 

71-Phạm, Hùng – Nguyễn, Thúy – Anaheim, California 
“Tôi được Cha cứu mạng” 
 

 
 
Ông Hùng Phạm: Trước khi được Cha cứu mạng, tôi còn được Cha giúp nhiều lần. Chuyện tôi không ngờ 
được là khi tôi đi thi quốc tịch, tiếng Anh không giỏi, nhưng ông giám khảo hỏi gì, tôi trả lời rành rọt, như là ai 
nhập vào tôi để trả lời, chứ không phải là tôi. Tôi đậu ngay trong lần thi đầu tiên. Bây giờ, gia đình chúng tôi 
tin tuyệt đối nơi Cha. Những ai xin mà chưa được thì đừng nôn nóng, mà hãy kiên nhẫn cầu xin với Cha.  
 

72-Phạm, Jenney – West Covina, California 
“Cha đã cứu cháu tôi” 
 

 
 
Thật không ngờ, sức khỏe của cháu dần được hồi phục từ khi tôi cầu nguyện. Đến nay, sau ba năm, chúng tôi 
rất vui mừng vì cháu đã trở lại bình thường được 90%. Cháu biết đọc, biết viết và không còn giựt kinh phong 
nữa. Hiện nay hằng ngày tôi đều đọc kinh cầu nguyện xin Cha ban phép lành cho gia đình chúng tôi. 
 
Chúng tôi được rất nhiều ơn của Cha. Cha đã ban ơn lành cho chúng tôi sau khi tôi tâm sự với Ngài. Tôi mới 
biết Cha Diệp qua văn phòng Cha Diệp tại miền Nam California này, vì chồng tôi biết và đưa tôi đến. Tôi tin 
chắc là Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho chúng tôi, mà không phải ai khác. Không phải xin gì cũng được, không 
phải ai xin cũng được. Mình phải có lòng và cầu khẩn, kiên trì thì những điều mình xin từ từ sẽ đến, chứ 
không xin mà có ngay được. Cha sẽ ban ơn cho mọi người mà không từ bỏ một ai.  

Bà Thúy Nguyễn: Cách đây một năm, chồng tôi bị phát hiện viêm gan, 
phải đi lọc máu, vì nếu không thì sẽ không sống nổi. Mấy ngày đó gia đình 
chúng tôi rất bối rối, nên đã chạy đến cầu xin với Cha Diệp. Chồng tôi được 
thay gan, nhưng lá gan đầu tiên đến thì lớn quá, không hợp với thể trạng 
của chồng tôi. Lúc đó tay chồng tôi đã run rồi. Tôi vội vã chạy đến xin Cha 
cứu mạng, xin Cha cho lá gan phù hợp và kịp thời. Tôi đến văn phòng Cha 
Diệp xin Cha vào lúc 11 giờ trưa thì 6 giờ chiều cùng ngày, bệnh viện báo 
tin đã có gan để thay rồi. Tôi biết đó là ơn Cha ban, vì để kiếm một lá gan 
để thay không phải chuyện dễ, có người phải chờ 3-4 tháng, thậm chí cả 
năm trời không có gan để thay mà phải chết. Nhưng chỉ chờ trong vòng 
mấy tiếng đồng hồ là chồng tôi có được. Ca mổ ghép gan rất thuận lợi, an 
toàn. Đó là vào tháng 9-2014. Nhưng sau khi được thay gan, chồng tôi vẫn 
gầy và xanh xao lắm, anh sụt mất 35 lbs. Tôi vẫn thường xuyên chạy đến 
cầu xin với Cha Diệp cho anh có sức khỏe. Đến nay chồng tôi gần như bình 
phục, đã lên được gần 20 lbs, vì thế tôi đến để tạ ơn Cha và nói lên tiếng 
nói cho mọi người biết về sự vinh hiển của Cha. Tối nào chúng tôi cũng đọc 
kinh cầu nguyện, xong nói chuyện với Cha như người Cha trong nhà. 
Chuyện lớn chuyện nhỏ gì chúng tôi cũng xin với Cha. 
 

Cách đây 16 năm, đứa cháu của tôi ở Việt Nam bị ngã xuống trên một 
xe máy cầy, khiến chấn thương sọ não. Cháu được đưa đi cấp cứu, 
nhưng khả năng cứu chữa chỉ được 50%. Bác sỹ dự báo cháu sẽ không 
được bình thường. Quả thật, cứ hai ba ngày cháu lại bị giựt kinh 
phong, mắt trợn lên, không học hành, không làm gì được. Mỗi lần giựt 
kinh phong, mẹ cháu phải để cây đũa ngang miệng cho cháu đừng cắn 
vào lưỡi. 

Tôi sang Mỹ trên 20 năm, có nghe người ta nói Cha Trương Bửu Diệp 
rất linh thiêng, mộ Cha ở Cà Mau, nhưng tôi chưa có dịp về Việt Nam. 
Cách đây 3 năm, từ khi tôi biết có văn phòng Cha Diệp ở thành phố 
Garden Grove, tôi đã đến cầu nguyện với Cha, xin Cha ban ơn chữa 
lành cho cháu. 
 

 



Trang 60 
 

73-Phạm, Mary – Santa Ana, California 
“Tình Cha bao la, ai x in là Cha cho” 
 

 
 
Hồi ở bên New York, tôi bị tai biến mạch máu não. Tôi cầu xin Chúa, xin Cha, mà thoát chết. Còn con trai tôi 
vào tù ra khám. Tôi khấn nguyện với Cha: “Thưa Cha, xin Cha thương xót gia đình con, con cái khờ dại, xin 
Cha cứu con trai con ra tù. Tôi xin được gần năm sau thì con tôi được ra tù. Tôi siêng năng thờ phượng Chúa. 
Còn Cha Diệp gần Chúa, Cha xin gì với Chúa cũng được. Vì thế mình cứ nhờ Cha cầu bầu. Cha thương người, 
tình Cha bao la. Ai xin là Cha cho. Chúa, Cha đã ban cho gia đình tôi rất nhiều ơn lành, nên tôi muốn kể lại để 
mọi người nghe, biết, và nếu có chuyện gì đau khổ, buồn phiền, bệnh tật thì cứ chạy đến nhờ Cha giúp đỡ.  
 

74-Phạm, Michelle & Phạm, Christina - Newburg Park, California 
“Con x in cám ơn Cha, cám ơn bà ngoại” 
 

 
 
 
 

Tôi có đứa con gái sống bên 
New York. Cháu làm việc cho 
một công ty thiết kế. Khi kinh tế 
đi xuống, công ty của cháu có 
nhiều người bị lay-off. Ai lương 
cao bị lay-off trước, ai lương 
thấp bị sau. 

Thời gian đầu, tôi cầu nguyện, 
xin Chúa cứu giúp cho con gái 
tôi có việc làm (vì khi đó tôi 
chưa biết đến Cha Trương Bửu 
Diệp). Sau khi biết Cha, tôi nhờ 
Cha cầu xin. Không lâu sau, con 
gái tôi nhận được việc làm rất 
tốt cho một công ty thời trang 
nổi tiếng ở New York. 

Chúng con là Michelle và 
Christina Phạm, là hai chị em 
sinh đôi.  
 
Nhờ lời cầu nguyện của bà 
ngoại lên Cha Trương Bửu 
Diệp, mà hai đứa con cùng 
được nhận vào UCLA và 
UCSF theo đúng ý nguyện. 
 
Để được nhận vào UCLA và 
UCSF không dễ chút nào, 
ngay cả đối với những học 
sinh có điểm số cao ở bậc 
trung học. 
 
 

Chúng con tin đó là ý Chúa, ý Cha. Chúng con cũng bất ngờ, không biết bà ngoại cầu nguyện cho mình, cho 
đến khi nhận được giấy báo của nhà trường. Con cám ơn bà ngoại, cám ơn Cha Diệp rất nhiều.”  
 



Trang 61 
 

75-Phạm, Thị Bích Liên – Ednonton, Canada 
“Được ơn Cha, tôi mừng khôn tả” 
 

 
 
Tôi xem chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp hàng ngày, thấy có nhiều người được ơn Cha quá, mà mình thì 
không, nên tôi đã bàn luận cùng chồng, quyết định phải làm một chuyến bay sang Mỹ để được gặp Cha. 
 
Tôi nói với Cha: Cha ơi, dù con chưa được ơn, nhưng con vẫn không nản lòng, con sẽ kiên nhẫn chờ Cha. 
Thấy tôi nôn nóng muốn đi sang văn phòng Cha, chồng tôi chiều lòng vợ, sắp xếp công việc của mình và chọn 
ngày book vé máy bay. Trong khi đó, tôi được hướng dẫn cho đi tập vật lý trị liệu, nhưng tôi không màng, 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. 
 
 
  

Tôi mắc bệnh đau cột sống từ nhiều 
tháng qua. Những cơn đau ngày 
càng nhiều hơn. Kết quả chụp X-Ray 
cho thấy cột sống của tôi không bình 
thường. 
 
Trong quá trình điều trị, bệnh tình 
của tôi không thuyên giảm, thậm chí 
tôi còn đau hơn trước khi chích 
thuốc, có đêm tỉnh dậy, tôi 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 tôi liên lỉ cầu 
nguyện Cha ban cho tôi một ơn 
chữa lành.  
 
 
 

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 tôi vẫn chưa thuyên giảm. 
Ba ngày trước khi khởi hành, tôi lại khấn với Cha 
cho tôi bớt đau lưng để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị 
đồ đạc. 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. 
 
Hôm nay gặp được 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. 
 

 
Gia đình chị Phạm Thị Bích Liên, chụp trước bức tượng phù 
điệu ba chiều Cha Trương Bửu Diệp. Hình: TBDF. 
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76-Phạm, Thị Nhàn - Poitou-Charentes, France 
"Cha ban cho tơi nhiều ơn không kể hết được" 
 

 
 
Mấy năm trước, tôi có nhiều studio cho mướn nên thường cầu xin Cha Trương Bửu Diệp cho tôi kiếm được 
người share đàng hoàng, không quỵt tiền. Cứ lần nào có người ra, tôi đăng báo, đăng trên Online, là có người 
vô liền. 

Hồi năm ngoái vợ chồng tôi có ý định không cho mướn nữa mà bán studio. Tôi đăng lên online, rồi khấn với 
Cha Diệp: “Thưa Cha bây giờ con muốn bán studio với giá này, Cha giúp cho con bán được vì con cũng già 
rồi.” Sáng hôm sau, lúc 10 giờ vợ chồng con cái đang đi tập thể thao thì nghe cellphone của người muốn mua. 
Họ coi nhà xong là mua liền, dù nhà studio của tôi bán với giá cao hơn những căn khác đăng trên online. Qua 
những việc này, tôi khẳng định Cha quá linh thiêng. 

Ngoài ra, Cha Diệp còn ban cho tôi nhiều ơn nho nhỏ không thể nào kể hết được. Ví dụ những lúc khó ngủ, tôi 
cầu nguyện với Cha Diệp thì một lúc sau là ngủ được. Tôi biết một ông chủ nhà hàng hơn 40 tuổi thôi, đang 
rất khỏe mạnh thì bị cancer xương. Tôi có xin một chai nước, sách và mấy cuốn băng để mang về cho ông ấy.  
 
Một thời gian sau nghe nói ông ấy khỏe lên nhiều và bớt đau đớn. 
 
Tôi đội ơn Cha đã giúp cho tôi, nghe lời tôi cầu nguyện, nên hôm nay tôi từ Pháp qua đây để làm nhân chứng 
cho Cha. 
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77-Phạm, Thị Song - Manitoba, Canada 
“Tôi toại nguyện khi sang được California để làm nhân chứng” 
 

 
  
Con gái tôi đi định cư theo chồng. Trước đó, cháu đến nhà thờ Tắc sậy để cầu nguyện với Cha Trương Bửu 
Diệp (lúc đó tôi không biết Cha Diệp là ai). Cha thật linh thiêng đã nhận lời con gái tôi, giấy tờ rất suôn sẻ, và 
cháu không phải qua phỏng vấn. 
 
Khi cháu sang Canada, tình cờ tôi thấy trong bóp của con gái tôi một tấm hình Cha Diệp. Tôi liền xin cháu để 
đi rửa thành tấm lớn hơn mà thờ, dù tôi đạo Phật. Ở chỗ rửa hình, họ nói hình nhỏ quá, phóng ra rất mờ. Tôi 
đồng ý. Nhưng khi hình được phóng ra thì rõ như in, không mờ tí nào. Ngay cả cô làm hình cũng phải ngạc 
nhiên. 
 
Con trai tôi bị tâm thần nhẹ. Khi thờ hình Cha, con trai tôi nói:”Mẹ thờ hình ông nào mà sao con thấy ông cứ 
đi qua đi lại trong nhà mình hoài à.” Tôi khấn với Cha nếu Cha thương thì ban bình an cho gia đình con, cho 
gia đình con trai, con gái, và cho công chuyện làm ăn của tôi. Hôm nay tôi đến tạ ơn Cha vì Cha đã ban cho 
gia đình tôi nhiều ơn lành. Tình cờ xem TV, tôi biết nhiều người chia sẻ ơn lành. Tôi nguyện sang được 
California để tạ ơn Cha. Nay tôi đã toại nguyện. 
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78-Phạm, Thị Tuyết Mai – Westminster, California 
“Hãy tin tưởng cầu x in thì sẽ được” 
 

 
 
Gia đình tôi sang Mỹ định cư được năm năm. Tôi chỉ có ba tháng để chuẩn bị và học để đi thi quốc tịch, vì tôi 
phải đi mổ chân. Ở nhà động viên tôi là cứ đi thi để lấy kinh nghiệm thôi chứ không chắc đậu đâu. Tôi chỉ mới 
biết văn phòng Cha Trương Bửu Diệp trên đường Euclid vài tháng nay thôi. 
 
Ngày đi thi quốc tịch, tôi cầu xin Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giu-se, và Cha Trương Bửu Diệp. Tôi biết khả năng 
mình khó đậu, vì học tiếng Anh đâu có dễ, nhưng Cha đã nhậm lời cầu xin của tôi, và tôi biết rằng mình đã 
được ơn riêng. Tôi gặp người phỏng vấn dễ dàng, không khó khăn, không hỏi vặn vẹo gì hết. Hơn thế nữa, cả 
gia đình tôi có ba người đi thi đều đậu hết. Trước đó tôi cũng đã khấn với Cha là khi nhận được ơn Cha tôi sẽ 
đến văn phòng Cha để làm nhân chứng. 
 
Năm 2001, tôi làm ăn thất bại và còn bị lừa, phải bán tài sản đi, vốn liếng không còn. Tôi chỉ muốn chết mà 
thôi. Nhưng trong lúc cùng đường, tôi lại chạy đến cầu xin với Cha Diệp, xin Cha cho tôi đủ sức mạnh để vượt 
qua cơn nguy khốn. Tôi xin Cha dẫn đường chỉ lối cho tôi tìm được một công việc khác. Vậy mà Chúa đã 
nhậm lời Cha cầu bầu cho tôi. Chúa soi sáng cho tôi có công ăn việc làm mới. Ngày này qua tháng nọ, tôi lấy 
lại được vốn, phát triển việc kinh doanh, cho đến ngày chúng tôi sang Mỹ định cư. 
 
Trước đó, vào năm 1992, tôi mất đứa con gái bé nhỏ khi cháu mới lên 12 tuổi. Tôi rất đau khổ, cứ khóc suốt 
ngày. Rồi tôi đi về Cà Mau, lúc đó nhà thờ còn đổ nát lắm, muỗi mòng khắp nơi, nhưng tôi vẫn cứ đi và nói 
với Ngài:”Cha ơi, con chẳng dám cầu xin gì cao siêu, chỉ xin Cha cho con biết là hiện nay con của con thế nào 
thôi. Con nhớ con gái quá, Cha ơi, xin Cha cho con gặp con gái con.” Ngay đêm hôm đó, trong giấc mơ, tôi 
gặp con gái tôi. Cháu mặc chiếc áo màu hồng, đôi tay vẫy như đôi cánh Thiên thần. Kể lại giấc mơ, ai cũng 
nói con tôi bây giờ đã là Thiên thần rồi, nên khuyên tôi đừng buồn nữa. 
 
Với những ai xin mà chưa được, hoặc chưa có niềm tin, tôi khuyên rằng hãy tin tưởng. Tin thì sẽ được.  



Trang 65 
 

79-Phạm, Văn Công – Garden Grove, California 
“Cha đã giúp trong lúc tôi cùng đường” 
 

 
 
Một tuần sau khi cầu nguyện với Cha, tôi nhận được thư thông báo của Sở an sinh xã hội là tôi sẽ được cấp 
xe. Tôi không biết thế nào nhưng cũng liên lạc với nơi cấp xe, họ nói sẽ có người xuống đo để làm xe cho tôi. 
Đúng ba ngày sau, người của hãng bảo hiểm xuống nhà tôi thật. Đến lúc này tôi mới nghĩ chính Cha Diệp đã 
cử người đến giúp tôi. Họ đo tay, đo chân, khám sức khỏe cho tôi, rồi nói tôi liên lạc để lấy chữ ký của bác sỹ 
gia đình. Khi gặp bác sỹ gia đình, ông ấy nói nhiều trường hợp như tôi đều bị từ chối. Vậy mà tôi lại được. 
Ngày 31 tháng 12 năm 2015 tôi nhận được xe. Có xe, tôi như người khác, và cảm thấy có ích hơn, như tự đi 
chợ, đưa con đi học,…Tôi vui mừng không xiết. 
 
Niềm vui thứ hai Cha ban cho tôi khiến tôi vỡ òa trong sự sung sướng. Đó là chuyện của cô em dâu. Cô ấy lập 
gia đình 7 năm mà vẫn chưa có em bé. Vợ chồng người em tôi đi gặp bác sỹ, và được can thiệp 2 lần, tốn biết 
bao nhiêu tiền nhưng chẳng được gì. Lần mới đây bác sỹ thông báo hãy chấm dứt ngay hy vọng có con đi, vì 
theo bác sỹ, em dâu tôi bị vô sinh hoàn toàn. Thấy vậy tôi nói để tôi sẽ cầu nguyện cho em. Hôm tôi đến Văn 
phòng TBDF, tôi cầu nguyện cho tôi có xe, và xin Cha ban phép lạ để vợ chồng em tôi có đứa con mà bế mà 
bồng. Hôm đó tôi cũng xin cho cô em chai nước, đưa và nói với cô ấy rằng: “Đây, nước ở văn phòng Cha 
Diệp. Anh xin có một chai thôi, anh nhường cho thím. Là một bổn đạo mới, thím cứ tin đi, thì sẽ được. Với 
Chúa, mọi việc đều có thể làm được qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp.” Mới đây, tôi nhận được 
phone của cô ấy, báo rằng đã có tin vui, mà tôi là người đầu tiên cô ấy báo.  
 
Tôi biết Cha Diệp lâu rồi. Nhớ lúc vợ chồng tôi mới cưới nhau, do tình hình tài chính gia đình khó khăn, chúng 
tôi không có ‘tuần trăng mật’. Thay vì đi chơi, chúng tôi đi thăm Cha Diệp. Từ Sài Gòn xuống Cà Mau, tôi phải 
chống nạng đi 1,5km trên mặt đường đất sét và bùn trơn trợt. Người bình thường còn gặp khó khăn, huống 
chi kẻ tàn tật như tôi. Nhưng tôi không than phiền gì. Suốt đêm hôm đó chúng tôi ngồi bên mộ Cha. 
 
Chuyến đi về Cà Mau ấy với tôi chỉ là đi chơi, vì tôi nghĩ Cha chưa là Thánh, nên chưa hiển linh. 
 
Qua bên này, khi tôi gặp cùng cực, khó khăn, thất vọng, chạy đến Cha, mà Cha không bỏ, vẫn cầu bầu cùng 
Đấng Tối Cao cho tôi được như ý, nên tôi rất quý, và trân trọng ơn Cha ban. Với những ai đang cùng đường, 
không nơi bám víu, hãy cứ khẩn nài những bậc sắp được phong Thánh như Cha Diệp và nhờ Cha cầu bầu 
giúp, thì sẽ được ban ơn cho nhanh lắm.  
 

Gia đình tôi mới qua Mỹ, chân ướt chân ráo, lại là người khuyết tật, nên 
tôi thấy mình thật vô ích. Hôm tôi lên làm giấy tờ an sinh xã hội, người ta 
mách nước là nên xin một chiếc xe lăn để di chuyển. Tôi cũng đi xin, 
nhưng câu trả lời là với người như tôi thì sẽ chẳng được gì cả, ngoài bảo 
hiểm sức khỏe MediCal mà thôi. 
 
Tôi quá buồn chán, nhưng cũng cố gắng liên lạc với các tổ chức từ thiện, 
rồi đi xin food stamp, nhưng chỗ nào cũng từ chối. Hôm ấy người em chở 
tôi đi lên Sở an sinh xã hội, kết quả không như mong muốn, tôi như cùng 
đường, rất chán nản. Người em thấy vậy, nói: “Thôi, họ không cho thì 
mình lên xin Cha Diệp. Em sẽ đưa anh đi!” Ồ, Cha Diệp thì tôi biết từ lâu 
rồi, nhưng bất ngờ vì ở bên Mỹ cũng có văn phòng của Cha. Câu nói của 
người em đã nhóm lên ngọn lửa đức tin trong lòng tôi. 
 
Đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp được thành lập bởi Trương Bửu 
Diệp Foundation (TBDF), tôi nói với Cha: “Con xin Cha lay chuyển nhân 
viên Chính phủ sao cho họ cấp cho con một chiếc xe điện, chứ không có 
xe con chẳng biết đi đâu, làm gì.” 
 
Rồi tôi sốt sắng xin một chai nước về. 
 



Trang 66 
 

80-Quách, Tú Khanh – Sài Gòn, Việt Nam 
“Bên Cha, tôi cảm nhận được tình cha-con” 
 

 
 

Bà Quách Tú Khanh (giữa) và hai người em gái. 
 
Khi ở Việt Nam, mắt tôi mờ, không thấy rõ. Tôi bị như vậy lâu lắm rồi. Mới đây vì tình trạng ngày càng tệ, đọc 
chữ không thấy, xem ti vi cũng không được, nên tôi đi khám lại thì bác sỹ nói tôi bị bệnh đáy mắt có màng, 
nếu để thêm vài tháng nữa sẽ bị mù. Sợ quá, tôi liền chạy xuống dưới Tắc Sậy tận mộ Cha để cầu nguyện với 
Cha, cho tôi gặp được thầy thuốc giỏi để chữa tôi lành bệnh. 
 
Tôi có đứa cháu làm bác sỹ bên Mỹ, khuyên tôi nên sang Mỹ mổ thì sẽ yên tâm hơn. Đầu tháng 5-2016, sang 
đây, tôi mới mổ hôm thứ ba, bác sỹ băng mắt lại. Qua ngày thứ tư mở mắt ra tôi thấy rõ mà còn đọc được 
chữ. Qua ngày thứ năm tôi được dự buổi cầu nguyện do Trương Bửu Diệp Foundation tổ chức. Tôi biết mình 
đã được ơn Cha ban là cho sang Mỹ để chữa mắt, mà còn được dự buổi cầu nguyện. Nghe người ta xin khấn, 
rồi nhiều người cảm tạ vì được ơn Cha, tôi mừng cho họ muốn rớt nước mắt. 
 
Văn phòng Cha quá linh thiêng. Cha đứng như người thật chứ không phải là bức tượng. Bên Cha, tôi cảm 
nhận được tình cha-con. 
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81-Smith, David & Do, Mary Do – Worcester, Massachusetts 
“Cha Diệp giúp bất cứ ai cần đến” 
 

 
 

Ông bà Smith bên tượng Cha đứng trong Nhà cầu nguyện. Hình: TBDF 
 
Trước đây tôi thường lên Youtube để lần chuỗi Mân Côi, nghe nhạc Đức Mẹ. Một hôm, con chuột trên máy của 
tôi bỗng click vào website Trương Bửu Diệp Foundation. Từ đó, tôi miệt mài theo dõi các ơn lành Cha ban cho 
mọi người. 
 
Một ngày nọ, chồng tôi sửa xe thì bị đau lưng, uống thuốc không khỏi, chườm nước nóng nước lạnh gì cũng 
vẫn đau. Thông thường cứ tối đến thì vơ chồng tôi cùng xem tivi. Vào một buổi tối, tôi đang lên Youtube để 
xem các Chương trình ‘Phép lạ Cha Diệp’ thì chồng tôi kêu đau quá. Nhân lúc đó, tôi đã cầu nguyện với Cha 
ngay trên Youtube, khi Chương trình ‘Phép lạ Cha Diệp’ vẫn đang còn tiếp tục. Bà kể:” Chỉ khoảng 2-3 phút 
sau khi tôi cầu nguyện, ông xã tôi ngạc nhiên nói sao tự nhiên hết đau rồi. Tôi nói: Em vừa xin khấn Cha cho 
anh đó. Anh ấy nói “Cám ơn Cha!” chỉ vậy thôi!” Thời gian trôi qua, chồng tôi hết hẳn chứng đau lưng lúc nào, 
anh ấy cũng quên bẵng. 
 
Khoảng giữa năm 2015, ông chủ của tôi có người anh bị bịnh. Hỏi ra mới biết lá gan của ông ta bị hư, cứ ba 
ngày thì phải đi lọc máu một lần. Ngày qua ngày, mỗi tối tôi đều lần chuỗi và cầu nguyện với Cha Trương Bửu 
Diệp. Không lâu sau đó, vào một ngày làm việc, ông chủ của tôi rất vui, thông báo: “Cô Mary ơi, chiều hôm 
qua có một người đàn ông trên 40 tuổi đến cho anh tôi lá gan. Phép lạ Chúa, Đức Mẹ ban cho anh tôi, là cả 
hai có cùng một nhóm máu và bác sỹ đã phẫu thuật ghép lá gan ấy cho anh tôi rồi.” 
 
Người bị hư nội tạng, muốn thay thì phải chờ rất lâu, không hiểu sao anh ấy chỉ phải chờ có 2 tháng mà đã có 
người cho gan. Thật là một điều kỳ diệu mà Cha Diệp đã ban cho ông ấy. Chúng tôi cám ơn Cha Diệp vì Ngài 
đã cứu sống ông ta. Hiện nay sức khỏe ông ấy rất tốt. 
 
Hôm nay chúng tôi bay từ Massachusetts sang California tìm đến Trương Bửu Diệp Foundation chỉ nhằm muc 
đích tạ ơn Cha Diệp. Cha Diệp rất linh thiêng có thể cầu thay, nguyện giúp lến Đấng Tối Cao, vì vậy mọi người 
nên đến với Cha mà cầu xin, vì Ngài không chừa một người nào cả, sẽ giúp cho bất cứ ai cần đến.” 
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82-Thanks, Bảo Mary – Long Beach, California 
“Chồng tôi mạnh khỏe là nhờ Cha Diệp” 
 

 
 
Tôi biết Cha Diệp qua Cha Đinh Ngọc Quế. Cha Quế chỉ đường cho chúng tôi đến nhà Cha Diệp và nói có 
chuyện gì cần cứ kêu xin Cha Diệp. Tôi đã khoe với mấy người hàng xóm của tôi đạo Phật, đạo Tin lành, 
chồng tôi mạnh khỏe là nhờ Cha Diệp. 
 

83-Trần, Bạch – Ananheim, California 
“Tôi đi thi mắc lỗi nặng mà Cha vẫn cho đậu” 

 
 

Tháng 12 năm 2014, chồng tôi bị tai nạn ở Santa Ana, bất 
tỉnh nhân sự. Xe ambulance chở chồng tôi đến nhà thương ở 
Huntington Beach. Tôi không biết nhà thương này nằm ở 
đâu, mà xe cứu thương thì chạy lẹ quá. Tôi liền cầu cứu Cha 
Diệp: “Cha Diệp ơi, chồng con bị đụng xe, xe cứu thương 
chạy lẹ quá, con theo không kịp. Làm sao cho xe chạy chậm 
lại để con theo kịp đây Cha.” Vậy mà xe cứu thương chạy 
chậm lại thiệt. 
 
Tới nhà thương, chồng tôi vẫn bất tỉnh. Thấy vậy tôi lại kêu 
Cha:” Cha Diệp ơi, Cha cho chồng con tỉnh lại để mà trả lời 
người ta.” Một lúc sau chồng tôi thở phì một cái, rồi ổng tỉnh 
luôn. Chồng tôi bị gãy chân. Tôi chữ nghĩa không biết nên lại 
cầu cứu Cha Diệp. Vậy mà Cha cho y tá đến tận nhà chăm 
sóc cho chồng tôi. Tôi xin Cha Diệp cho chồng tôi không phải 
mổ chân, mấy ngày sau bác sỹ nói không phải mổ. Ôi Trời, 
Cha Diệp ơi, cám ơn Cha nhiều lắm! 
 

Mấy hôm trước chuẩn bị đi thi bằng nails, tôi lo âu lắm. Trước 
ngày đi thi, tôi có đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp trên 
đường Euclid. Lúc đó đã trễ nên văn phòng đóng cửa. Thấy tôi 
đứng ngoài cầu nguyện, các cô chú ở trong văn phòng đang 
dọn dẹp để về nhưng đã mở cửa cho tôi vô. Tôi vào bên trong 
khấn với Cha: “Cha ơi, Cha giúp cho con thi đậu nhe, con thi rớt 
đã hai lần rồi, cuộc sống khó khăn quá, mà còn thì phải trang 
trải nhiều thứ lắm, không có bằng thì không ai mướn con làm 
hết.” Trưa hôm qua đi thi xong, ở khâu cuối cùng tôi mắc lỗi 
nặng nên nghĩ là mình rớt rồi. Nhưng đến khi người ta đọc tên 
trao bằng thì lại có tên tôi. Khi đó, tôi bật khóc. Đúng là Cha 
cứu tôi rồi.  
 
Tôi biết Văn phòng Cha qua một nhân chứng ơn lành khác là 
chị Lệ Hồng. Đến đây, tôi cảm thấy rất tự tin khi đọc được câu 
trên quyển sách nơi tượng Cha ngồi “Anh hãy về đi vì lòng tin 
của anh sẽ cứu anh.” 
 
Tuy tôi yếu lòng tin lắm, nhưng vẫn kiên trì cầu xin Cha, khóc 
với Cha. Tôi có nghe bạn bè ở tiểu bang lạnh xin Cha trúng số, 
và Cha đã cho. Với tôi, tôi chẳng dám xin Cha điều gì to tát, chỉ 
xin những gì nhỏ nhỏ thôi. Điều tôi xin đã được, nay tôi chỉ 
mong sao cho Cha sớm được phong Thánh. 
 



Trang 69 
 

84-Trần, Crystal – Westminster, California 
“Mẹ tôi tụng kinh niệm Phật, nhưng rất t in Cha Diệp” 
 

 
 
Đúng là ơn lành, sau khi cầu nguyện với Cha, chỉ hai tiếng sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, mẹ tôi đã tỉnh, 
mở to mắt, liếc qua liếc lại. 6 tiếng sau, bác sỹ hỏi nhiều câu hỏi để xem trí óc thế nào, thì mẹ tôi đều trả lời 
đúng hết. Khi bước xuống giường, mẹ tôi đứng và đi được mà không bị tê. Mẹ tôi lại còn đòi ăn, uống nữa, 
nhưng lúc đó bác sỹ chưa cho mẹ tôi tự ăn, mà chỉ cho uống sữa, vì khi nhai sẽ ảnh hưởng đến các dây thần 
kinh trên đầu. Nhưng hai ngày sau thì mẹ tôi ăn uống bình thường. Theo như các bác sỹ thì với người trẻ, 
khỏe, sau khi mổ 2 tuần mới được xuất viện.  
 
 
 
 
  

Cách đây 3 năm, mẹ tôi phải mổ bướu não. Gần đây khi 
thấy trong người không được khỏe, miệng hơi bị méo, nên 
mẹ tôi đi gặp bác sỹ, và họ đã phát hiện trong não của mẹ 
tôi có thêm 2 bướu nữa từ lâu rồi. Mà lần mổ thứ hai này 
sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với lần mổ trước. 
 
Mẹ tôi hết sức lo lắng, vì bác sỹ nói họ không biết được sau 
khi mổ mẹ tôi có bị di chứng hay không. Các di chứng 
thường gặp là mù, mất trí nhớ, liệt tay chân,…Bác sỹ cũng 
nói thêm rằng sau ca mổ thứ hai này mẹ tôi sẽ chậm bình 
phục, thậm chí có người mổ xong là hôn mê luôn. 
 
Lúc đó tôi rối trí lắm. May sao gặp được người bạn là 
Sandy Châu Nguyễn, khuyên tôi nên đến mà cầu nguyện 
với Cha Trương Bửu Diệp. Sandy là một trong những nhân 
chứng ơn lành Cha Diệp, không những một, mà tới ba lần 
phước của Cha. Sandy nói tôi cứ đến xin Cha. Vì lo sợ cho 
mẹ nên tôi theo bạn đến Văn phòng Cha cầu xin. Tháng 2-
2016, trước ngày tôi bay sang Dallas, Texs để chăm sóc 
cho mẹ tôi sau khi mổ, tôi có đến nói với Cha: “Cha ơi, mẹ 
con sắp đi mổ não, bác sỹ giỏi lắm, nhưng di chứng thì khó 
lường. Cha thương ban cho mẹ con ơn lành.” 
 

Còn mẹ tôi thì chỉ sau 5 ngày là được nhà thương cho về 
nhà vì sức khỏe của bà rất tốt. Về đến nhà, mẹ tôi còn có 
thể làm được các công việc lặt vặt, tự tắm, tự ăn, mà ăn rất 
ngon miệng. Nếu không nhìn thấy vết mổ rất dài, sâu, thì 
không ai biết là mẹ tôi vừa đi mổ não. Đây đúng là một 
phép nhiệm màu mà Cha Diệp đã ban cho mẹ tôi. 
 
Khi mẹ tôi biết tôi đã cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp 
cho mẹ được tai qua nạn khỏi, mẹ tôi rất mừng, và nói mẹ 
cũng có nghe nhiều người nói về sự linh thiêng của Cha 
Diệp. Mẹ tôi tụng kinh niệm Phật hàng ngày, nhưng rất tin 
nơi Cha. 
 
Tôi mới biết Cha gần đây thôi, nhưng tôi rất tin nơi Cha, tin 
ở Đáng Tối Cao. Tôi tin nếu mình cầu xin những điều cần 
thiết một cách chân thành thì Cha sẽ cầu bầu lên Đấng 
Quyền Năng cho mình. Và tôi tin rằng dù tôi là người ngoại 
đạo nhưng những lời cầu nguyện của tôi, Cha vẫn đứng sau 
lưng và phù hộ cho tôi.  
 

 
Mẹ cô Trần, Crystal. Hình do nhân chứng cung cấp. 
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85-Trần, Gloria – Westminster, California 
 “Tôi tin Cha luôn ở bên tôi” 
 

 
 
86-Trần, Jordan & Nguyễn, Trâm – Morristown, Tennessee 
“Cha cử người đến giúp khi tôi bị lạc” 
 

  
 
Trước đây chúng tôi nghe nói về Cha, nhưng chưa có điều gì để xin. Cho đến hôm bị lạc, vừa cầu xin thì có 
người đến cứu. 
 
Còn một ơn nữa Cha đã ban cho em gái tôi. Em tôi sống ở Thái Lan, mắc bệnh ung thư, nặng lắm rồi. Nghe 
em tôi báo như vậy, tôi liền gửi tiền qua cho em đi bệnh viện. Ngày em tôi lên bản mổ, bên này tôi khóc, xin 
Cha Diệp cứu giúp em. Tôi nói với Cha em tôi hiện đang phải nuôi 5 đứa con, bốn trai, một gái, giờ sống ở 
Thái lan không giấy tờ, nếu em có chuyện gì, mấy đứa cháu con tội lắm. Ngày hôm sau, khi em tôi xuất viện, 
tôi gọi về thì thấy em tôi nói rổn rảng. Đến này em tôi đã khỏe mạnh dù chỉ mới mổ được 2, 3 tuần lễ. 
  
Từ ngày được Cha giúp, ngày nào tôi cũng lên Youtube để xem thêm về các ơn lành khác mà Cha đã ban. 
Cũng qua Youtube, chúng tôi biết về Trương Bửu Diệp Foundation nên mừng quá, tìm cách qua thăm Cha. Có 
văn phòng TBDF thì thật là thuận lợi cho chúng tôi, và những người không có điều kiện về Việt Nam xuống mộ 
Cha. Được gặp Cha ở Mỹ, chúng tôi mừng lắm. Chúng tôi xin cảm ơn các anh chị lập nên Hội TBDF rất nhiều 
đã làm một điều có ý nghĩa, đem Cha Diệp đến với mọi người. Kinh nghiệm của tôi là khi đã xin Cha thì phải 
thật lòng. Ai Cha cũng thương hết, nhưng xin thì phải có niềm tin. 

Cuộc đời tôi gặp rất nhiều khốn khó. Người ta gọi ‘sóng gió 
cuộc đời’ mà. Nhưng từ ngày biết Cha, tôi luôn cầu xin với 
Cha. Hình Cha tôi treo trong xe để Cha phù hộ trong lúc tôi 
ra đường. Quả thực, Cha đã cứu chúng tôi hai lần thoát tai 
nạn xe cộ. Con gái tôi có chuyện gia đình, tôi cầu xin thì 
Cha đã giúp cho mọi chuyện suôn sẻ. Tôi rất tin tưởng nơi 
Cha, tin là Cha luôn ở bên tôi. 
 
Chúa nói xin thì sẽ cho, gõ thì cửa sẽ mở. Những ai xin mà 
chưa được có thể Chúa đang thử thách xem mình có bền 
chí để trông cậy vào Chúa không, vì thế, đừng nản chí, mà 
cứ kiên nhẫn nhờ Cha cầu bầu giúp. Thế nào cũng được.   
 

Cách đây hai tháng, vợ chồng tôi cùng hai đứa em từ Tennessee đi North Corolina 
chơi. Trên xe, chúng tôi dùng GPS để dẫn đường. GPS dẫn đường núi, ngắn hơn, 
đường mà chúng tôi chưa từng đi. Chúng tôi, gồm 2 xe, khởi hành lúc 8 giờ tối, đi 
được 1 tiếng thì trời mưa, xe vào đường núi nên GPS không hoạt động nữa. 
Chúng tôi không biết đường đi nữa, nên rất lo sợ. Càng chạy càng thấy lạc lối. 
Chạy mất hơn 2 tiếng, xăng gần hết thì tôi hoảng sợ. Chừng 10 phút sau thì 
chúng tôi gặp cây xăng, nhưng cây xăng lại đóng cửa. Lúc chúng tôi dừng xe thì 
tôi chợt thấy một chiếc xe chạy đằng sau hai xe chúng tôi. Tôi bèn dừng lại, ra 
khỏi xe để hỏi đường. Lái chiếc xe đó là một người đàn bà Mỹ trắng. Biết tôi đi 
lạc, bà chỉ cho tôi đường đi. Chỉ xong, bà ấy quay ngược lại và đi mất tiêu. Điều 
khiến tôi ngạc nhiên là suốt gần 3 tiếng lái xe trên đường, tôi không thấy bóng 
một chiếc xe nào cả. Lúc vừa được chỉ đường xong, vợ tôi buột miêng kêu lên: 
Cha linh ghê.”. Vợ tôi nói lúc thấy cây xăng đóng cửa thì cô ấy thật sự lo sợ, và 
chợt nhớ đến Cha Trương Bửu Diệp nên đã cầu nguyện với Cha. Vừa cầu nguyện 
xong thì chúng tôi gặp bà Mỹ trắng chỉ đường. Tôi bật khóc. 
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87-Trần, Lợi – Ontario, Canada 
“Tôi được ân huệ Cha ban” 
 

 
 
Tôi biết Cha Diêp từ lâu, khi vợ tôi còn ở Việt Nam, chờ tôi bảo lãnh sang. Tôi cầu xin và Cha đã cho vợ chồng 
tôi được đoàn tụ. Từ khi vợ tôi ở Việt Nam, qua Internet, tôi cũng biết có Văn phòng Cha Diệp của Trương 
Bửu Diệp Foundation ở miền Nam California. Đến nay có dịp, chúng tôi quyết định bay sang California và đến 
Văn phòng Cha để làm nhân chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của Cha. 
 

88-Trần, Luân Lâm – Long Beach, California 
“Cha ban cho tôi sức khỏe và sự bình an trong tâm hồn” 
 

  
 
Tôi mới biết Cha Diệp đây khi thấy ở Dòng Chúa Cứu Thế có mấy quyển lịch có hình Cha Diệp. Mọi người nói 
Cha trong lịch linh thiêng lắm. Tôi đến xin một cuốn. Sau đó có mấy người ở dưới đây lên đi lễ nói về Trương 
Bửu Diệp Foundation, rồi cho tôi business card của Hội, tôi mới biết mà đến. Hội mở văn phòng năm 2011 là 
tôi biết và đến từ lúc đó, và cũng đã dẫn nhiều người đến cầu nguyện với Cha. Nhiều người trong số họ cũng 
đã nhận được ơn Cha. Nên tôi hay nói với mấy người hàng xóm, nếu cuộc sống có chuyện gì buồn khổ, không 
có cách giải quyết thì cứ đến đây cầu nguyện với Cha, Cha sẽ hướng dẫn đường cho đi. Những lúc tôi có 
chuyện gì khổ tâm, xuống đây cầu nguyện là tìm ngay được sự bình an. Ngay cả bệnh mất ngủ của tôi cũng 
hết. Có sức khỏe và sự bình an trong tâm hồn là hai điều quý nhất mà Cha ban cho tôi. Khẩn khoản, tin tuyệt 
đối vào tình thương của Cha, kiên nhẫn, thì xin là được. Đức tin càng mạnh, ơn lành càng đến sớm. 

Cách đây ba năm, gia đình tôi về Việt Nam dự lễ thụ phong linh mục cho 
người cháu bên vợ tôi. Nhân dịp ấy, chúng tôi có về Tắc Sậy thăm mộ 
Cha Trương Bửu Diệp. Thật sự khi đó tôi khỏe mạnh, không có bệnh gì 
cả, nhưng đứng trước tượng Cha, tôi khấn: “Thưa Cha, con từ phương xa 
về đây thăm Cha. Hiện tại trong người còn bình thường, nhưng nếu con 
có bệnh gì trong người, xin Cha cho con biết để con đi điều trị kịp thời.” 
Ba ngày sau đó, tôi phát bệnh, đau và không ăn uống được gì. 
 
Chỉ trong vòng 10 ngày, tôi sụt mất 30 lbs. Tôi đi bệnh viện ở Huế, gặp 
một bác sỹ học ở Pháp về, rất giỏi. Ông ấy làm các xét nghiệm, nói tôi có 
hai bướu nằm dưới lá gan, và khuyên tôi phải trở về Canada chữa trị 
gấp.” 
 
Khi đó, người tôi yếu lắm, da vàng, mắt cũng vàng, tôi sợ người ta còn 
không cho lên máy bay về lại Canada nữa. Tôi lại cầu nguyện với Cha. 
Cuối cùng tôi trở lại được Canada. Sau khi cắt bỏ khối u và điều trị, tôi 
khỏe mạnh trở lại. Đó là nhờ ân huệ Cha ban cho tôi.  
 

Nhà tôi bị nghẹt ống cống hơn một năm, tôi kêu hết người này đến 
người kia sửa mà không được. Việc sửa ống cống quan trọng vì nó 
liên quan đến cái phòng tôi đang sửa để cho share. Tôi cầu nguyện 
với Cha Diệp, thì ngay sau đó có người giới thiệu cho tôi một anh 
thợ sửa. Anh này đến làm có nửa tiếng thôi là xong. Ống cống sửa 
xong, căn phòng cũng được làm lại hoàn chỉnh nhưng chưa có ai 
share, tôi lại đến đây cầu nguyện với Cha. Tôi nói:”Cha ơi, con mà 
đăng báo thì chỉ sợ người xấu đến. Cha biết rõ ai tốt, ai xấu, xin dắt 
người tốt đến cho con nhe Cha.” Ngay ngày hôm sau, bạn tôi dẫn 
đến hai người trẻ từ bên Texas sang làm việc. Cả hai rất đàng 
hoàng, yên lặng. Đó là hai việc mà Cha Diệp mới làm cho tôi. 



Trang 72 
 

89-Trần, Teresa – Oakland, Oregon   
“Cha giúp tôi t ìm đồ bị mất” 
 

 
 
90-Trần, Thị Nga – Los Angeles, California 
“Cha chữa bệnh cho cháu tôi” 
 

 
 
Tôi có đứa cháu 7 tuổi bị cong xương. Tôi đã đến Văn phòng TBDF để xin khấn với Cha. Tôi nói, Cha ơi, cháu 
con bé quá, nếu phải mổ mà đặt miếng sắt trong xương thì tội nghiệp cho cháu lắm, xin Cha thương mà chữa 
cho cháu. Tôi đến cầu nguyện với Cha như thế ba lần. 
 
Bác sỹ yêu cầu con bé 7 tuổi cứ mỗi 6 tháng phải đi chụp X-Ray một lần. Lần đầu cách đây 6 tháng thì thấy 
cháu bị cong xương. Nhưng sau khi tôi khấn với Cha, lần chụp X-Ray mới nhất hôm thứ hai, bác sỹ xem kết 
quả và nói xương của cháu bây giờ thẳng rồi, không bị gì hết. Cả nhà tôi vui mừng lắm. Chỉ có Cha Diệp được 
Chúa ban ơn mới chữa được cho cháu tôi mà thôi.   

Tôi được ơn Cha Trương Bửu Diệp là cách đây hai năm. 
Hồi đó tôi có mất một món nữ trang. Tôi kiếm hết trong 
nhà mấy tháng trời mà tìm không ra. Bữa 30 Tết, tôi đến 
bàn thờ dọn dẹp lau chùi thì lấy hình của Cha xuống, nói 
với Cha: “Con nghe nói Cha rất thiêng nhưng con chưa 
nhờ Cha việc gì cả, bây giờ xin Cha chỉ giúp cho con thấy 
món nữ trang ở đâu. Tìm thấy con xin cảm tạ Cha.”  
 
Sang mùng Một thì tôi thấy món nữ trang đó. Nó không 
nằm đâu xa, mà trong cái tủ, trước đây đã nhiều lần tôi 
kéo ra mà không thấy. Cầu nguyện với Cha hôm trước, 
hôm sau tôi tìm được vật bị mất liền. 
 
Tôi biết văn phòng Cha Diệp ở California qua người cháu, 
nên hôm nay có dịp xuống Calif., tôi đến tận nơi để cảm 
tạ và làm nhân chứng cho Cha. Tôi khuyên mọi người 
hãy đến cầu nguyện với Cha.  
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91-Trần, Thị Phương Tú – Santa Ana, California 
“Có Cha, tôi thoải mái, an lòng” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
92-Trần, Thủy – Anaheim, California 
“Vừa cầu nguyện xong là tôi được ngay ơn lành” 
 

  
  

Trước đây tôi đi thi quốc tịch nhưng không đậu. Thứ 
năm tuần trước tôi đến khấn với Cha, xin Cha phù hộ.  
 
Sáng nay mới thi xong, tôi đậu rồi nên tôi mừng quá, 
liền chạy đến văn phòng để cảm tạ cha. 
 
Tôi là người ngoại đạo nhưng rất tin tưởng nơi Cha. 
 
Hai lần trước thi rớt vì khi vào phòng thi tôi hoảng loạn, 
sợ hãi lắm. Nhưng lần này khi cầu nguyện với Cha tôi 
cảm thấy tình thần thoải mái, an lòng lắm. Người ta hỏi 
toàn tiếng Anh mà tôi nghe được hết.  
 

Vào một ngày của tháng 7-2015, bỗng dưng tôi 
bị đau bụng dữ dội. Chịu không nổi, tôi phải lấy 
hẹn đi gặp bác sỹ. Bác sỹ cho toa thuốc để mua 
uống, nhưng tôi không muốn uống thuốc. 

Trên đường từ văn phòng bác sỹ, thay vì về 
nhà, tôi ghé qua Văn phòng Cha Diệp trên 
đường Euclid, thành phố Garden Grove. 

Vào phòng Cha, tôi lần chuỗi, rồi xin Cha cầu 
nguyện cho tôi đừng bị bệnh tật gì hết, tôi sợ 
lắm. Từ văn phòng Cha ra thì tôi bớt đau, nên 
về nhà chỉ ăn cháo rồi ngủ. Nhưng đến khoảng 
10 giờ đêm thì tôi lại bị đau tiếp. Tôi vào 
restroom nhưng không đi được, bỗng thấy đau 
nhói ở xương cùng. Tôi bèn dùng giấy vệ sinh 
lấy ra được một vật nhọn ở hậu môn. 

Từ đó, tôi không còn đau nữa.  

Tôi biết Cha Diệp lâu rồi nhưng trước đây chưa có chuyện để cầu xin. Đến khi thi quốc tịch rớt 2 lần thì tôi cảm thấy 
đuối sức, rối loạn nên tôi đã tới để cầu xin Cha. Tôi mang ơn Cha rất nhiều, vì Cha đã làm cho tinh thần tôi minh 
mẫn hơn, ban cho tôi sức mạnh tinh thần để tôi vượt qua mọi sự hoảng sợ. 
 
Tôi sang được Mỹ để định cư cũng là nhờ ơn Cha. Phải đặt niềm tin vào Cha, khấn Cha một cách thành thật lúc bình 
thường cũng như khi hoạn nạn.  
 
 

Tôi tin rằng chính qua lời cầu bầu của Cha Diệp cùng Chúa mà tôi đã tìm ra được nguyên nhận khiến mình bị đau 
bụng, mà còn để lại vật chứng. Hôm nay tôi đã đến để văn phòng Cha để làm chứng cho sự linh thiêng của Cha. 

 



Trang 74 
 

93-Trịnh, Hoạt – Garden Grove, California 
“Xin Cha, đừng nên hững hờ” 
 

 
 
 
 
Hơn một năm trước, cháu ngoại của tôi là Trâm Anh, lúc được 12 tháng tuổi thì bác sỹ nói cháu bị thiếu máu, 
thiếu nhiều lắm, nên bác sỹ nói nếu trong vòng 2 tuần lễ mà máu không lên thì phải nhập viện để tiếp máu. 
 
Tôi đưa cháu đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp, cầu xin Cha cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ cứu cháu. Cha 
đã thương, chỉ đường dẫn lối cho ba mẹ cháu gặp đúng bác sỹ giỏi, tìm ra nguyên do và hướng dẫn ba mẹ 
cháu thay sữa, cách ăn uống. Sau hai tuần lễ con tôi đưa cháu đi bác sỹ xét nghiệm lại thì kết quả là lượng 
máu đã tăng lên. Hôm nay tôi đến để cảm tạ ơn Cha đã cứu cháu tôi. Cháu tôi đã mạnh khỏe. Ngay từ lúc tôi 
cầu nguyện, tôi đã tin rằng Cha sẽ cứu cháu tôi. Quả thật, Cha đã cứu cháu. 
 
Tôi biết Cha Diệp hơn 10 năm nay, từng được về Việt Nam thăm mộ Cha. Qua anh trai tôi, người cũng đã 
từng được Cha chữa lành bệnh đau chân, tôi mới biết văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid mà đến cầu 
nguyện. Nếu ai xin mà chưa được thì cứ phải kiên nhẫn mà cầu xin, chứ đừng bỏ cuộc, cần có đức tin mạnh 
mẽ, vững vàng, đừng nên hững hờ.  
  

Bà Trịnh Hoạt và bé Trâm Anh. 
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94-Trương, Bạch Yến – Santa Ana, California 
“Tôi x in Cha ba điều, Cha cho hết” 
 

 
 
Chuyện thứ hai, con trai tôi đi thử máu thì bác sỹ nói có trong máu có vấn đề, rồi chuyển con tôi đi gặp bác sỹ 
chuyên khoa. Trước ngày con tôi đi gặp bác sỹ chuyên khoa, tôi lại chạy đến văn phòng khấn với Cha:”Xin 
Cha cho kết quả xét nghiệm của con trai con bình thường, không phải uống thuốc, không phải nằm nhà 
thương gì hết.” Hôm đó con trai tôi về nói y như lời tôi cầu nguyện với Cha. Chuyện thứ ba, tôi có mua con 
chó, nó chạy ra khỏi cửa bị người ta lấy mất. Thấy con, cháu khóc vì nhớ chó, tôi đau lòng quá, nên lại chạy 
tới xin Cha. Vừa ra khỏi văn phòng Cha thì có người gọi vào phone của tôi, nói có thấy con chó của tôi và cho 
tôi địa chỉ. Tôi chạy đến thì nhận được con chó về. Cha quá linh thiêng, khiến hôm nay tôi nhất quyết phải 
đến để tạ ơn Cha bằng cách làm chứng cho Cha. 
 

95-Trương, Linh – Rowland Heights, CA - Dương, Nữ – Santa Ana, CA. 
“Cha giúp mẹ con tôi thi đậu quốc tịch” 
 

 
 
Bà Dương, Nữ: Tôi đi thi quốc tịch, mấy người đi học chung nói hãy cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. 
Lúc đó tôi không biết Cha Diệp ở đâu, chỉ biết ngước lên trời mà cầu xin với Cha mà thôi. Vậy mà tôi thi đậu. 
Lúc con gái tôi là Linh Trương đi thi quốc tịch, tôi cũng khuyên nên cầu nguyện với Cha. Nhân dịp con gái về 
thăm, chúng tôi đến để kể lại chuyện như là lời cảm tạ ơn Cha. 

Chỉ trong vòng hơn một năm, cầu xin với Cha Diệp 
ba lần, tôi đều được Cha ban cho đúng ba điều. 

Tôi có ông anh bị cái bướu ngay ngực. Bác sỹ ở 
UCI, nhà thương Fountain Valley đều ‘chạy’ hết. 

Người bạn của tôi khuyên tôi đến cầu xin với Cha 
Trương Bửu Diệp. Hồi nào giờ tôi chỉ thờ cúng ông 
bà, chưa bao giờ đi nhà thờ, nhưng vẫn cứ đến văn 
phòng Cha Diệp. Đến văn phòng Cha, tôi có xin một 
tấm hình và đem vào nhà thương. 

Mấy bữa sau, anh tôi được chuyển đến nhà thương 
trên Los Angeles để mổ lấy cái bướu ra. Anh tôi 
bình phục.  

 

Cô Trương, Linh: Tôi đi thi lần đầu 
bị rớt. Lần thi thứ hai tôi cầu nguyện 
với Cha Diệp. Vô phòng thi tôi hồi 
hộp lắm, nên khấn với Cha cho tôi 
được bình tâm. Người phỏng vấn hỏi 
tôi những câu hỏi dễ dàng, và lần đó 
tôi thi đậu. 
 
Chúng tôi biết Cha Diệp khi còn ở 
Việt Nam. 
 
Hồi đó chúng tôi đi chùa, và nghe 
nhiều người nói Cha Diệp linh thiêng 
lắm. Có chuyện gì cứ cầu nguyện với 
Cha. Bây giờ gia đình chúng tôi rất 
tin Cha Diệp. 
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96-Trương, Tuyền – Santa Ana, California 
“Cha cho tôi hơn điều tôi mong mỏi” 
 

 
 

Tôi xem truyền hình, biết đến Cha Trương Bửu Diệp. Tôi gặp trục trặc về chuyện giấy tờ nên bạn tôi khuyên 
hãy đến mà cầu nguyện với Cha. Ban đầu tôi đến văn phòng Cha chỉ là tò mò thôi, nhưng càng ngày tôi càng 
thấy tâm hồn mình bình an, bớt lo lắng sau mỗi lần cầu nguyện. Rồi tôi tập thói quen đến với Cha hàng tuần, 
coi như là mình đi lễ vậy. Rồi một ngày, tôi nhận được giấy tờ, mà lại là giấy tờ tốt hơn giấy tờ tôi mong đợi. 

Tôi nghiệm được nếu có lòng tin thì Cha sẽ ban Hồng Ân cho mình. 
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97-Võ, Kim Quang &Vũ, Thị Kim Huỳnh – Oslo, Norway 
“Như được Cha che chở” 
 

 

Ở California chúng tôi không có thân nhân, nhưng vẫn bay từ Dallas sang, chỉ với mục đích đến thăm Cha 
Diệp tại Văn phòng TBDF, do chúng tôi đã biết văn phòng từ lâu, và đã từng order hình Cha Diệp về nhà để 
thờ phượng. Trong chuyến đi lần này chúng tôi cũng muốn tạ ơn Cha và làm chứng nhân cho Cha. 

Trước đây, tôi gặp khó khăn trong công việc, đi vào bế tắc tưởng chừng như không thể giải quyết nổi. Trong 
lúc đường cùng, tôi đã nghĩ đến Cha, cầu nguyện và nhờ Cha giúp đỡ. Không thể tưởng tượng được rằng, chỉ 
không lâu sau khi tôi cầu nguyện với Cha Diệp, mọi chuyện đi theo chiều hướng ngược lại, trở nên rất suôn 
sẻ, thuận lợi. Cha đã làm cho tôi tin về ứng nghiệm qua lời cầu bầu của Ngài. Quả thật, Cha quá linh thiêng.  

Gia đình tôi mới chỉ biết về Cha Diệp vài năm nay, do thường theo dõi trên Youtube, và biết được rất nhiều 
người xin và được ơn Cha, không chỉ ở Việt Nam, mà ở mọi nơi, cứ liên lỉ cầu nguyện là được Cha ban ơn. 
Chính vì thế, khi gặp khó khăn, chúng tôi đã nghĩ đến Cha và cầu nguyện. 

Vào phòng Cha, chúng tôi cảm thấy hết sức an bình trong tâm hồn, như được Cha che chở. 

  

 



Trang 78 
 

98-Võ, Thị Diễm Khanh và Võ, Thị Hương Diễm – Santa Ana, CA. 
“Tôi dốc lòng tâm sự khi đến với Cha” 
 

 
 
Võ, Khanh: Tháng 9, 2015 bác sỹ phát hiện tôi bị ung thư phổi. Khi biết tin mình mắc căn bệnh nan y tôi rất 
lo sợ. Hàng tuần tôi đến Văn phòng Cha trên đường Euclid, thành phố Garden Grove để cầu xin Cha ban cho 
tôi ơn chữa lành. Tôi nói: “Cha ơi, con là người ngoại đạo, con biết Cha đã từng cứu rất nhiều người bệnh 
hiểm nghèo. Nay con đang mắc bệnh, xin Cha lấy hết bệnh trong người con, vì con còn trẻ, mà lại phải nuôi 
đứa con nhỏ, xin Cha thương xót con. Tôi được chữa trị bệnh bằng cách uống thuốc, không phải mổ. Từ đó 
đến nay đã được ba tháng, mới đây khi đi tái khám và làm các xét nghiệm, bác sỹ cho biết các khối u ung thư 
trong người tôi đã giảm rất nhiều. 
 
Tôi mới biết đến Cha Diệp khi bị bệnh. Lúc đó có người bạn nói với tôi hãy đến cầu nguyện với Cha, và cho tôi 
chai nước ‘lộc của Cha’ để tôi dùng khi uống thuốc. Sau đó, mỗi lần đến văn phòng Cha tôi đều lấy chai nước, 
đặt lên bàn tay Cha và xin Cha chữa bệnh.  
 
Võ, Diễm: Khanh là em của tôi. Khi biết em mắc bệnh, tôi rất buồn lo vì em còn quá trẻ. Tôi đến xin với Cha 
nhờ Cha cứu giúp. Nay em tôi bớt bệnh nhiều nên tôi cùng đi với em đến để tạ ơn Cha. Cha đã cứu chữa em 
tôi nên tôi đội ơn Cha. Cha quá linh thiêng. 
 
Võ, Khanh: Khi cầu nguyện với Cha xong, tôi thấy tinh thần tôi thoải mái, nhẹ nhàng, không lo sợ về căn 
bệnh của mình nữa. Mỗi lần đến với Cha, tôi lại dốc hết lòng mình, nói chuyện với Cha như nói với ba của tôi. 
Trước mỗi lần đi tái khám, đi làm xét nghiệm, tôi đều khấn với Cha để kết quả không còn tế bào xấu trong 
người. Niềm tin của tôi đã làm cho Cha thương xót mà ban cho tôi ơn chữa lành. Tôi rất biết ơn Cha. 

 
 



Trang 79 
 

99-Võ, Thị Kim Phụng – Westminster, California 
“Cha cho chồng tôi sống thêm được hơn 10 năm” 
 

 
 
Một ngày nọ chồng tôi là Nguyễn Văn Hạnh bị bể hai mạch máu não, khi đưa vào cấp cứu thì mắt đã đứng 
tròng, tim đập loạn xạ. Bác sỹ ở UCI nói khó cứu sống lắm. Tôi khấn với Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha cứu 
chồng tôi sống, thì khoảng 25 phút sau mắt ông ấy mở ra, tim đập bình thường trở lại. Bác sỹ thấy vậy nói 
đây là một phép lạ. Từ đó đến nay, chồng tôi sống được 10 năm, ông ấy mới mất hồi tháng 5. Việc ma chay, 
chôn cất cho ông xã tôi đều diễn ra suôn sẻ. Đồng đội của ông xã tôi là các sỹ quan Đà lạt, sỹ quan thủy quân 
lục chiến có đến làm lễ phủ cờ và đọc điếu văn cho ông xã tôi. 
 
Tôi xin cảm ơn Cha Diệp đã cứu chồng tôi, và ban cho chúng tôi nhiều ơn lành khác trong cuộc sống.  



Trang 80 
 

100-Vũ, Đình Chiến – Nguyễn, Anh Minh - Montreal, Canada 
“Tôi thắng kiện nhờ sự can thiệp của Cha” 
 

 
 
Chúng tôi ký hợp đồng làm cửa sổ từ năm 2013, nhưng họ chỉ làm 1/3 công việc, còn 2/3 nữa họ đòi đến năm 
2014 mới làm, và đòi giá tăng gấp đôi. Chúng tôi không chấp nhận nên kiện. 
 
Cùng lúc đó, chúng tôi xin Cha Diệp cầu nguyện giúp lên Chúa và Đức Mẹ. Vụ kiện có thể kéo dài 1 năm rưỡi 
tới 2 năm. Chờ thì chúng tôi có thể chờ được, nhưng vì thấy chờ lâu quá nên tôi phải kêu công ty khác đến 
làm. Đùng một cái, tòa gửi trát về, chỉ trước ngày người của company mới đến làm cửa. Vì biết ngày ra tòa, 
nên chúng tôi dừng công ty mới lại. Cũng vì mọi chuyện xảy ra như vậy, nên tòa xử chúng tôi thắng kiện 
100%. 
 
Chúng tôi đọc kinh cầu nguyện mỗi buổi tối, rất kiên trì, vì tin là mọi chuyện sẽ được. Chúng tôi tin rằng nếu 
không có sự can thiệp của Cha thì mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác không thuận lợi cho chúng tôi. 
 
Vợ tôi lên Internet, biết về Trương Bửu Diệp Foundation, nên đã liên lạc từ trước và được Hội gửi hình Cha 
Diệp sang. Chúng tôi có đặt hình Ngài ở phòng khách. Chúa nói hãy xin thì sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ cửa thì sẽ 
mở cửa cho. Nhưng Chúa cũng thử thách chứ không phải xin là được liền. Nhưng lúc nào cũng phải đặt niềm 
tin vào Đấng Tối Cao. Mỗi khi cầu nguyện xong, chúng tôi thấy tâm hồn nhẹ nhàng. Không có niềm tin là 
không sống nổi. 
 
Đến văn phòng gặp Cha, cầm tay Cha như ba của mình, nói được gì mình muốn thì cảm thấy hạnh phúc. Cứ 
hãy kiên trì vì không được trước thì được sau. Ngay cả lần này được sang đến California cũng là niềm ao ước 
của chúng tôi.  Nay niềm ao ước đã thành hiện thực.  
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NHỮNG CON SỐ ĐẦY Ý NGHĨA 
 

Khách đến thăm Cha 

Trong năm 2016, số khách đến thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp tại Nhà Thăm Viếng Cha trên đường Euclid, 
TP Garden Grove, California là 66,664 lượt người, tăng gấp 5 lần so với năm 2012 khi mới mở cửa Văn 
phòng. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Những ‘đại gia đình’ từ phương xa đến thăm Cha Diệp và chụp hình lưu niệm bên bức phù 
điêu ba chiều Cha Trương Bửu Diệp. Hình: TBDF. 
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Trong số khách đến Nhà thăm viếng Cha Diệp, số bạn trẻ đến thăm và cầu nguyện với Cha ngày càng đông.  

        

Ngày càng có nhiều bạn trẻ đến thăm Cha Diệp. Hình: TBDF. 

Cứ ba người xin, có một người được ơn 
Nhà Thăm Viếng Cha có đặt sổ Xin Khấn và Cảm Tạ, để khách đến thăm có thể ghi vào, hoặc text, email 
những lời khấn xin hoặc lời cám ơn Cha một cách tự nguyện.  

Theo số liệu, trong năm 2016 có 36,241 lời Xin Khấn, và 13,364 lời cảm tạ. Như vậy, số người 
được ơn đã tăng lên 1/3 so với 1/4 của năm trước. Cứ ba người xin, có một người được ơn. 

 

 

 

 

 

 

  

      
Một người bế con đến cầu nguyện với Cha. Một em bé đến thăm Cha. 
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Gửi quà tặng cho khách phương xa 
Chưa kể khách thập phương đến thăm Cha và nhận quà ngay tại Văn phòng, trong năm 2016 Hội đã gửi tặng 
cho người ở xa có yêu cầu 373 Sách 100 Ơn Cha Diệp, 557 CD, 1,537 DVD Ơn Cha Diệp, 8,110 Hình Cha và 
1,791 Nước Thánh ‘Lộc của Cha’, trong đó Nước Thánh là quà tặng giá trị cho mọi người, được gửi đi toàn thế 
giới (Châu Mỹ, Châu Âu, và Châu Úc). 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Thẻ thăm viếng TBDF 

Tính đến ngày 31 tháng 12, 2016 đã có 8,274 thẻ đã được cấp miễn phí cho khách, và gửi đi các nơi tại 
Hoa Kỳ, Canada, France, Norway, Denmark, Việt Nam, Audtralia, Sweden, Austria, United Kingdom, Belgium, 
Holland, New Zealand. 

        

Các thiện nguyện viên dán label lên những chai nước.                        Thiện nguyện viên đóng gói nước và gửi đi theo yêu cầu. 

      

Scan thẻ khi đến thăm Cha Diệp. Mẫu thẻ TBDF. Mặt trước (trái), mặt sau có barcode đễ scan mỗi khi 
đến thăm Cha. 
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Báo Ơn Lành 

Trong năm qua Hội đã phát hành với số lượng 56,000 bản, trong đó gửi đi 44,066 bản đi các nơi tặng cho 
những người ở xa có yêu cầu. Báo được phát hành 1 tháng 2 kỳ vào ngày 1 và 15 cũng là món quà mà nhiều 
người ưa thích vì báo đăng những ơn lành mới nhất của Cha Diệp. 

Báo không chỉ phân phát tại văn phòng mà còn gửi miễn phí đến tất cả các tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ. 

Ngay cả Alaska hoặc Hawaii cũng có người yêu cầu Hội gửi báo Ơn Lành đến tận nhà. 

 

 

 

 

  

   

Dập báo ở nhà in.     Gấp báo. 

 

   

Dán label địa chỉ người nhận để gửi đi.          Báo lên kệ. 
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BÁO CÁO THU CHI 2016 
 

Tài chính năm tài khóa 2016 (July 1st, 2015 – Jun 30, 2016) được xem là một năm thành công khi số thu từ 
khách thăm viếng cân đối với chi phí hoạt động của văn phòng và nhà thăm viếng Cha tại Trương Bửu Diệp 

Foundation. 

Nhờ đó, Hội có thể dồn mọi nỗ lực vào các nghiên cứu khả 
thi cho dự án Làng Cha Diệp và các dự án phục vụ cộ ng 
đồng khác theo như chủ trương và mục tiêu của Hội. 

Hình dưới là biể u đồ chi phı ́củ a Hộ i trong năm tài khóa 
2016. 

 

Số dư trước 2,496                

Đóng góp 543,293            

Chi 535,521            

Cân đối 10,268              

 

THU 
Đặc điểm của khoản thu năm nay là phần đóng 
góp từ các tiểu bang xa và ngoài nước Mỹ chiếm 
một phần ba trong tổng số thu. 

Điều này cho thấy những người yêu mến Cha ở 
khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đến hải ngoại như 
Anh, Đức, Pháp, Na Uy, Canada, Úc, Tân Tây Lan, 
Nhật Bản, Hàn Quốc… ngày càng biết đến hoạt 
động của TBDF nhiều hơn. 

CHI 
Khoản chi lớn nhất trong năm nay là phần chi cho 
các quà tặng như DVD, CD, sách Ơn Cha Diệp tập 
1, 2, và 3, báo Ơn Lành, và nhất là Nước “Lộc của 
Cha”. 

Nước “Lộc của Cha” không chỉ phân phát cho 
khách đến thăm viếng văn phòng mà còn được gửi 
đi toàn Hoa Kỳ và thế giới hoàn toàn miễn phí mỗi 
khi có yêu cầu.  
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HỎI ĐÁP VỀ LÀNG CHA DIỆP 

    
 

Thời gian qua Hội nhận được sự quan tâm của đông đảo quý khách xa gần hỏi về Làng Cha Diệp. Để giúp quý 
khách hiểu rõ hơn, chúng tôi xin trả lời chung cho các câu hỏi thường gặp như sau: 

1) Tại sao có Làng Cha Diệp?  
Làng Cha Diệp là do ơn Cha mà có, do đó không xét duyệt theo tiêu chuẩn. Sẽ xổ số bốc thăm khi làng hoàn 
thành. 

2) Làng Cha Diệp có gì? 
Mọi người ở trong làng đều được miễn phí ăn ở và sống trong làng cho đến khi không muốn ở nữa. Làng có 
nơi để tro cốt và được cầu nguyện khi đến ngày giỗ. 

3) Thời gian hoàn thành? Điều kiện để sống trong Làng Cha Diệp? 
Từ 3 đến 5 năm. Điều kiện: Có thẻ TBDF & Phiếu Ghi Danh, Người neo đơn, từ 55 tuổi trở lên; Công dân hoặc 
thường trú nhân Hoa Kỳ; Có Medical hoặc Medicare. 

 

     
Tìm hiều về Làng Cha Diệp.                                       Ghi danh cư ngụ trong Làng Cha Diệp.  

Mô hình Làng Cha Diệp đang được trưng bày tại Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. 
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GIỚI TRẺ TRƯƠNG BỬU DIỆP – TBDFLOWERS.COM 
“Khơi Tình Bạn, Gạn Khả Năng, Tăng Phục Vụ” 

 
Trong những năm vừa qua, giới trẻ đến thăm Cha tại TBDF ngày càng nhiều hơn. Nếu năm 2012 chỉ có 3% 
giới trẻ đến thăm Cha, thì chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, đã có hơn 4 ngàn lượt thanh niên nam nữ tuổi từ 
18 đến 35 đến thăm Cha, tức là 15% trong tổng số khách thăm viếng, gấp 5 lần so với năm đầu tiên. 
 
Chúng tôi tìm hiểu qua các bạn trẻ và được biết: ban đầu giới trẻ đến Cha vì lời khuyên của bố mẹ, ông bà, 
hoặc theo bạn bè tò mò đến xem. Nhưng khi đến và “thử” xin Cha, các bạn đã được ơn như ý nguyện, và 
không khí thân thiện, gần gũi trong nhà thăm viếng đã khiến các bạn trở lại. Những chuyện mà các bạn trẻ 
quan tâm nhất khi đến với Cha là chuyện học hành, thi cử, rồi đến chuyện gia đình, việc làm, nghề nghiệp... 
Chính vì vậy mà giới trẻ xuất hiện ngày càng nhiều tại TBDF. 
 
Điều này thôi thúc Hội thành lập nhóm “Cha Diệp và Tuổi Trẻ” là những thanh niên tuổi từ 18 đến 35, yêu 
mến và được ơn Cha Trương Bửu Diệp. Mục đích của nhóm là tạo điều kiện cho các bạn có cơ hội làm quen 
với nhau, giúp nhau trong học tập, việc làm, phát triển sự nghiệp, và đem sức trẻ giúp ích cho cộng đồng theo 
tinh thần Cha Trương Bửu Diệp.  
 
Hội mời các chuyên gia vào Ban Cố Vấn để hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tinh thần và vật chất để 
các em có một môi trường sinh hoạt thuận lợi ngay tại TBDF. Hội kêu gọi các bạn trẻ ghi danh vào nhóm “Cha 
Diệp và Tuổi Trẻ” để các bạn có thêm một sân chơi mới nhằm “khơi tình bạn, gạn khả năng, tăng phục vụ” 
theo gương Cha Trương Bửu Diệp.  
 
Nhóm trẻ mang tên TBDFellowship chính thức ra mắt ngày 7/7/2016 trong dịp mừng Father’s Day và Ngày 
Độc Lập Hoa Kỳ ngay tại văn phòng TBDF. 
 
  

 
Ngày ra mắt TBDFellowship. 
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Để giúp các bạn trẻ có kinh phí hoạt động, Hội đã hỗ trợ các bạn mở một giftshop online mang tên 
TBDFlowers. Giftshop có các mặt hàng như: Tranh và tượng Cha Diệp bằng gỗ hoặc composit do Trung Tâm 
Hành Hương Tắc Sậy gửi qua, các DVD, CD về Ơn Cha Diệp, sách Ơn Cha Diệp, Bản Tin Ơn Lành đóng tập 
từng 10 kỳ báo. Đặc biệt là quà lưu niệm đặc sắc do chính các bạn sưu tầm theo thời trang người trẻ… 
 
Trang giftshop online của tuổi trẻ Trương Bửu Diệp sẽ chính thức khai trương vào ngày giỗ Cha lần thứ 71, 
tức là ngày 12 tháng 3 năm 2017. Kính mời quý khách yêu mến Cha Diệp ủng hộ các em bằng cách vào trang 
web: Tbdflowers.com và chọn một món hàng mà quý khách yêu thích, gọi là ủng hộ cho giới trẻ Cha Diệp. 
 
Đặc biệt trong ngày tuần lễ khai trương từ 12 tháng 3 đến 19 tháng 3, 2017, khách mua hàng được giảm giá 
10% trên tất cả các mặt hàng có trên online. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

Nhóm phụ trách TBDFlowers. 
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“Cha bên con từng giây” là tựa đề của một bài hát trong DVD Giỗ Cha lần thứ 70 do Trung Tâm Thúy Nga và 
Trương Bửu Diệp Foundation phát hành vào tháng 5 năm 2016 vừa qua. 

Tuy nhiên, tựa đề này còn mang một ý nghĩa cho một chương trình mới do TBDF thực hiện và chính thức ra 
mắt vào ngày 12 tháng 3 năm 2017 nhân dịp Giỗ Cha Trương Bửu Diệp lần thứ 71. 

Mobile phone được mọi người sử dụng thường xuyên và trở thành “vật bất ly thân” trong thời đại ngày nay. 
Trong đó, các ứng dụng (application) chính là công cụ không thể thiếu của một mobile phone. 

Vì thế, tận dụng ưu thế của công nghệ để các chương trình phục vụ cộng đồng của TBDF đến tận tay mọi 
người chính là mục đích của chương trình này.  

  

 

 

 

Với TBDF app, 
quý khách có 
thể gửi lời xin 
khấn hoặc cảm 
tạ bằng text 
hoặc bằng tiếng 
nói vào bất kỳ 
lúc nào, bất kỳ 
cho ai, và bất kỳ 
ở đâu. 

 

Với TBDF app, quý 
khách có thể yêu cầu 
gửi tài liệu, hình Cha, 
nước Phép “Lộc Của 
Cha” chỉ bằng một 
nút nhấn. 

 

 

Với TBDF app, 
quý khách có thể 
xem các ơn lành 
Cha Diệp mới 
nhất vừa được 
post. Xem trực 
tiếp các Buổi Cầu 
Nguyện tại TBDF 
ngay trên phone 
của mình 

 
 

Với TBDF app, có thể mua quà lưu niệm online  

 

 

 

CHA BÊN CON TỪNG GIÂY 

 

TBDF sẽ đưa vào mobile phone 
một ứng dụng mang tên TBDF. 
Để giúp quý khách biết cách 
download TBDF app, chúng tôi 
có in brochure “Hướng Dẫn 
Download và Sử Dụng TBDF 
app”.  Xin tìm đọc trên Bản Tin 
Ơn Lành số 54. Hoặc email về: 
info@truongbuudiep.org  để 
nhận brochure online. 

mailto:info@truongbuudiep.org
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SỰ KIỆN TRONG NĂM 
 

Giỗ Cha Diệp lần thứ 70 (March 12, 1946 – March 12, 2016) 

      

Phối hợp với Trung tâm Thúy Nga tổ chức Chương trình văn nghệ kỷ niệm 70 ngày mất Cha Trương Bửu Diệp 
tại Saigon Performing Arts Center, gồm hai xuất với 1,200 vé mời. 

    

Văn khấn và Tiệc giỗ Cha tại Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation với hơn 1,000 người yêu mến Cha Diệp 
đến tham dự. 

Mừng Hồng Ân Ngọc Khánh Linh mục và Thượng thọ cửu tuần Cha Linh hướng Đinh Ngọc Quế 
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Thành lập câu lạc bộ TBDFuture 

 

Phát hành CD ‘Hòa Khúc Tạ Ơn’ 

    

Gồm 12 ca khúc tuyển chọn viết về Cha Trương Bửu Diệp của nhạc sỹ Thượng Uyển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Câu lạc bộ TBDFuture 
gồm những gia đình 

trẻ có con nhờ lời cầu 
bầu của Cha Trương 
Bửu Diệp, thành lập 

vào tháng Năm, 2016. 

 

 

        

    

 

 

  

 
 

 

Đoàn đã có mặt tại thành phố Cincinnati, 
Norwood, và Mason, tiểu bang Ohio và thu hình 
6 nhân chứng ơn lành Cha Diệp. 
 
Hình trên từ trái sang: ông John Nguyễn, nhân 
chứng ơn lành Vũ Ngọc Trác, XNV Trần Ngọc. 
Hình nhỏ: Các nhân chứng ơn lành tại Ohio 
 

Tổ Chức Chuyến Đi Thăm 
Nhân Chứng Ơn Lành 

Tại tiểu bang Ohio 
Tháng 10 - 2016 
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THIỆN NGUYỆN VIÊN 
 

Tổ chức thăm các cụ già trong nhà hưu dưỡng vùng Orange County: Convalescent Hospital, Mission Palms 
Healthcare Center, Fountain Valley Care Center. 

   

     

Hình trên: Các Thiện nguyện viên TBDF đem lời ca, tiếng hát, nụ cười và tình yêu thương đến với người già. 

 

Tại Văn phòng TBDF, các thiện nguyện viên đến giúp nhập lời khấn, lời cảm tạ lên website; dán label lên 
những chai nước; gấp báo Ơn Lành để gửi đi các nơi; và những công việc hành chánh khác. 

   

Ngày càng có đông các bạn trẻ đến văn phòng TBDF làm thiện nguyện. 

Hình trên: Các bạn trẻ đang nhập dữ liệu và dán báo. 
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Ngày 10 tháng Một năm 2017 vừa qua, Trương Bửu Diệp Foundation® nhận được thông báo 
từ văn phòng US Patent and Trademark Office (US PTO) về đăng ký bản quyền tên Làng Cha Diệp - 
“Father Diep’s Village” chính thức được đăng trên PTO toàn Hoa Kỳ, và Hội TBDF sẽ nhận giấy 
Chứng Nhận Bản Quyền vào cuối tháng 3, 2017. 

Năm năm trước, Trương Bửu Diệp Foundation cũng đã được cấp bản quyền sử dụng tên 
“Trương Bửu Diệp Foundation”, viết tắt: TBDF. Khi nhắc đến tên Trương Bửu Diệp Foundation, tức 
là nói đến văn phòng và Nhà thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp tại 14231 Euclid St Suite E 103-105, 
Garden Grove, CA 92843-4986.  

Kể từ nay, việc phát triển của Hội được pháp lý bảo vệ để Trương Bửu Diệp Foundation và 
Làng Cha Diệp sẽ được xây dựng và phát triển trên toàn Hoa Kỳ với mục đích vinh danh và tạ ơn 
Cha Trương Bửu Diệp, Ngài không chỉ là một vị Thánh mà còn là một anh hùng của dân tộc Việt 
Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Giấy Chứng Nhận Bản Quyền Truong Buu Diep Foundation ® 

 

TIN VUI 
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THÔNG TIN CẦN THIẾT 
 

1. Xin khấn: Để  xin khâń với Cha Diệ p, xin quy ́vị  dùng một trong những caćh sau đây: 
• Ghi vào sổ  hay phiêú Xin Khâń tạ i TBDF 
• Gọ i số điệ n thoạ i xin khâń trự c tiêṕ (24/7): (714) 702 5129 
• Email xin khâń: xinkhan@truongbuudiep.org 
• Vào app TBDF (phone) hoặc website: www.tbdf.org để  ghi danh và nhậ p lời khâń. 
• Text lời Xin khâń: (714) 362 6608 
Lưu y:́  
- Việ c xin khâń là hoàn toàn miêñ phı,́ xin nhớ ghi số thẻ TBDF của mình. 
- Xin để  tên người khâń và thành phố đang cư ngụ  trước lời khâń. 
- Tât́ cả  cać lời khâń (có số thẻ TBDF) đều đượ c ghi vào sổ  để  mọ i người hiệ p thông 

cầu nguyệ n vào Buổ i Cầu Nguyệ n vào môĩ thứ Năm đầu thańg. 
 

2. Buổi Cầu Nguyện Hàng Tháng 
• Mỗi thứ Năm đầu tháng có cộng đoàn cầu nguyện chung vào lúc 7g tối. 
• Quý khách ở xa có thể hiệp thông trong buổi cầu nguyện bằng cách vào Favebook 

Truong Buu Diep Foundation để xem trực tiếp. Xin chọn giờ cho phù hợp với giờ 
California. 

 

3. Làm thẻ TBDF 
• Quý khách ở xa muốn làm thẻ TBDF để tham gia các chương trình miễn phí của Hội 

xin download app TBDF vào cell phone để điền form online. 
• Thẻ Thăm Viếng hoàn toàn miễn phí, không phải đóng bất cứ lệ phí nào. 

4. Ghi danh cư ngụ trong Làng Cha Diệp: 
• Điền form tạ i văn phòng TBDF, hoặ c: 
• Download form từ app TBDF (phone) hoặc website: www.tbdf.org (computer). 
• Xin ghi số thẻ TBDF của mình.  
 

5. Gửi và đặt hıǹh người thân đã qua đời tại TBDF để cầu nguyện ngày giỗ: 
• Điền form tạ i văn phòng TBDF, hoặ c: 
• Download form từ app TBDF (phone) hoặc website: www.tbdf.org (computer). 
• Xin ghi số thẻ TBDF của mình.  
 

6. Yêu cầu gửi báo Ơn Lành đến tận nhà: 
• Điền form tạ i văn phòng TBDF, hoặ c: 
• Download form từ app TBDF (phone) hoặc website: www.tbdf.org (computer). 
• Xin ghi số thẻ TBDF của mình.  
 

7. Các yêu cầu khác, xin liên lạc qua: 
• Văn phòng TBDF: 14231 S Euclid St Ste E 103-105, Garden Grove, CA 92843 
• Xin gọ i phone (714) 537 8159 hoặ c (714) 362 6608 hoặ c app TBDF. 
• Email: info@truongbuudiep.org 

 
 
 

mailto:xinkhan@truongbuudiep.org
http://www.tbdf.org/
http://www.tbdf.org/
http://www.tbdf.org/
http://www.tbdf.org/
mailto:info@truongbuudiep.org
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	THƯ NGỎ
	SỰ THẬT VỀ CÁI CHẾT CỦA CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP (*)
	1-Bell, Thomas – La Habra, California
	“Mong Cha Diệp sớm được phong Chân Phước”

	2-Chan, Tho So & Duong, Vannaley – Corona, California
	“Tôi muốn loan truyền sự linh hiển của Cha”

	3-De la O, Maria - Perris, California
	“Nhờ Cha cầu bầu, mẹ tôi đã khỏi bệnh”

	4-Đinh, Hồng – San Diego, California
	“Xin Cha buổi sáng, chiều tôi hết đau”

	5-Đinh, Thị Châu – London, England
	“Ba lần mất đồ, Cha đều giúp tôi tìm được”

	6-Đỗ, Thị Hoa – Fountain Valley, California
	“Ai muốn hết bệnh cứ lại Cha Trương Bửu Diệp”

	7-Đường, Hoàng Diệu & Phạm, Thị Bạch Lan – San Diego, CA
	“Cha cứu tôi thoát khỏi bệnh ung thư”

	8-Hồ, Thanh Loan - Westminster, California
	“Cuộc sống của tôi ngày càng tốt lên là nhờ ơn Cha”

	9-Hoàng, Gwen – Beaverton, Oregon
	“Tôi được ơn Cha rất nhiều”

	10-Hoàng, Kim Sơn, Westminster, California
	“Sức mạnh đức tin là quan trọng nhất”

	11-Hoàng, Thị Vẽ - Đồng Nai, Việt Nam
	“Có chuyện gì tôi cũng chạy đến Cha”

	12-Huỳnh, Kim Phụng – Garden Grove – California
	“Tôi người Hoa mà khấn xin gì Cha cũng cho”

	13-Huỳnh, Nga – Stanton, California
	“Tôi thương Cha Diệp như cha ruột của mình”

	14-Lai, Thương Lan – Garden Grove, California
	“Cầu xin Cha, phải thành khẩn”

	15-Lâm, Kaya – Rosemead, California
	16-Lê, Băng Tuyền – Texas
	“Xin Cha, tôi rất vững lòng tin”

	17-Lê, Bích Liên – Westminster, California
	“Cha luôn bên tôi”

	18-Lê, Stephanie – Los Angeles, California
	“Chỉ xin Cha một tuần, tôi có việc làm liền”

	19-Lê, Thị Huệ - Brea, California
	20-Lê, Tuấn – Stanton, California
	“Cứ tin là được Cha nhậm lời”

	21-Lee, Henry Sang và Đinh, Hứa – Santa Ana, California
	“Tôi được lòng thương của Cha”

	22-Lưu, Peter – El Monte, California
	“Xin Cha, tôi giảm đau 99% mà không cần thuốc”

	23-Lưu, Thị Oanh – Santa Ana, California
	“Tôi tin, và tôi được”

	24-Minh Phương – Naples, Florida
	“Đến với Cha Diệp, tôi cầu gì được nấy”

	25-Muzila, Thomas – Garden Grove, California
	“Bệnh tôi có thể rất nghiêm trọng nếu không có Cha”

	26-Nguyễn, Thanh Liêm & Nguyễn, Thị Liên - Miramar, Florida
	“Được ơn Cha, đức tin chúng tôi thêm mạnh mẽ”

	27-Nguyễn, Chanh – Westminster, California
	“Tôi theo đạo Phật, nhưng rất tin tưởng nơi Cha Diệp”

	28-Nguyễn, Châu Sandy– Westminster, California
	“Cha Diệp là ‘bác sỹ giữa đêm khuya’ của gia đình tôi”

	29-Nguyễn, Chi Yến Sandy – Lapeer, Michigan
	“Không nói chuyện với Cha, tôi không ngủ được”

	30-Nguyễn, Christine – Winnetka, California
	“Cha đã cứu con trai tôi”

	31-Nguyễn, Đình Chiến – Arkansas
	“Bác sỹ ‘chạy’, nhưng Cha thì không”

	32-Nguyễn, Đông – Canada
	“Cha giúp chúng tôi giải quyết mọi chuyện suôn sẻ”

	33-Nguyễn, Hoành & Lưu, Ánh – Ventura, California
	“Dù chúng tôi đạo Phật, nhưng rất tin Cha Diệp”

	34-Nguyễn, Hào và Nguyễn, Rummy – Cincinnati, Ohio
	“Chúa đã cứu sống con tôi qua lời cầu bầu của Cha Diệp”

	35-Nguyễn, Hồng – San Jose, California
	“Cha đã cứu con gái tôi”

	36-Nguyễn, Khanh – Springboro, Ohio
	“Tôi tin Cha sẽ tiếp tục phù hộ cho tôi”

	37-Nguyễn, Kathe – Grand Rapid, Michigan
	“Có tin là có linh”

	38-Nguyễn, Kiều Liên - Amherst, Ohio
	39-Nguyễn, Kim Oanh– Houston, Texas
	“Tôi cầu nguyện với Cha trên Youtube mà hết đau”

	40-Nguyễn, Mai Trâm – Anaheim, California
	“Cha thương tôi cách riêng”

	41-Nguyễn, Mỹ Duyên – San Jose, California
	“Văn phòng Cha Diệp cuốn hút tôi”

	42-Nguyễn, Nụ - Los Angeles, California
	“Những lúc khó khăn tôi đều kêu cứu Cha”

	43-Nguyễn, Sean – Boston, Massachussetts
	“Cha thức tỉnh con người tôi”

	44-Nguyễn, Siêng – Garden Grove, California
	“Tôi cầu nguyện cho tận bên Anh mà Cha cũng nhận lời”

	45-Nguyễn, Son – San Jose, California
	“Cầu nguyện với Cha, lòng tôi thanh thản”

	46-Nguyễn, Su – Đặng, Mai – New York
	“Tôi cầu nguyện là cơn đau dứt liền”

	47-Nguyễn, Tâm – San Diego, California
	“Thật lòng, thành tâm, sẽ được Cha giúp”

	48-Nguyễn, Teresa – Santa Ana, California
	“Cha luôn ẩn hình quanh đây”

	49-Nguyễn, Thanh Cần – Greensboro, North Carolina
	“Cha Diệp làm phép lạ cho cháu tôi”

	50-Nguyễn, Thị Chung – Garden Grove, California
	“Con tôi thừa nhận các cháu đã được ơn Cha”

	51-Nguyễn, Thị Hiển – Westminster, California
	“Cứ tin thì sẽ được”

	52-Nguyễn, Thị Hoa – Chicago, Illinois
	“Gia đình tôi bay sang California chỉ để thăm Cha”

	53-Nguyễn, Thị Keo – Orange, California
	“Xin một lần không được, phải xin hoài”

	54-Nguyễn, Thị Kim Liên – Lynnwood, Washington
	“Gia đình tôi được nhiều ơn Cha”

	55-Nguyễn, Thị Luận - San Bernadino, California
	“Tôi hoàn toàn xác tín vào Cha”

	56-Nguyễn, Thị Ngọc Hằng – West Covina, California
	“Cha cho những gì tôi ao ước”

	57-Nguyễn, Thị Nga – Seattle, Washington
	58-Nguyễn, Thị Thắng – Michigan
	“Cha đã ban cho tôi ơn hồi sinh”

	59-Nguyễn, Thị Thùy Linh – Saigon, Việt Nam
	“Chỉ cầu nguyện ở nhà tôi cũng được Cha nhậm lời”

	60-Nguyễn, Thị Tuyết Hoa – Santa Ana, California
	“Tôi chết đi sống lại là nhờ có Cha cứu”

	61-Nguyễn, Thị Vạn – San Diego, California
	“Cha đã lấy cục bướu trong đầu tôi ra”

	62-Nguyễn, Thiên Kim – Santa Ana, California
	“Được ơn Cha, niềm tin của tôi trở nên mãnh liệt”

	63-Nguyễn, Thu – Garden Grove, California
	“Có Cha, đời tôi không còn u ám”

	64-Nguyễn, Tommy – Garland, Texas
	“Con tôi lành bệnh, tôi thành công là nhờ ơn Cha”

	65-Nguyễn, Trần Tú Quỳnh Sơn - Renne, France
	“Khi đã xin, đừng nên nản lòng”

	66-Nguyễn, Tuyết – San Jose, California
	“Tôi được nhiều ơn Cha lắm”

	67-Nguyễn, Tuyết Mai & Phan, Anh – Anaheim, California
	“Cha cho housing để chúng tôi làm nhân chứng”

	68-Nguyễn, Văn Phúc – Riverside, California
	“Sau ba năm bị bất tỉnh, tôi được Cha cứu”

	69-Nguyễn, Văn Tạo – An Giang, Việt Nam
	“Có tin, có lành”

	70-Nguyễn, Văn Xuân – Orange, California
	“Tôi đã gặp Cha Diệp trong giấc mơ”

	71-Phạm, Hùng – Nguyễn, Thúy – Anaheim, California
	“Tôi được Cha cứu mạng”

	72-Phạm, Jenney – West Covina, California
	“Cha đã cứu cháu tôi”

	73-Phạm, Mary – Santa Ana, California
	“Tình Cha bao la, ai xin là Cha cho”

	74-Phạm, Michelle & Phạm, Christina - Newburg Park, California
	“Con xin cám ơn Cha, cám ơn bà ngoại”

	75-Phạm, Thị Bích Liên – Ednonton, Canada
	“Được ơn Cha, tôi mừng khôn tả”

	76-Phạm, Thị Nhàn - Poitou-Charentes, France
	"Cha ban cho tơi nhiều ơn không kể hết được"

	77-Phạm, Thị Song - Manitoba, Canada
	“Tôi toại nguyện khi sang được California để làm nhân chứng”

	78-Phạm, Thị Tuyết Mai – Westminster, California
	“Hãy tin tưởng cầu xin thì sẽ được”

	79-Phạm, Văn Công – Garden Grove, California
	“Cha đã giúp trong lúc tôi cùng đường”

	80-Quách, Tú Khanh – Sài Gòn, Việt Nam
	“Bên Cha, tôi cảm nhận được tình cha-con”

	81-Smith, David & Do, Mary Do – Worcester, Massachusetts
	“Cha Diệp giúp bất cứ ai cần đến”

	82-Thanks, Bảo Mary – Long Beach, California
	“Chồng tôi mạnh khỏe là nhờ Cha Diệp”

	83-Trần, Bạch – Ananheim, California
	“Tôi đi thi mắc lỗi nặng mà Cha vẫn cho đậu”

	84-Trần, Crystal – Westminster, California
	“Mẹ tôi tụng kinh niệm Phật, nhưng rất tin Cha Diệp”

	85-Trần, Gloria – Westminster, California
	“Tôi tin Cha luôn ở bên tôi”

	86-Trần, Jordan & Nguyễn, Trâm – Morristown, Tennessee
	“Cha cử người đến giúp khi tôi bị lạc”

	87-Trần, Lợi – Ontario, Canada
	“Tôi được ân huệ Cha ban”

	88-Trần, Luân Lâm – Long Beach, California
	“Cha ban cho tôi sức khỏe và sự bình an trong tâm hồn”

	89-Trần, Teresa – Oakland, Oregon
	“Cha giúp tôi tìm đồ bị mất”

	90-Trần, Thị Nga – Los Angeles, California
	“Cha chữa bệnh cho cháu tôi”

	91-Trần, Thị Phương Tú – Santa Ana, California
	“Có Cha, tôi thoải mái, an lòng”

	92-Trần, Thủy – Anaheim, California
	“Vừa cầu nguyện xong là tôi được ngay ơn lành”

	93-Trịnh, Hoạt – Garden Grove, California
	“Xin Cha, đừng nên hững hờ”

	94-Trương, Bạch Yến – Santa Ana, California
	“Tôi xin Cha ba điều, Cha cho hết”

	95-Trương, Linh – Rowland Heights, CA - Dương, Nữ – Santa Ana, CA.
	“Cha giúp mẹ con tôi thi đậu quốc tịch”

	96-Trương, Tuyền – Santa Ana, California
	“Cha cho tôi hơn điều tôi mong mỏi”

	97-Võ, Kim Quang &Vũ, Thị Kim Huỳnh – Oslo, Norway
	“Như được Cha che chở”

	98-Võ, Thị Diễm Khanh và Võ, Thị Hương Diễm – Santa Ana, CA.
	“Tôi dốc lòng tâm sự khi đến với Cha”

	99-Võ, Thị Kim Phụng – Westminster, California
	“Cha cho chồng tôi sống thêm được hơn 10 năm”

	100-Vũ, Đình Chiến – Nguyễn, Anh Minh - Montreal, Canada
	“Tôi thắng kiện nhờ sự can thiệp của Cha”
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