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CHƯƠNG 1 – TIỂU SỬ LM. TRƯƠNG BỬU DIỆP
(1897 – 1946)
ha Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 01-01-1897, một tháng sau, ngày 02-02-1897, được
Cha Giuse Sớm rửa tội tại họ đạo Cồn Phước, nay thuộc ấp
Mỹ Lợi, xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cha
Ngài là Micae Trương Văn Đặng. Mẹ Ngài là Lucia Lê Thị
Thanh. Gia đình sinh sống tại họ đạo Cồn Phước, tỉnh An
Giang.
Năm 1904, lúc Ngài 7 tuổi thì mẹ mất. Cha Ngài dời gia đình
lên Battambang bên Campuchia, sinh sống bằng nghề thợ
mộc. Tại đây, thân phụ Ngài tục huyền với bà Maria Nguyễn
Thị Phước, sinh năm 1890, quê gốc tại Mỹ Luông, Chợ Mới,
An Giang. Kế mẫu đã sinh cho Ngài người em gái tên là
Trương Thị Thìn (1913), vừa qua đời tại Cà Mau.
Năm 1909, Cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền gửi Ngài vào Tiểu
chủng viện Cù Lao Giêng, xã Tấn Mỹ, Chợ Mới, tỉnh An
Giang. Học xong Tiểu chủng viện, Ngài lên Đại chủng viện
Nam Vang, Campuchia, (lúc đó các họ đạo An Giang, Châu Đốc,
Hà Tiên trực thuộc giáo phận Phnom Pênh, Campuchia).
Chân dung Cha Trương Bửu Diệp
(Ảnh do gia đình cung cấp)

Năm 1924, sau thời gian tu học, Ngài được thụ phong linh mục
tại Nam Vang dưới thời Đức Cha Chabalier người Pháp.
Lễ vinh quy và mở tay được tổ chức tại nhà người cô ruột là bà
Sáu Nhiều, tại họ đạo Cồn Phước.
Từ năm 1924-1927, Ngài được bề trên bổ nhiệm làm Cha phó họ
đạo Hố Trư, một họ đạo của người Việt sinh sống tại tỉnh Kandal,
Nhà thờ Cồn Phước (cũ)
Campuchia.
Từ năm 1927-1929, Ngài về làm giáo sư tại Tiểu chủng viện Cù
Lao Giêng, tỉnh An Giang.

Cổng Nhà Thờ Khúc Tréo

Tháng 03 năm 1930, Ngài về trông nom họ đạo Tắc Sậy, quận Giá
Rai, tỉnh Bạc Liêu. Trong những năm làm Cha sở, Ngài liên lạc,
giúp đỡ, thành lập nhiều họ đạo khác tại các vùng phụ cận như: Bà
Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò,
Rạch Rắn.
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Cha Bề Trên địa phận Bạc Liêu là Phêrô Trần Minh
Ký và cả các Cha người Pháp cũng khuyên Ngài lên
Bạc Liêu lánh mặt, khi nào tình hình yên ổn thì sẽ trở
lại họ đạo Tắc Sậy, nhưng Ngài trả lời: “Tôi sống
giữa đàn chiên, và nếu có chết cũng chết giữa đàn
chiên, không đi đâu cả.”
Ngày 12-03-1946, Ngài bị bắt cùng với trên 70 chức
sắc và giáo dân tại họ đạo Tắc Sậy, bị lùa đi và nhốt
tại lẫm lúa nhà ông giáo Sự ở Cây Gừa. Người ta định
giết tất cả nhưng Ngài nói chính Ngài là chủ chăn các con chiên đó, vậy xin chết thay cho các con
chiên của ngài. Họ chấp nhận. Mọi người được thả còn Ngài thì bị đem đi thủ tiêu.
Ao nhà người anh Ông Giáo Sự -Nơi Cha Diệp bị
giết và thả xuống

Những người trong họ đạo kể rằng đêm hôm ấy Ngài về báo mộng cho các vị chức sắc trong họ
đạo biết chỗ họ ném xác Ngài, trong cái ao sau nhà người anh Ông Giáo Sự. Các vị đến nơi được
báo mộng thì vớt được xác Ngài mà trên đầu có một vết chém ngang cổ chỗ gần mang tai, có ba
vết chém khác trên mình. Thân xác Ngài không hiểu sao bị lột hết quần áo, trần trụi như Chúa
Giêsu trên thập giá, nhưng hai tay vẫn chắp trước ngực như đang cầu nguyện và nét mặt ngài vẫn
bình thản, không có vẻ gì sợ hãi. Các vị chức sắc lén đưa xác Ngài về chôn bí mật trong phòng
Thánh nhà thờ Khúc Tréo (nhà ông giáo Sự thuộc họ đạo Khúc Tréo, làm thế kín đáo hơn đưa về
Tắc Sậy). Như vậy Ngài đã tử vì đạo vào ngày 12 tháng 03 năm 1946, nhằm ngày mồng 09 tháng
02 năm Bính Tuất.
Hai mươi ba năm sau, tức năm 1968, hài cốt Ngài được cải táng, di dời về Nhà thờ Tắc Sậy, nơi
Ngài đã làm chủ chăn trong 16 năm và là Cha Sở thứ nhì của họ đạo Tắc Sậy.
Lễ giỗ đầu đầu tiên do Cha Antôn Vũ Xuân Vinh tổ chức
năm 1979 với khoảng chừng 30 người tham dự đến từ những
họ đạo chung quanh. Mười năm sau nữa, tức năm 1989,
ngôi mộ của Ngài được trùng tu thành một ngôi nhà mộ nho
nhỏ lợp tôn ở phía sau Nhà thờ Tắc Sậy và được khánh
thành vào ngày 04-06-1989. Những ngày đầu tiên, số người
tham dự cầu nguyện rất ít ỏi, nhưng dần dần số người nhận
được ơn lành nhờ lời bầu cử của Cha Diệp ngày càng nhiều
và họ đồn thổi về sự hiển linh của Ngài nên rất đông đảo
người lương cũng như giáo trong nước, và cả ngoài nước
Nhà thờ Tắc Sậy hiện nay
đều tuôn về Tắc Sậy để cầu khấn với Ngài. Số khách hành
hương trong ngày lễ giỗ ngày càng tăng, con số lên đến hàng chục ngàn người và không chỉ trong
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có những người đến hành hương. Vì thế, kể từ
21-01-1997 Đức Giám mục Cần Thơ đã chính
thức thành lập Trung tâm Truyền giáo
Phanxicô tại Tắc Sậy. Từ nơi đây rất nhiều
người đã nhận được những ơn lành phần xác
cũng như phần hồn.
Đầu năm 2010, một ngôi nhà mộ hết sức khang
trang và hiện đại đã xây dựng xong, hài cốt
Quang cảnh một buổi giỗ của Cha Diệp
Ngài được di chuyển vào đó với lễ cải táng rất long
trọng do Đức Cha Stephano Tri Bửu Thiên (nay là
Giám Mục địa phận Cần Thơ) chứng kiến. Hằng ngày đều có các tín hữu ở khắp mọi nơi trong
nước cũng như ngoài nước, bên lương cũng như bên giáo, tới thăm viếng, khấn nguyện và tin
tưởng vào sự linh ứng của Ngài. Các Lễ Giỗ được tổ chức hàng năm tại đây và mọi người từ khắp
nơi đổ về tham dự ngày một đông đúc hơn. Năm 2012 Lễ Giỗ được tổ chức trong hai ngày 11 và
12 tháng 3 với bốn thánh lễ để đáp ứng cho số người tham dự lên đến trên hai mươi ngàn lượt
người tham dự.
Ngày 31 tháng 3 năm 2012 Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp tại thành phố Garden Grove,
California được thành lập do Hội Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF), một tổ chức thiện nguyện
vô vị lợi, với mục đích vinh danh Cha Diệp qua việc thu thập Thỉnh nguyện thư và ơn lành.

Bên trong Văn phòng là Nhà Thăm Viếng trưng bày các thánh tích của Cha Diệp như tượng Cha
Diệp, mảnh ván hòm, vụn hài cốt, bàn thờ Tổ…được mang về từ nhà thờ Tắc Sậy nhằm đáp ứng
nhu cầu của những người mến mộ Cha Diệp có nơi thăm viếng và khấn nguyện với Cha Trương
Bửu Diệp ngay tại Hoa Kỳ.
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Thư Ngỏ
Ngày 7 tháng 8 năm 2014
Kính thưa quý vị,
Thấm thoát mà đã ba năm qua kể từ ngày Trương Bửu Diệp
Foundation (TBDF) được thành lập. Tạ ơn Cha Diệp đã độ trì cho
Hội phát triển vượt bực; cám ơn những ân nhân, những thiện
nguyện viên, cộng tác viên và tất cả quý ông bà anh chị em đã góp
phần tạo nên thành quả hôm nay - gần 45 ngàn lượt người thăm
viếng trong năm 2013-2014 so với hơn 2 ngàn khách thăm viếng
trong năm 2011-2012- Văn phòng TBDF tại Garden Grove,
California hiện nay trở thành nơi thân thuộc của tất cả mọi người
không phân biệt tuổi tác, giới tính, hay tôn giáo.
Đây là một minh chứng rõ rệt nhất về lòng sùng mến của mọi
người đối với Cha Trương Bửu Diệp. Lòng sùng mến này là động
Cô Phạm Thu Hương
lực mạnh mẽ cho Hội bước vào giai đoạn II.
Hội Trưởng TBDF
Giai đoạn II, từ 2015 đến 2018, chính là thời gian để Hội sử dụng
sức mạnh từ lòng sùng mên Cha trở thành một việc làm đem lại lợi ích thiết thực hơn cho cộng đồng:
xây dựng Trung tâm Người Cao Niên mang tên Cha Trương Bửu Diệp (Truong Buu Diep Senior
Center).
Với 1180 phíếu Thăm dò ý kiến mà Hội đã thu thập từ ngày Giỗ Cha lấn thứ 68 vừa qua, kết quả
thật khích lệ khi hơn 80% người được hỏi rất ủng hộ việc xây dựng một trung tâm phục vụ cho các cụ
cao niên có nơi sinh hoạt lành mạnh và ý nghĩa. Đặc biệt là các cụ già khó khăn, neo đơn; các cụ có
hoàn cảnh ngặt nghèo, không nơi nương tựa; hoặc đang sống một cuộc sống bế tắc phiền muộn lúc
tuổi đã xế chiều.
Khi còn sống, Cha Diệp đã hy sinh mạng sống mình để cứu người dân vô tội, và khi mất đi Ngài
lại tiếp tục phù trợ cho những ai đau khổ, bệnh tật, và tuyệt vọng. Trong tinh thần đó, chúng tôi tin
rằng việc chăm lo cho các cụ cao niên chính là thực hiện theo ý nguyện của Cha Trương Bửu Diệp, vị
Linh Mục mà ai trong chúng ta cũng yêu mến và kính phục.
Ba năm qua, Cha Diệp đã dẫn dắt chúng ta đi bước đầu tiên thật khả quan, khiến chúng ta vững tin
Cha sẽ tiếp tục đồng hành với chúng ta trong bước kế tiếp.
Xin hãy cùng chúng tôi cầu nguyện với Cha, xin Cha cầu bầu và chúc phúc cho công việc của
chúng ta, trước là sống theo tinh thần Cha Diệp, và sau là theo sự dạy bảo của bậc Tiền Nhân:
“Dù xây chín bậc phù đồ,
Không bằng làm phước cứu cho một người.”
Xin trân trọng kính chào.
Đại diện TBDF,
Phạm Thu Hương
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CHƯƠNG 2 – NHÂN CHỨNG ƠN LÀNH
Thư của Lm Đinh Ngọc Quế, Linh Hướng TBDF
Anh, chị em thân mến:
Thời gian đi quá nhanh, thấm thoát kể từ ngày thành
lập Hội, tháng 8 năm 2011 trên đất Mỹ, chúng tôi đã
thẳng thắn kê khai những ơn lành qua lời chuyển cầu
của Cha Phanxico Trương Bửu Diệp trong cuốn
‘100 Ơn Cha Diệp’ đã phát hành, và tặng cho những
ai mến và tìm đến Cha.
Cho đến nay, Hội ngày càng tiến triển nhiều hơn cả
về mặt ‘Xin Ơn’ và ‘Được Ơn’

Lm. Đinh Ngọc Quế
Linh Hướng TBDF

Ngoài việc quảng bá bằng phương tiện phát thanh
hàng tuần, những người có trách nhiệm, và cả 100
thiện nguyện viên nam nữ làm việc không biết mệt
mỏi, nhân dịp lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống,
các hoạt động của Trương Bửu Diệp Foundation
(TBDF) còn được đưa lên màn ảnh truyền hình để
khắp nơi trên thế giới cùng có thể tiếp cận được. Với
cách quảng bá này, mọi người có thể hiệp nhau tôn
vinh Thiên Chúa, khuyến khích lẫn nhau làm việc tông đồ,
mở mang nước Chúa, theo gương Cha Diệp.

Vậy, để cùng hiệp thông, xin những ai ở xa hãy vào trang web: www.truongbuudiep.org
Trong buổi cầu nguyện thứ Năm, đầu tháng Bảy 2014, Hội đã mừng ngày Father’s Day, đồng thời
kỷ niệm phát hành được 50 DVD Ơn Cha Trương Bửu Diệp, và 100 kỳ phát thanh của TBDF.
Rất mong mọi người yêu mến và năng chạy đến với Cha Diệp, khẩn cầu cho việc phong Thánh
cho Ngài chóng thành hiện thực.

LM. P. ĐINH NGỌC QUẾ, DCCT
Linh hướng Hội Trương Bửu Diệp Foundation
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Tiếp theo 100 Ơn Lành
đầu tiên đã phát hành trong
tập 1, sau đây là 100 câu
chuyện kế tiếp về Ơn Cha
Diệp do các nhân chứng tự
nguyện chia sẻ với mọi
người, với ước mong được
làm chứng cho sự linh thiêng
của Cha.
Các câu chuyện này do
Trương
Bửu
Diệp
Foundation thu thập 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.
Vì vậy tập sách 100 câu
chuyện về Ơn Cha Diệp do
Trương
Bửu
Diệp
Foundation thực hiện 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 chuyện được sắp thứ tự alphabet theo tên của các nhân chứng để dễ dàng tìm kiếm)
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“Tôi đã từng...thử sự mầu nhiệm của Cha Diệp”
rong số những chuyện tôi cầu
xin Cha Trương Bửu Diệp, có chuyện
đã kéo dài 3 năm mà chưa giải quyết
xong, tôi hầu như tuyệt vọng rồi.
Tình cờ xem truyền hình có
chương trình nói về ơn Cha đã lôi
cuốn tôi, khiến tôi đến với Cha.
Xin lỗi Cha, lần đầu tôi đến với
Cha trong sự nghi ngờ, mình cần thì
mình đến thôi, và cũng muốn...thử
xem Cha có mầu nhiệm như nhiều người nói hay không. Tôi còn phải vượt qua tôn giáo nữa, vì
tôi là người ngoại đạo.
Khi tới nơi, tôi cảm thấy luồng khí của Cha, lôi cuốn tôi vào. Cảm giác rất ấm cúng. Ngay
ngày đầu tiên tôi đã cảm thấy sự linh thiêng. Tôi ngồi xuống cầu xin Cha một chuyện mà tôi nghĩ
rằng mình không thể nào làm được, và hứa với Cha nếu đạt được nguyện vọng thì tôi sẽ làm thiện
nguyện ở Văn phòng Cha. Sau 3 tuần liên tiếp đến với Cha mỗi ngày, tôi đã có được điều tôi cầu
nguyện. Sang đến tuần thứ tư, tôi lại nhận thêm một ơn mà Cha ban cho. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa
cảm động muốn khóc. Tôi nghĩ thầm: “Wow, sao Cha Diệp mầu nhiệm đến thế!”
Chưa hết, mỗi lần tôi nhức đầu, uống chai nước phép ở Văn phòng Cha, là cơn nhức đầu biến
mất ngay lập tức. Giống như là một sự huyền bí mà tôi không thể nào giải thích được.
Tôi mới biết Cha được 5 tuần lễ thôi, mà bây giờ niềm tin của tôi rất mạnh. Dù tôi đã từng thử
Cha, nhưng tôi khuyên mọi người, nhất là những người đang thiếu niềm tin, đang có chuyện muốn
cầu xin Cha, thì hãy đến với Cha bằng một niềm tin vững chắc, Cha sẽ giúp tất cả mọi người bởi
tấm lòng của Ngài rất từ bi, bao la.
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“Không phải bác sĩ, mà chính Cha Diệp đã cứu cháu tôi!”
ứa cháu của tôi bên Việt Nam có chồng, ba con nhỏ. Khi về
Việt Nam chơi hồi tháng 6-2013 tôi thấy cháu bình thường. Ở chơi
được 5 tuần thì tôi trở lại Mỹ. Nhưng một tháng sau, con tôi báo qua
là cháu tôi bị ung thư mắt. Bác sĩ chẩn đoán và nói với gia đình là
chắc chắn cháu tôi bị ung thư, không mổ được, cũng không xạ trị
được, vì xạ trị sẽ làm hư con mắt bên kia, còn hóa trị cũng chỉ kéo
dài thêm thời gian, được ngày nào hay ngày đó. Họ nói cháu tôi chỉ
sống thêm tối đa được 6 tháng thôi.
Con mắt cháu càng ngày càng to, to như trái banh tennis đem vào
ịn vô mắt. Tôi nói thôi bây giờ phải cầu nguyện. Chồng cháu chở nó đi
khắp các đền để cầu nguyện, nhưng bệnh tình cháu không thuyên giảm, máu, mủ từ tong mắt rỉ ra
suốt ngày, suốt đêm. Khi đó, tôi sực nhớ trên đường Euclid có đền Cha Trương Bửu Diệp, nên tôi
nói cháu chạy đến các nhà thờ xin hình Cha Diệp mà đọc kinh cầu nguyện đi. Nó nói nó đến nhà
thờ Kỳ Đồng mà cũng hết hình Cha Diệp rồi. Tôi nói để tôi cầu nguyện và xin hình Cha ở bên Mỹ
vậy. Hôm tôi đến đây, đã đến giờ đóng của nhưng người trực Văn phòng vẫn đứng chờ chúng tôi
vô khấn. Tôi nói với Cha: “Cha ơi, Cha cho cháu con gặp thầy gặp thuốc để nó chữa lành bệnh mà
nuôi 3 đứa con nó còn nhỏ dại.” Hôm đó, tôi xin dĩa, xin sách 100 ơn Cha Diệp, và hình của Cha
rồi cấp tốc gửi về Việt Nam, hướng dẫn cháu cầu nguyện.
Đó là tháng 10 năm 2013. Ba ngày sau, chồng cháu đi làm ở miền Tây, người ta chỉ cho một
bài thuốc. Chồng cháu về làm cho cháu uống. Qua ngày thứ nhất cháu thấy bớt, ngày thứ hai cháu
bớt nhiều, đỡ nhức đầu, đến ngày thứ ba thì mắt cháu bắt đầu xẹp. Vài tháng sau, mắt cháu xẹp
hẳn. Đi khám, bác sĩ cũng lấy làm lạ, là bệnh tình
cháu tôi giảm đến 90%. Trong mắt của cháu tôi
bây giờ không còn là khối u như trước nữa.
Trước đây ai cũng nghĩ cháu sẽ chết, tôi
khóc hết nước mắt vì nó. Nay gia đình cháu tôi
rất tin đó là nhờ Cha Diệp cứu chữa, tin Cha đã
làm phép lạ cho nó, nên cách đây hai tuần, mấy
mẹ con nó đã thuê xe xuống dưới Cha để tạ ơn
Cha rồi.
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“Hãy cứ cầu xin, điều gì hợp lý đều được Cha ban ơn”
ăm 1997, hai mắt cá chân của tôi sưng
lên, không thể nào đi được. Tôi nghĩ là do khi
vượt biên, tôi đạp lên những mảnh sành, nên
để lại di chứng. Chân tôi cứ bị sưng và đau
như thế, cho đến một ngày tình cờ đến nhà
người cô chơi, tôi bỗng thấy trên chiếc đàn
piano của đứa cháu có quyển sách về ơn lành
Cha Trương Bửu Diệp. Tôi thắc mắc: Cha
Diệp là ai? Sao chưa bao giờ mình nghe thấy
tên Cha?
Rồi có gì đó lôi cuốn tôi đọc hết từ ơn này đến ơn kia trong quyển sách. Đọc xong, tôi nói với
Cha: “Thưa Cha, thật sự con không biết Cha, nhưng nếu Cha cầu bầu với Chúa cho con hết đau
chân mà không phải đi bệnh viện để mổ, vì con sợ mổ lắm, thì con sẽ tạ ơn Cha.” Ba ngày sau,
chân tôi không còn đau nữa. Tôi hết hẳn đau nhức nơi chân cho tới ngày hôm nay. Quả Cha Diệp
thật linh thiêng. Kể từ đó, mỗi lần gặp khó khăn gì, tôi đều cầu xin Cha.
Sau khi được ơn Cha, tôi đã giúp nhiều người có được niềm tin nơi Cha, tin về sự linh ứng của
Cha. Ngay cả không phải chuyện của tôi, tôi khấn mà đúng ý Cha, Cha cũng cho. Ví dụ có một
người quen muốn thuê nhà gần nhà thờ Tam Biên. Tôi cầu nguyện giúp bà ấy, thì không lâu sau,
bà thuê được một căn nhà đối diện nhà thờ Tam Biên.
Một người bạn khác của tôi không tin Cha Diệp lắm, nhưng qua sự cầu bầu của Cha lên Chúa
mà những ước nguyện riêng của chị ấy đều được như ý, nên bây giờ chị ấy tin tưởng tuyệt đối vào
Cha. Theo tôi, nếu bất cứ ai có lòng thành, xin những điều hợp lý, Cha đều ban cho. Một khi Cha
đã ban ơn cho mình, thì nhiệm vụ của mình là làm nhân chứng cho sự linh ứng của Cha. Đó là
điều tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm.
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“Cha chữa lành vết phỏng cho con tôi”
hi con tôi 6 tuổi, trong một tiệc
birthday, cháu bị phỏng thức ăn mới
nấu. Lúc đầu tôi tưởng vết phỏng nhẹ
thôi, nhưng khi đưa đến bác sĩ gia đình,
họ không nhận mà bắt phải vào nhà
thương.
Ở nhà thương, bác sĩ yêu cầu cháu
phải nằm lại. Đến ngày thứ ba, vết
thương bị nhiễm trùng, sưng tấy đỏ lên.
Lúc đó, họ nói sẽ phải lấy da ở mông của
cháu mà cấy vào đùi. Chúng tôi không đồng ý, vì làm như vậy thật là tội nghiệp cho cháu. Vì sự
phản kháng của gia đình, nên nhà thương gọi police tới. Đó là ngày cuối tuần. Dù có police, chúng
tôi vẫn không đồng ý cho bác sĩ cắt da ở mông của cháu. Cuối cùng, họ quyết định sẽ chờ đến
ngày thứ hai, bác sĩ trưởng khoa sẽ quyết định.
Hôm đó, trên đường về nhà, tôi ghé ngang nhà thờ Tam Biên, cầu xin Cha Diệp và Đức Mẹ
cho vết phỏng của con tôi chỉ cần bôi thuốc mà lành, chứ không phải mổ xẻ gì hết. Tối hôm đó,
chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện.
Sáng hôm sau, lúc nhà thương đưa cháu đi tắm, mở vết thương ra thì, như một phép lạ, vết
thương không còn mủ, mà chỉ hơi đỏ thôi. Bác sĩ trưởng khoa khám xong nói: “Vết thương như
thế này thì không cần phải làm gì cả. Thứ tư là bé có thể xuất viện được rồi!”
Đúng là Cha đã chữa lành vết phỏng cho con tôi!

Khách tham dự Buổi Cầu Nguyện
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“Không ngờ Cha Diệp màu nhiệm đến thế!”

on tôi mắc bệnh gì không biết, mà từ lúc 5
tuổi, tóc cháu rụng hết, lông mày, lông mi cũng
rụng luôn. Suốt 7-8 năm trời, tôi rất đau buồn, vì
đưa cháu đi nhiều bác sĩ mà vẫn không tìm ra
bệnh, tôi cho cháu uống đủ thứ thuốc nam, thuốc
bắc, thuốc tây, mà tóc cháu vẫn không mọc ra.
Một hôm tôi nghe má tôi nói: “Con ơi, Cha
Diệp nhiệm màu lắm, Cha cứu người, và chữa
bệnh cho nhiều người. Con thử xin Cha xem sao.”
Gia đình tôi theo đạo Phật, má tôi dù theo đạo Phật, nhưng lại cũng thờ Cha, và bà đã từng về
Việt Nam thăm mộ Cha. Trong họ hàng tôi có người theo đạo Công giáo. Ai gặp tôi cũng khuyên
tìm đến Cha Diệp. Cách đây một năm, tôi nghe trên radio giới thiệu một loại thuốc linh chi làm
bằng dược thảo. Người bán thuốc là người theo đạo Công giáo, dặn con tôi rằng: “Mỗi lần con
uống thuốc này, con nhớ cầu xin Cha Diệp, Cha sẽ giúp con.”
Con tôi làm y như lời dặn. Màu nhiệm thay, chỉ trong vòng 3 tháng sau khi uống thuốc, tóc
của cháu bắt đầu mọc. Bây giờ cháu đã 13 tuổi, và đã mọc lại tóc được 8 tháng nay. Tôi không
ngờ Cha Diệp lại màu nhiệm đến thế!
Tôi tin rằng chính Cha Diệp đã cứu con tôi. Trong chuyến đi này, từ Texas sang California, tôi
nhất quyết tìm đến Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation để cám ơn Cha. Bà ngoại cháu nói
một ngày không xa sẽ đưa cháu về Việt Nam thăm mộ Cha.
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“Tôi xin Cha được một tuần, thì hai cháu tôi hết bệnh”
ai đứa cháu sinh đôi Bình - An của
tôi khi mới ra đời được 1 tháng thì bị dị ứng,
từ mình mẩy tay chân ghẻ lở tùm lum, nước
vàng chảy ra cả trên mắt, nhìn đau xót quá,
mà tôi không biết làm cách nào. Khi đó, bạn
gái của tôi nói thôi hãy xin Cha Trương Bửu
Diệp cầu bầu soi sáng để Cha ban cho ơn
lành. Và chúng tôi đã đưa cháu đến nhà Cha
ở đây.
Khi trở về nhà, sáng đêm tôi đều cầu
nguyện Cha cho chúng được lành bệnh. Được một tuần sau, hai cháu gặp thầy gặp thuốc sao mà
hết bệnh. Bây giờ hai cháu được 7 tháng, khoẻ mạnh, thấy cưng lắm! Điều Cha làm cho cháu tôi,
thật là quá sức tưởng tượng của tôi.
Tôi hưởng được nhiều ơn lành của Cha lắm. Từ ngày qua Mỹ tôi về Việt Nam 5 lần, xuống
mộ Cha Trương Bửu Diệp ở Tắc Sậy, Cà Mau được 3 lần.
Bây giờ, cứ ngày nào tôi cầu khấn Cha, là ngày đó tôi an toàn. Hãy tin tôi đi, những ai gặp điều
gì khó khăn, bệnh tật cứ đến đây khấn nguyện với Cha, mà phải thật thành tâm nhe, rồi ăn ngay ở
lành, làm điều tốt, thì sẽ được Cha cầu bầu.

Khách chụp hình kỷ niệm thăm viếng Cha Diệp
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“Niềm tin càng mạnh, ơn đến càng nhanh!”
ôi chỉ mới biết Cha Trương Bửu Diệp 2 tháng nay mà
thôi, qua chính người mẹ của tôi. Mẹ tôi năm nay gần 80
tuổi, bà bị bệnh tiểu đường, cao áp huyết, mà nặng nhất
là bệnh mất ngủ triền miên. Mỗi ngày bà chỉ ngủ 3, 4
tiếng, nên rất mệt. Bà nghe nói nhiều người được ơn Cha
nên bà đến cầu xin, và nhiệm màu thay, bà ngủ được, và
thấy khỏe ra.
Gia đình tôi theo đạo Phật, nhưng ngoài mẹ, tôi cũng nghe
nhiều người nói về phép lạ Cha Trương Bửu Diệp ban cho mọi
người, nên khi trong cuộc sống gặp khó khan, có lúc như có tuyệt vọng, tôi đã đến cầu xin Cha
ban cho ơn lành để vượt qua khó khăn, cũng như đạt những điều mình mong muốn.
Tôi cầu xin ơn gì, Cha đều ban cho tôi ơn đó. Chuyện của tôi như sau: tôi có tiệm giặt khô, chung
với người em. Sau này người em có công việc tốt hơn, nên cậu ấy quyết định không làm nữa. Ông
xã của tôi thì làm ở hãng xưởng, không phụ được, nên nói nếu tôi bị áp lực công việc quá, không
quán xuyến được thì bán tiệm đi. Vì tiệm có máy móc nhiều nên giá hơi cao, khoảng $ 350,000.
Thời buổi khó khăn, bán rẻ thì mất vốn, mà giá đó thì rất khó tìm được người mua. Nếu có mua
thì cũng không ai trả hết một lúc, mà phải ghi nợ, mà chúng tôi thì không muốn thế. Tôi đã đến
cầu xin Cha vào tháng 6-2014. Ngay sau đó tôi gặp được một người muốn mua tiệm, họ thuộc diện
đầu tư di dân. Yêu cầu đặt ra cho họ là phải đầu tư cơ sở với số vốn từ $300,000 đến $1 triệu, và
cung cấp việc làm được cho 12 người. Tiệm của tôi có đủ yêu cầu đó, và họ đã pay off luôn. Như
vậy là người mua đạt được yêu cầu họ cần, mà chúng tôi cũng đạt được điều mình mong muốn.
Khi đến với Cha, tôi cầu xin nếu tôi bán được cơ sở thương mại này thì Cha cho tôi tìm được cơ
sở khác, phù hợp với khả năng hiện nay của tôi hơn, mà vẫn giúp ích cho mọi người. Sau đó, tôi
tìm được cơ sở thương mại khác đúng như ý muốn, chỉ trong vòng 3 tuần.
Tuy nhiên, trong chuyện mua – bán này, tôi bị stress nhiều lắm, vì nó không suôn sẻ tí nào. Ví dụ
khi bán tiệm, người mua làm khó dễ cho đến phút cuối; còn khi mua cơ sở thương mại thứ hai, thì
người bán đặt ra nhiều yêu cầu ngặt nghèo, như chúng tôi phải có nhiều tiền trong nhà băng, phải
có điểm tín dụng cao, và phải có kinh nghiệm…Nhưng cứ mỗi lần gặp khó, tôi lại xin Cha ban cho
tôi sự khôn ngoan để quyết định đúng đắn, và cho tôi tăng thêm sức mạnh. Và đúng như lời cầu
xin, mọi sự xảy ra với chúng tôi sau đó đều trôi chảy, đến mức tôi phải cho rằng đó là phép lạ, chứ
không phải ơn bình thường mà được.
Tôi rất sung sướng và cảm động vì Cha đã ban cho mình nhiều ơn và phép lạ như thế. Theo tôi,
niềm tin càng mạnh, ơn đến càng nhanh, kể cả với người ngoại đạo như tôi. Với những ai cầu xin
mà chưa được, tôi khuyên hãy nên kiên nhẫn, vì có lẽ Cha đang thử thách niềm tin của mình, hoặc
Cha sẽ cho mình cơ hội tốt hơn những điều mình cầu xin.
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“Cầu nguyện với Cha xong, tôi không còn lo lắng chi nữa!”
à Liên: Hai vợ chồng tôi sang Mỹ
không có người quen, tiếng Anh không biết.
Rồi một hôm tôi nhận được tờ giấy. Chẳng
biết họ viết gì, tôi có mắt như mù, nên nhờ
người đọc dùm. Họ đọc và nói đây là giấy
thông báo mời hai vợ chồng tôi đi thi quốc
tịch vào ngày 13 tháng Sáu. Những ngày sau
đó tôi liên tiếp cầu nguyện Cha Diệp.
Sáng 13 tháng Sáu, trước khi đi thi tôi ra
Văn phòng Cha. Cửa chưa mở, tôi đứng chờ
miết cho tới khi mấy cô mở cửa thì tôi vào
khấn Cha rằng: “Cha ơi, 12 giờ trưa nay người ta tới chở con đi thi quốc tịch. 1 giờ thì họ phỏng
vấn, nhưng con không biết gì hết, con cầu xin Cha đi theo cùng con, Cha chạy theo con, Cha vịn
vai con, Cha cứu con, Cha gìn giữ con để con đậu quốc tịch.” Khi vô phỏng vấn người ta chỉ hỏi
chuyện ở Việt Nam, chứ không hỏi về nước Mỹ. Mà có hỏi tôi cũng không trả lời được, vì có học
hành chi đâu! Cuối cùng họ cho tôi đậu.
Tôi còn được Cha chữa cho bệnh mất ngủ. Tôi nói với Cha: “Cha ơi con bị mất ngủ 9, 10 năm
nay rồi. Uống thuốc ngủ cũng không ngủ được. Cha chữa cho con không thôi tội nghiệp con lắm.”
Từ khi cầu nguyện, chỉ trong 2 tuần sau, giờ cứ nằm xuống là tôi ngủ được.
ng Trí: Tôi là người ngoại đạo, nhưng tin có Chúa, có bề trên. Khi sang đây thì tôi theo đạo
Tin Lành. Chúng tôi mới chuyển sang tiểu bang California mấy năm nay. Năm nay tôi trên 80 tuổi
rồi, học hành chi nữa, lại dốt nát, nên khi đi thi cái ruột lo lắm. Nhưng sau khi vô cầu nguyện xin
Cha rồi thì tôi cảm thấy thản nhiên, không còn lo lắng nữa. Tội lôi tôi trước đây, tôi xin được tha
thứ. Từ bây giờ trở đi, với tôi chỉ có Chúa là trên hết.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Cô Đào, Ngọc - Buena Park, California

“Một tiếng sau khi cầu xin Cha, tôi được gọi đi làm”
ôi hay đọc báo Saigon Times, thấy có nhiều người tạ
ơn Cha Trương Bửu Diệp. Khi đó tôi mới biết đến Cha Diệp.
Công việc của tôi không ổn định, cứ bị mất việc hoài.
Cách đây hai năm, tôi lại bị thất nghiệp. Ngày bị thất nghiệp,
tôi nhớ đến Cha, rồi đọc kinh cầu nguyện Cha và đặt trọn
niềm tin nơi Cha. Chỉ trong một tiếng đồng hồ sau khi cầu
nguyện Cha Trương Bửu Diệp, tôi nhận được cú điện thoại
gọi đi làm.
Những lần sau, cứ có việc tôi cầu nguyện, là Cha đều ban ơn cho tôi. Ví dụ khi mẹ tôi bệnh
nặng ở New Mexico không qua khỏi, tôi cầu xin. Vậy là Cha cho tôi được gặp mẹ tôi trước lúc bà
ra đi vĩnh viễn.
Với những người đã cầu nguyện với Cha nhưng chưa được, tôi khuyên hãy cứ kiên nhẫn, tin
tưởng và cầu nguyện, vì hai cánh tay Cha không thể vươn tới một lúc cho tất cả mọi người. Tôi tin
Cha không bỏ rơi ai.
10. Cô Đào, Thị Ánh Tuyết – San Diego, California

“Cha cứu mẹ tôi thoát được những cơn tự hành hạ mình”
ách đây một năm, bác sĩ chẩn đoán mẹ của tôi mắc bệnh
lãng trí của người già. Thời gian gần đây, bệnh của mẹ tôi ngày
càng nặng, hay lên cơn bệnh. Vì không nhớ gì cả, nên mẹ tôi cứ
tự đánh vào người, vào mặt, và nói: “Mẹ phải tự đánh mẹ, để mẹ
nhớ lại mà nói chuyện.” Mỗi khi thấy bà lên cơn như vậy, tôi chỉ
biết khóc, ôm mẹ mà xin mẹ đừng tự hành hạ mình nữa.
Ở nhà tôi có thờ Cha Trương Bửu Diệp. Tôi thường khấn Cha:
“Thưa Cha, xin Cha cứu giúp mẹ con qua khỏi những cơn bệnh
như thế này. Nếu Chúa muốn cất tài sản của con, con xin dâng
hết, chỉ xin Chúa cho mẹ con được sự bình an.”
Tôi có xem trên đài Saigon TV, biết có Văn phòng của Cha ở đây, nên nhờ chồng tôi đưa đi,
chứ chúng tôi chưa có điều kiện để về Tắc Sậy ở Việt Nam. Đến đây lần thứ nhất, tôi khấn sẽ cầu
9 ngày. Hết 9 ngày cầu nguyện, đến hôm nay tôi vô cùng tạ ơn Cha, vì Cha đã làm cho bệnh của
mẹ tôi bớt rất nhiều, bà không tự đánh mình nữa. Đây chính là điều Cha Diệp đã làm cho mẹ tôi,
và tôi đã hứa với Ngài hàng đêm sẽ đọc kinh và cầu nguyện để Ngài sớm được phong Thánh.
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“Cháu tôi bị ung thư giai đoạn cuối được Cha cứu chữa”

ôi có đứa cháu họ bị ung thư gan, giai đoạn
cuối. Trước khi sang Mỹ chơi, tôi có gọi hỏi thăm,
thì gia đình cho biết cháu bị nặng lắm rồi, bác sĩ nói
chỉ trong vòng 3 tuần nữa thôi là có thể …“đi”. Bác
sĩ khuyên cháu tôi muốn làm gì thì làm, muốn thăm
viếng ai thì cứ đi. Khi đó, tôi chỉ biết an ủi người nhà.
Tôi không trực tiếp nói với cháu, vì nó đang nằm nhà
thương, mà nói với chị dâu rằng tôi sẽ qua Nam California, đến Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp,
xin Cha cứu chữa cho cháu.
Cách đây mấy tuần tôi đến đây thì nghe cô hướng dẫn nói rằng nhiều người ung thư giai đoạn
cuối đến xin Cha, nếu tin, cũng được Cha cứu chữa. Tôi tin, vì tôi theo dõi chương trình truyền
hình Ơn Cha Trương Bửu Diệp trên Internet rất thường xuyên, không bỏ qua chương trình nào cả.
Hôm đó, dù tôi cũng muốn xin Cha ban ơn lành cho tôi và cho con gái, nhưng tôi xin cho cháu
nhiều hơn, vì bệnh của nó thập tử nhất sinh. Chỉ mấy ngày sau, người nhà ở bên Đức gọi qua, nói
là cháu tôi đã được ơn của Cha. Trước đó bác sĩ nói không thể thay gan được, nhưng cuối cùng thì
cháu tôi được thay, mà lá gan của người hiến rất hợp với cơ thể cháu tôi. Khi đó vì còn đang ở tiểu
bang khác nên tôi nhờ người chị họ đến Văn phòng Cha Diệp để cảm tạ Cha đã cứu cháu tôi. Hôm
nay, trước khi quay lại Đức, tôi muốn đến văn phòng Cha Diệp ở Nam California để làm chứng,
và vinh danh Cha. Chính Cha cho Cha đã làm phép lạ cho cháu tôi.
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“Nhờ Cha chữa, hai con tôi nói được trôi chảy”
ai đứa con lớn của tôi, một đứa là Peter Dinh, sinh
năm 1999, đứa kia là Paul Dinh, sinh năm 2001, đều
bị chậm nói. Đến hơn 3 tuổi cả hai cháu cũng chưa biết
nói, mà chỉ gọi được ‘ba’, ‘mẹ’.
Năm 2005, trong chuyến về Việt Nam thăm gia đình
vợ, chúng tôi có nghe một anh tài xế xe đò kể về Cha
Trương Bửu Diệp. Anh ấy nói cầu nguyện Cha để được
có con. Nghe vậy, tôi cũng mướn xe đò, khấn xin Cha
ban ơn cho 2 con của con biết nói. Ba tháng sau khi trở
lại Mỹ, các con tôi nói trôi chảy như những đứa trẻ bình
thường. Còn về người tài xế chúng tôi gặp năm 2005, được biết bây giờ anh đã có 2 con, và anh ấy đã
xuống Cha Diệp tạ ơn mấy lần rồi.
Dựa trên những điều đã xảy ra trong gia đình tôi, tôi xin khẳng định với những ai chưa tin, rằng
hãy cứ tin, vì khi đã thật lòng xin Cha cầu bầu điều gì, sẽ được điều đó.
13. Anh Đinh, Viết Thức – Garden Grove, California

“Nhờ đức tin, tôi thoát chết sau ca mổ tim”
Cách đây một tháng, trước khi đi mổ tim, tôi đến Văn phòng
xin Cha Trương Bửu Diệp cho tôi thoát được cơn hiểm nghèo.
Với đức tin của tôi, Ngài đã phù hộ và cuộc phẫu thuật tim của
tôi đã thành công.
Tôi không biết mình bị bệnh tim cho đến khi bác sĩ gia đình
khám và nói tôi phải đi thông tim. Khi đi thông, thì bác sĩ chuyên
khoa xem và nói tim tôi bị nghẽn nhiều quá, hơn nữa trong tim
của tôi còn có một mạch máu nhỏ phía bên trái, nếu thông thì 50%
sẽ chết trên giường mổ. Tôi không biết làm gì hơn, chỉ cầu xin Cha
Trương Bửu Diệp cho tôi được gặp thầy gặp thuốc. Cuối cùng, các bác sĩ cũng mổ tim cho tôi, và
ca mổ thành công.
Tôi muốn chia sẻ ơn lành Cha đã ban cho tôi với mọi người tín hữu công giáo. Xin mọi người hãy
đặt niềm tin thật sự mà tôi đã được thấy, được nhận. Trong phúc âm có nói phúc thay cho kẻ có lòng
tin thì sẽ được hồng ân Thiên Chúa. Hồng ân là gì? Hồng ân là phép lạ mà Đức Ki-tô và các Thánh
làm được, chứ con người thế gian không thể làm được. Đó là những quyền phép thiêng liêng. Chúa
cũng phán rằng phúc thay cho những người không thấy mà tin.
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“Bác sĩ chê, nhưng Cha đã cứu tôi”
ôi bị mổ tim 17 năm nay rồi. Sau 17 năm, thì tim của tôi bị
tắc lại 3 van, chỉ còn 1 van. Lần nhập viện mới đây do có ứ nước
trong phổi, các bác sĩ nói với tuổi 63 tôi không thể mổ lần nữa, mà
cứ phải để như vậy chờ thôi. Mà thông cũng không được vì 3 van
tim bị bít, và tim thì cũng suy rồi. Bác sĩ từ chối không mổ, cũng
không thông, kêu tôi nằm chờ để….xuất viện. Vợ tôi và mẹ vợ tôi
vào thăm, đưa hình Cha Bửu Diệp, nói tôi lật phía sau hình ra khấn
Cha đi. Khi tôi còn đang đọc được nửa kinh, vị bác sĩ mà nói bệnh
tôi không chữa được, bước vô phòng thông báo vẫn còn hy vọng là có thể thông được 1 van tim
cho tôi. Ông ấy nói sẽ làm cho tôi nội trong ngày hôm sau. Tôi vui mừng đến nỗi đêm đó không
ngủ được. Ngày hôm sau bác sĩ đã thông tim cho tôi, và thành công 100%. Hôm qua tôi xuất viện,
thì hôm nay tôi đến đây cảm tạ Cha.
Những trường hợp giống như tôi, tức là đã mổ tim, thì thường chỉ sống được 5 năm, mà tôi được
tới 17 năm. Những người quen biết, bạn bè của tôi bị mổ tim thì “đi” hết rồi. Tôi được ơn phước
quá rồi còn gì. Cha Diệp linh thiêng tới mức tôi chỉ mới cầm hình Cha, đọc chưa hết kinh, mà Cha
đã nhậm lời. Không biết do máy trợ tim tôi đang mang, hay do được thông tim, mà tình trạng sức
khỏe hiện nay của tôi rất hoàn hảo. Năm 2001, tôi bảo lãnh cho em gái. Em tôi có đứa con gái,
đáng lý cháu không được đi vì đã trên 21 tuổi. Biết vậy, tôi cầu xin Cha nếu cho em tôi đi thì cũng
cho cháu tôi đi theo, vì cháu là con gái, ở lại cũng lo. Kết quả là cháu tôi cũng được đi qua cùng
với mẹ nó luôn. Khi biết vậy, tôi thật sự không ngờ Cha đã nhậm lời cầu xin của tôi.
15. Anh Dương Thái An – Anaheim, California

“Tôi xin Cha, và đã được rất nhiều ơn lành”
ôi có 2 đứa con gái, khi về Việt Nam thăm mộ Cha Diệp, chúng tôi
có xin Cha cho thêm một đứa con trai. Khi trở lại Mỹ, vợ tôi mang thai và
sinh con trai. Bây giờ chúng tôi có trai, có gái, mãn nguyện lắm rồi. Trong
công việc làm ăn, chúng tôi có mở một tiệm nail. Mấy năm nay tiệm ế ẩm
quá, nên chúng tôi đã từng có ý định sang tiệm. Nhưng sau khi cầu nguyện
Cha Diệp, chúng tôi lại được Cha ban ơn để chúng tôi mua thêm 2 tiệm nữa, một ở Statin, một ở South
Coast Plaza, và tiệm ở Anaheim không phải sang mà còn tiếp tục duy trì cho đến hôm nay. Cha còn
cầu bầu cho chúng tôi kiếm được thợ giỏi, làm lâu bền.
Mới đây, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho mấy đứa con, cũng được Cha ban Ơn. Kết quả là thằng
con trai của tôi thi đậu vô lớp Bốn học chương trình GATE (Gifted and Talent Education). Còn hai
đứa con gái đều học giỏi, đạt điểm GPA 4.0 tại trường Oxford Academy. Chúng tôi đặt trọn niềm tin
vào Cha Diệp, nên bất cứ điều gì chúng tôi mong muốn, cũng chạy đến xin Cha cầu bầu. Vì thế,
tôi khuyên mọi người đãy tin nơi Cha, xin Cha cầu giúp, thì Cha sẽ ban cho.
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“Mẹ tôi gặp Cha, được Cha chữa bệnh!”
ia đình tôi theo đạo Phật, nhưng tôi
biết về Cha Trương Bửu Diệp cách đây 2
năm, qua chị bạn thân cũng là người ngoại
đạo.
Trước khi Cha ban ơn lành cho mẹ tôi,
dù chưa cầu nguyện và được ơn Cha, nhưng
tôi rất tin nơi Cha, vì chị bạn tôi nói rằng
Cha linh thiêng lắm. Tôi có xin một tấm
hình của Cha Diệp, để trên xe. Trong
chuyến về Việt Nam năm 2009, tôi cũng có
đến thăm mộ Cha ở Tắc Sậy.
Câu chuyện tôi kể sau đây cho thấy sự linh thiêng của Cha Diệp mà mẹ tôi chính là một nhân
chứng.
Khi còn ở Việt Nam mẹ tôi đã bị nhiều chứng bệnh, thấp khớp, cao mỡ, cao máu, riêng chứng
thấp khớp khiến mẹ tôi vô cùng đau đớn, nhiều khi đi đứng không nổi. Mẹ tôi tốn biết bao nhiêu
tiền thuốc men, chạy chữa, nhưng bệnh vẫn không khỏi bệnh. Tôi bảo lãnh mẹ qua Mỹ được 3
tháng nay. Sang bên này mẹ tôi vẫn còn đau, tôi quyết định kể với mẹ về Cha Diệp, để mẹ cầu xin
Cha. Nghe vậy, mẹ tôi mừng lắm và nói tôi ngay ngày hôm sau đưa mẹ đến Văn phòng Cha Trương
Bửu Diệp Foundation.
Tôi đưa mẹ tôi đến Văn phòng, để mẹ cầu xin Cha. Buổi tối hôm ấy, khi vào phòng ngủ, lúc
còn chưa tắt đèn, mẹ tôi bỗng thấy một bóng đen bay vù qua mặt, vuốt tay lên đầu mẹ tôi. Mẹ tôi
tin đó là Cha Diệp. Đêm đó, mẹ tôi ngủ rất ngon, giảm hẳn cơn đau hàng năm hành hạ thân xác.
Sau khi gặp Cha, mẹ tôi bớt hết 8 phần bệnh, nhưng vẫn đi nhà thương để mong chữa lành hẳn.
Tại nhà thương, bác sĩ khám và nói rằng xương sống của mẹ tôi bị chệch, đè dây thần kinh, khiến
chân đau nhức, rồi họ cho giấy đi chích thuốc vào sống lưng. Tôi lấy lịch hẹn cho mẹ đi chích
thuốc, nhưng nhà thương cứ dời ngày hoài. Chúng tôi lại tiếp tục cầu nguyện. Kết quả là mẹ tôi
được chích thuốc, và hết đau nhức.
Tôi muốn mọi người biết đến phép màu nhiệm mà Cha đã ban cho chúng dân, kể cả người Phật
giáo như chúng tôi. Tôi khuyên những ai đang gặp khó khăn hãy đến Cha mà cầu nguyện, đặt niềm
tin tưởng tuyệt đối vào Cha thì Cha sẽ ban ơn cho. Nếu ai chưa có điều kiện về thăm mộ Cha thì
cứ đến Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation ở thành phố Garden Grove, vì nơi đây cũng có
Cha Diệp, và Cha cũng đã ban ơn lành cho rất nhiều người, trong đó có mẹ tôi.
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“Sự linh thiêng của Cha Diệp không phải là tin đồn”
rước đây một tháng, con gái tôi có chuyện trục
trặc về giấy tờ ở Việt Nam, khiến nó có nhiều nguy
cơ không thể quay lại Mỹ được. Tôi lo lắng lắm, nên
hết lòng cầu nguyện cùng Cha Diệp, nhờ Cha cầu bầu
cùng Chúa ban ơn cho cháu qua được mọi trở ngại.
Qua ngày hôm sau, con tôi báo tin cháu đã lo được
giấy tờ, đã mua vé máy bay để trở lại Mỹ.
Cách đây 2 năm, tôi về Việt Nam chơi. Khi đó tôi
tham gia một cuộc xổ số trúng thưởng. Tôi cầu xin
Cha cho tôi trúng số. Và tôi trúng thật! Một giải thưởng trị giá $ 2,000.
Hôm nay tôi đến đây để tạ ơn vì Cha được ơn Cha Diệp 2 lần, như tôi vừa kể trên. Tôi muốn
kể lại ơn được Cha ban, để chứng minh với mọi người về sự linh thiêng của Cha Diệp là sự thật,
chứ không phải là tin đồn nhảm.
Tôi có làm một bài thơ về Cha như sau:
Cầu Cha Trương Bửu Diệp
Đường về Tắc Sậy xa xôi
Chúng con lương, giáo gần xa viếng Người
Cha ơi con khổ đã nhiều
Đau thương cũng có đắng cay cả đời
Con xin cầu đến cùng Người
Cầu Cha Bửu Diệp đỡ đần cho con
Trong lòng con thật thiết tha
Mong Cha thứ tội mỗi khi lỗi lầm
Cha là vị Thánh cứu sinh
Cận kề Cứu Thế hồng ân tràn đầy
Hỡi ai đau khổ cùng đường
Đến cùng Cha Thánh xin Ngài ban ơn
Con xin khấn nguyện đến Người
Cầu Cha Bửu Diệp tràn đầy hồng ân.
Qua đây, tôi xin cảm ơn những người đã thành lập nên Văn phòng Trương Bửu Diệp
Foundation, những thiện nguyện viên đêm ngày làm việc để Văn phòng hoạt động tốt. Mong Văn
phòng Cha Diệp tồn tại mãi mãi, để mọi người đến đây cầu nguyện và để được ơn Ngài.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Cô Hồ, Thị Ngọc Dung - Garden Grove, California

“Cha rất thương và ban nhiều ơn lành cho mẹ con tôi”
on gái tôi không những được nhận vào trường UC Irvine,
mà còn có học bổng của trường, chính là ơn Cha Trương Bửu
Diệp đã ban cho tôi, một người mẹ đơn thân nuôi con suốt 23
năm qua.
Trước đây tôi không tin Cha có phép màu nhiệm, khi cầu
nguyện thì chỉ biết nài xin mà thôi. Ngay cả chuyện Cha cho
con gái tôi được vào UC Irvine, có thể nhiều người nghe và nói
rằng học giỏi thì được nhận, có gì đâu! Nhưng câu chuyện thứ
hai về ơn Cha Diệp ban cho tôi, thì tôi chắc chắn không người
nào có thể làm được.
Chuyện là cách đây mấy tháng chân tôi bị đau, phải đi mổ. Mổ xong thì vết thương vẫn khiến
tôi đau nhức, phải đi cà nhắc mấy ngày liền. Một hôm thức dậy để đi làm, chân tôi đau quá, tôi
bèn cầu nguyện xin Cha Diệp cho tôi làm sao đến được tới hãng vì hôm đó tôi có nhiều cuộc hẹn,
không thể nghỉ được. Đến nơi, vừa bước chân xuống xe, tôi liền nghe có ai như kéo chân tôi một
cái ‘bụp’, ngay sau đó tôi không còn cảm giác đau đớn nữa. Tôi tin Cha Diệp đã nhậm lời cầu
nguyện của tôi, và chữa cho tôi hết đau. Những gì tôi muốn và cầu bầu với Cha, tôi đều được Cha
ban cho. Càng ngày tôi càng tin, và tin mãnh liệt vào phép nhiệm màu của Cha. Tôi muốn làm
chứng cho phép mầu nhiệm ấy của Cha. Chính Cha đã ban cho tôi một nghị lực phi thường của
một người mẹ đơn thân nuôi con vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Các em bé đến thăm Cha Diệp
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Bà Hồ, Thị Hiền – Westminster, California

“Cha đã cứu cháu ngoại tôi!”
ách đây 2 hôm, khi đang ngủ, tôi nhận được cú điện thoại
của con gái, kêu rằng thằng cháu ngoại tôi bị đau bụng mấy
tiếng rồi, không khỏi. Con gái tôi nói đã gọi bác sĩ gia đình, và
ông bác sĩ nói rằng theo dõi chừng 2 tiếng, nếu cháu không khỏi
phải đi cấp cứu ngay. Lúc đó là 12 giờ đêm, tức cháu tôi đã đau
3 tiếng mà không giảm cơn đau. Tôi quyết định nói con gái chở
cháu đi cấp cứu. Vì con rể tôi đi làm đêm, nên tôi đi cùng cháu.
Khi lên xe, cháu ngoại tôi rên la: “Ngoại ơi, con đau quá,
chắc con chết mất”, rồi cháu gục xuống. Con gái tôi hoảng loạn. Lúc đó, tôi trấn an con gái: “Con
hãy bình tĩnh mà lái xe, me đang cầu nguyện Cha Trương Bửu Diệp đây. Chỉ có Cha mới cứu
được. Me tin điều đó!”
Vào tới bệnh viện, nhân viên y tế ra tận xe đưa cháu vào phòng cấp cứu. Khi đó cháu tôi vẫn
gục xuống, trong cơn đau đớn. Tôi đi cùng cháu và nói: “Con ráng đi, bà ngoại đang cầu nguyện
cho con đây.” Trong thời gian làm thủ tục nhập viện, rồi bác sĩ thăm khám, tôi không ngưng cầu
nguyện, vì tôi tin chắc rằng Cha sẽ cứu cháu tôi. Đức tin của tôi mạnh mẽ lắm. Đến khi người ta
lấy máu xét nghiệm, thì cháu tôi đau quá, nó đã xụi lơ rồi. Nhưng trong khi chờ xét nghiệm nước
tiểu và siêu âm, tự dưng cháu tôi tỉnh lại, mắt láo liên, nó nói với tôi: “Ngoại ơi, sao con thấy khoẻ
rồi, bây giờ chỉ còn đau 2% thôi. Lúc nãy con tưởng con chết rồi, nên muốn gặp ba, bây giờ con
không cần gặp ba nữa.”
Vì nghe gọi con cấp cứu mà lại muốn gặp ba, nên thằng rể tôi tức tốc chạy đến bệnh viện. Do
đã có ba mẹ cháu chăm sóc, tôi về nhà. Đến 5 giờ sáng thì con gái tôi gọi phone, nói thằng bé được
xuất viện. Dù cả đêm trước trong bệnh viện không ngủ, nhưng khi về đến nhà, cháu đòi đi học
ngay, và dặn mẹ nó 11g30 đến đón. Khi mẹ nó tới đón, nó lại không chịu về, mà tiếp tục ở lại
trường học cho đến 3 g chiều, rồi 4g tiếp tục đi học võ. Hai ngày qua, cháu sinh hoạt bình thường
như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đây quả thật là một phép lạ, là hồng ân mà Chúa, Đức Mẹ và
Cha Diệp ban cho cháu tôi qua lời cầu xin của tôi.
Qua chuyện Cha cứu thằng cháu ngoại của tôi, thì đức tin của tôi càng thêm mãnh liệt. Không
có gì bằng lời cầu nguyện. Có đức tin, và cầu nguyện thì dù khó khăn gì, bệnh tật ra sao, Cha cũng
đều cứu giúp. Tôi khẳng định điều đó, và hoàn toàn tin vào điều đó, vì từ trước đến này cứ mỗi lần
vấp ngã, hay bệnh tật tôi đều chạy đến cầu nguyện. Tôi tin rằng bàn tay Thiên chúa, bàn tay thánh
hoá của Mẹ truyền qua Cha trương Bửu Diệp đặt vào đâu, ở đó lành bệnh. Vì sao? Vì Cha Diệp
đã được Chúa chọn, ban cho đặc ân. Cả cuộc đời Cha cũng đã dâng hiến cho Thiên Chúa. Giờ đây,
Cha đang ở cạnh Thiên chúa toàn năng, nên nếu chúng ta nhờ Cha nguyện giúp cầu thay, xin Chúa
ban cho những điều mình cầu xin, thì Chúa sẽ ban cho hồng ân đó.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Anh Hoàng, Gia Khanh - Garden Grove, California

“Điều tôi xin Cha đã trở thành sự thật”
ôi biết Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp
Foundation cách đây gần 2 tháng, khi đang thất
nghiệp. Lúc đó, tôi có đi cùng vợ và hai đứa con
đến cầu xin Cha. Chỉ trong vòng 2 tuần, người
ta gọi tôi đi phỏng vấn, một công việc mà tôi
trông chờ cả 2 năm trời không thấy kêu.
Sáng hôm đi phỏng vấn, tôi đến hãng sớm
hơn 2 tiếng, mà miệng lúc nào cũng khấn Cha
cho được nhận việc. Đúng giờ, tôi vào văn
phòng, mới biết rằng họ chẳng cần phỏng vấn tôi, mà làm luôn giấy tờ. Nhưng trong đống giấy tờ
đó, không có chi tiết nào về vị trí công việc, lương bổng ra sao. Tôi hỏi, và thật sự không ngờ khi
họ nói là tôi được trả mức lương khá cao. Tôi có cảm giác như mình đang mơ, và tự hỏi: “Ủa, thiệt
không vậy?” Đi làm, tôi gặp toàn những người tốt, và tôi rất hài lòng với công việc.
Tôi biết Cha Diệp 7, 8 năm nay, vì vợ tôi có đạo, trong nhà để hình Cha. Khi đó tôi làm việc ở
San Jose, vợ tôi ở Nam California. Khi thất nghiệp tôi chuyển xuống Nam Cali sống chung với gia
đình. Ở nhà hay xem TV, mới biết nhiều người kể chuyện Cha có phép lạ giúp người. Lúc đó tôi
cũng chưa tin lắm. Nhưng trong cơn chán nản, tôi cũng đi cầu Cha thử. Điều tôi cầu mong thành
sự thật, khiến tôi không thể ngờ. Chia sẻ câu chuyện của tôi cũng là cách tạ ơn Cha, mong nhiều
người biết đến Cha hơn.

Khách đến thăm Cha Diệp
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. Bà Hoàng, Thị Lợi - Ontario, California

“Chúng tôi hoàn tất công việc nhờ sự can thiệp của Cha Diệp”
ây là lần thứ hai tôi xuống Orange County, lần
thứ nhất là để mua mâm quả cho đám cưới của con tôi,
và lần này để tạ ơn Cha. Lý do tôi tạ ơn Cha, vì Cha đã
ban cho gia đình chúng tôi một ơn rất đặc biệt. Đó là sau
đám cưới của con trai tôi vào ngày chủ nhật, sang ngày
thứ hai, do bất đồng ý kiến, nhà gái không muốn gặp gì
nữa. Dù nhỏ tuổi hơn họ đằng gái, nhưng tôi vẫn cố gắng
làm đúng phép tắc. Tôi cũng cầu xin Cha Diệp. Sáng thứ
tư, ông xã tôi gọi, nói: “Em ơi, họ đã đồng ý để mình lên gặp
rồi.” Sau đó, chúng tôi hai bên bố mẹ nội ngoại, các con, anh chị bên đằng gái, và chúng con rất
vui vẻ để chu tất công việc của những người làm cha mẹ. Hôm ấy, thái độ bên đằng gái thay đổi
khiến tôi không thể ngờ được. Đối với chúng tôi, đây là một ơn rất lớn, vì họ không cùng tôi giáo
với gia đình tôi. Đó là nhờ có sự can thiệp của Cha Diệp. Tôi là người tội lỗi, nên tôi đến xin Cha
cầu bầu, vì Cha chỉ cần nhìn thôi, Chúa cũng sẽ nhậm lời.
Từ khi xa quê hương đến nay tôi chưa được một lần về thăm, dù rất thương và rất nhớ quê
hương. Nay đến đây, lòng ao ước được gặp Cha đã thành sự thật. Tôi cầu mong Cha sớm được
phong Thánh, vì Cha đã ban nhiều ơn lành rồi. Tôi cũng muốn nói với những ai đang gặp khó khăn
nhất hãy đến với Chúa, và qua sự cầu bầu vạn năng của Cha Trương Bửu Diệp, lời cầu xin của
chúng ta sẽ đến với Chúa nhanh hơn.

Một cháu bé được ơn Cha Diệp
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. Ông Hoàng, Duy Toàn – El Monte, California

“Cha Diệp giúp tôi lấy lại được tiền trợ cấp”
ôi sang Mỹ năm 1987, đến năm 1998 thì sức yếu nên
được hưởng tiền bệnh. Vì được rồi nên tôi cứ ỉ y, lại không
biết luật lệ. Năm 1996 người ta kêu tôi đi khám sức khỏe lại.
Lúc đó tôi không đi khám, nên không có bằng chứng gì hết.
Vì thế, sở xã hội gửi thư thông báo cắt tiền bệnh của tôi.
Má tôi cho một tấm hình của Cha Diệp mà nói rằng: “Cha
thiêng lắm, có gì thì con cứ xin Cha.”
Khi đó tôi chỉ biết khấn Cha, vì sức khoẻ yếu không đi làm được, mà cắt tiền trợ cấp thì tôi
sống bằng cách nào đây.
Trong khoảng thời gian ấy, người ta lại yêu cầu tôi đi khám bệnh lại. Sau khi có ý kiến của bác
sĩ, hai tuần sau tôi nhận được giấy chấp thuận được hưởng lại trợ cấp. Nhưng mãi đến hơn 1 năm
rưỡi sau tôi vẫn chưa được nhận tiền trợ cấp dù chạy lên chạy xuống sở an sinh xã hội nhiều lần.
Cuối cùng, tôi ra nhờ dịch vụ làm, thì chỉ 1 tuần lễ sau Sở an sinh xã hội mời tôi lên xin lỗi. Không
lâu sau đó, tôi nhận được cái check của gần 2 năm bị cắt trợ cấp.
Được như vậy là do Cha Diệp đã nhậm lời cầu bầu của tôi. Tôi tin như vậy. Cha đã ban ơn
lành cho mọi người.
Cách đây không lâu, tôi gửi tặng cho cô em ở bên Đức quyển sách về Cha Diệp. Mới đây, tôi
nhận được phone của em, báo rằng: “Anh Toàn ơi, quyển sách về Cha Diệp mà anh cho em rất
hay! Em cho người bạn bị bệnh nặng đang nằm trong nhà thương để đọc cho khuây khoả. Bạn em
nói đã khấn Cha, và bây giờ đã khỏi bệnh rồi.”
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. Bà Huỳnh, Thị Diệu – Santa Ana, California

“Ca mổ tim của tôi thành công là nhờ Cha”
ôi là người Phật giáo, nhưng biết Cha Trương
Bửu Diệp qua truyền hình và bạn bè đã mấy năm nay,
rằng Cha Diệp ban ơn cho nhiều người, không phân
biệt tôn giáo. Ai đến cầu xin đều được Cha ban.
Tôi bị bệnh tim. Trước khi đi mổ tim, tôi khấn Cha
ban ơn cho cuộc phẫu thuật thành công, để tôi được
khoẻ mạnh. Ca mổ mất 5 tiếng, và đã thành công. Tôi
tin chính Cha đã ban ơn cho tôi, một kẻ ngoại đạo. Tôi
mổ đã được 3 tháng, nay đã lành bệnh, hôm nay thấy
khoẻ, nên đến đây tạ ơn Cha.
Tôi mong những ai biết Cha hãy đến cầu xin để
được Cha ban cho những phép lạ. Phép lạ Cha làm, không phải ai cũng làm được.

Gia đình từ xa đến thăm viếng Cha Diệp
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“Cha đã gánh hết nỗi lo cho tôi rồi!”
“

ạy Cha, con là người ngoại đạo, nhưng gia đình con

nhiễu sự quá, con chỉ muốn tự vận mà thôi”. Đó là một ngày
của tháng Tư năm 2013, tôi đến Văn phòng Trương Bửu
Diệp Foundation mà tìm gặp Cha. Lúc đó là 1:30 sáng, cửa
Văn phòng đang đóng. Tôi đã quỳ dưới tấm hình Cha ở bên
ngoài gần 1 tiếng đồng hồ.
Khi chắp tay khấn lạy, tôi có cảm giác như có ai đó giữ
hai bàn tay tôi chắp lại, thật chặt, và thật ấm. Lúc đó, nghĩ
đến hoàn cảnh gia đình tôi, chồng đau, con tàn tật, một mình
tôi phải chăm sóc cho cả nhà, tôi đã xin Cha, một là cho tôi
bình tĩnh để sống mà lo cho gia đình, hai là dẫn tôi đi về dưới luôn (với ý nghĩ tôi sẽ tự vẫn), vì tôi
khổ quá rồi. Trước đó tôi đã định giở nắp xăng mà nhảy xuống đó (tôi làm chủ cây xăng).
2:30 từ Văn phòng TBDF, tôi về nhà nói với chồng: “Em muốn đi rồi, anh có đi cùng em
không?” Chồng tôi ban đầu cùng muốn đi với tôi, nhưng 5 phút sau, anh quay qua mà nói: “Trời
cho mình sống, tay chân đầy đủ, sao phải tự vẫn mà có tội với cha mẹ”. Đêm đó, trong giấc mộng,
có một người nói với tôi rằng: “Ba ngày nữa sẽ có người cứu con.” Vậy là tôi biết tôi không được
chết.
Ngày hôm sau, tôi nhờ luật sư kiện giúp, thì luật sư không lấy tiền của tôi, mà giúp tôi đi kiện.
Mới đây luật sư cho hay tôi có nhiều khả năng thắng kiện. Chưa biết kết cục thế nào, nhưng tôi
vẫn đến tạ ơn Cha đã giúp tôi có đươc nghị lực để sống, mà mất đi ý định tự vẫn.
Tôi còn được thêm một ơn Cha nữa, là hồi tháng Ba, 2013 tôi phải về Việt Nam để lo cho anh
tôi bị bệnh nặng, còn cháu rể tôi thì mê vợ bé bỏ bê chuyện gia đình. Khi về tới Việt Nam, tôi liền
khấn Cha Diệp. Không hiểu sao lần đó chính thằng cháu rể lấy xe đưa tôi đi Tắc Sậy thăm mộ Cha.
Tới mộ Cha, tôi quên cả chuyện của tôi, mà chỉ khấn cho anh tôi được lành bệnh, và gia đình cháu
tôi thuận hoà. Khi trở về, gia đình nó sống hoà thuận trở lại. Còn người anh bị bệnh nặng của tôi
cũng đang dần hồi phục, ăn uống trở lại bình thường.
Từ ngày tôi biết Cha Diệp, lòng tôi rất thanh thản, giống như Cha đã đem lại cảm giác bình an
trong con người tôi, khiến tôi không còn lo nghĩ gì nữa. Nếu diễn tả những khó khăn, khổ sở trong
cuộc đời tôi là một sải tay, thì từ khi gặp Cha đến nay, nó chỉ còn một chút xíu mà thôi. Cha đã
gánh hết nỗi lo cho tôi rồi!
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“Đến với Cha, lần thứ nhất: cầu xin, lần thứ hai: tạ ơn”
hững người ở xa đến California đừng quên ghé Văn
phòng Cha Trương Bửu Diêp. Nơi đây lúc nào cũng có
hoa tươi, trái cây tươi. Mọi người có âu sầu, buồn bã, đến
đây cầu khấn Ngài, khi trở ra đều thấy có nụ cười trên
môi. Đến với Cha để thấy lòng mình ấm cúng, tiêu tan
phiền não.
Chúng tôi chứng kiến nhiều người ở Âu châu, Úc
châu, miền đông Hoa Kỳ,...đến Nam California đều ghé
Văn phòng Cha ở Orange County. Nhiều người dù ở xa cũng cố gắng đến thăm Cha ít nhất 2 lần,
lần thứ nhất cầu xin, lần thứ hai tạ ơn.
Tôi đến Văn phòng Cha rất thường xuyên để thấy những nụ cười của người bất hạnh, gặp bất
trắc trong đời sống hàng ngày, thất nghiệp, bệnh hoạn,...Chúng tôi mong mỏi quý đồng hương vào
website của Cha Trương Bửu Diệp để gửi chữ ký thỉnh nguyện lên Toà thánh Vatican xin phong
Thánh cho Ngài, vì Ngài rất linh thiêng, giúp đỡ nhiều người không phân biệt tôn giáo.
Tôi xin cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp đã ban ơn, ban phước cho rất nhiều người, trong đó có
tôi đây.
26. Ông bà Lâm, Quốc Tòng và Lâm, Mỹ - Santa Ana, California

“Nhờ Cha, chồng tôi không những ăn được, mà còn đi lại được”
hồng tôi bị tai biến mạch máu não hai lần, lần thứ
hai rất nặng. Khi đó, anh ấy nói không được, chỉ nằm
một chỗ, ăn uống đều phải qua ống truyền dịch. Cơ thể
của chồng tôi lại không chịu được cách truyền thức ăn
qua ống, nên cứ truyền vô là anh bị ói. Nhiều bữa anh
bỏ ăn luôn. Đến mức các cô trong nursing home nói
rằng: “Thôi, nếu anh không ăn được thì đành lòng cho
anh ấy đi.” Tình trạng như vậy kéo dài từ tháng 6-2012
đến tháng 6-2013.
Vợ chồng tôi theo đạo Phật, nhưng đạo nào cũng tin. Trong nhà tôi có thờ hình của Cha Trương
Bửu Diệp. Tình cờ có người khuyên tôi đến Văn phòng Cha cầu nguyện. Tôi có đến hai lần, xin
cho chồng tôi có thể nuốt được thức ăn. Lần thứ hai, lời cầu của tôi được toại nguyện. Chồng tôi
không còn phải dùng đến ống truyền từ ngày 12 tháng 11 năm 2013.
Tháng 6 năm 2013 tôi cầu xin Cha, khi đó chồng tôi vẫn chưa đi được. Nhưng bây giờ không
những anh ăn được, mà còn đi lại được nữa. Đúng là một phép màu!
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“Cha cho chúng tôi hơn cả những gì chúng tôi mong đợi”

uộc đời chúng tôi từng trải qua nhiều
thăng trầm, khó khăn. Đến căn nhà của chúng
tôi, có lúc tưởng chừng như bị mất. Vậy mà
sau những lần xin Cha Trương Bửu Diệp cầu
lên cùng Chúa và Đức Mẹ, chúng tôi đều được
nhiều ơn lành của Cha, tai qua nạn khỏi, căn
nhà cũng được lấy lại.
Tôi sống nội tâm, ít khi xuất hiện nhiều
ngoài công chúng, nhưng Cha đã ban cho tôi
một sức mạnh, can đảm chia sẻ với mọi người
về ơn Cha, tôi không ngại ngùng gì nữa.
Tôi cùng chồng, khuyên dạy các con cách đọc kinh cầu nguyện. Các cháu sinh ra và lớn lên ở
Mỹ, nên chỉ biết đọc tiếng Anh. Tôi nói các cháu lên Internet để tìm hiểu tiểu sử của Cha. Những
lần được ơn Cha, để cảm tạ Cha, chúng tôi chỉ biết âm thầm đăng báo. Hôm nay có cơ duyên nên
đến được Trương Bửu Diệp Foundation để thăm Cha.
Chị tôi ở Việt Nam đưa hình Cha Trương Bửu Diệp, nói rằng Cha rất linh thiêng, cứ cầu nguyện
đi. Lúc đó tôi không hỏi gì thêm, chỉ biết tin vào tình thương yêu của Chúa và Mẹ Maria. Khi đọc
ơn lành của Cha, thấy Cha thật sự linh thiêng.
Cha ban ơn lành cho lương dân cũng như giáo dân, gây ấn tượng đặc biệt. Biết vậy, nhưng chỉ
trong lúc gặp khó khăn chúng tôi mới chạy đến cùng Cha. Ơn lành Cha ban cho chúng tôi thậm
chí còn hơn những gì chúng tôi mong đợi. Quan trọng nhất, với tôi, đó là sự bình an trong tâm
hồn.
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“Gặp được Cha, tôi hết sợ ma!”
Tôi muốn làm nhân chứng cho Cha từ lâu rồi, nhưng
vì tôi không biết đi xe, và cũng không có thời gian. Cho
tới hôm nay, có thể là do ý muốn của Cha, nên có người
chở tôi đến đây thăm Cha.
Xin kể lại câu chuyện của tôi. Lúc còn ở Việt Nam,
thời bao cấp, cuộc sống rất khó khăn nên ít ai có điều
kiện đi đâu xa. Riêng có một bà chủ tiệm vàng có điều
kiện đi xuống Cha và thỉnh về 3 tấm hình của Cha. Tôi
biết vậy nên đến xin bà ấy để lại một tấm hình của Cha. Bà
ấy không đồng ý. Nhưng sau đó vì thấy tôi có lòng yêu mến Cha nên đã tặng tôi tấm hình của Cha
mà không bán. Bà còn nói: “Cha làm nhiều phép lạ, ai tin Cha mà muốn thấy Cha là Cha cho thấy
liền.” Tôi nói với bà ấy rằng tôi rất muốn thấy Cha nhưng lại sợ ma lắm!
Tôi có một tiệm làm tóc nhỏ, và thường ngủ lại tiệm luôn. Tối hôm đó, tôi cũng để hình Cha
và thắp nhang. Khi nằm thiu thiu ngủ trên tấm ván thì thấy Cha đứng một bên, mặc chiếc áo đen
y như trong hình, Cha vuốt một bên tay tôi, rồi biến mất. Tôi ngồi bật dậy. Thật lạ, là tôi không có
cảm giác sợ ma, có lẽ tôi luôn nghĩ Cha là Thánh. Tôi đọc kinh, cầu nguyện và ngủ ngon cho tới
sáng.
Qua Mỹ, tôi tiếp tục xin Cha cầu bầu, mà tôi cứ xin là được ơn Cha, nhưng mới đây nhất là
chuyện nhà cửa của tôi. Tôi ở housing, trong khu của Mỹ. Cách đây mấy tháng, chúng tôi được
thông báo là trong vòng 3 tháng phải dời đi chỗ khác, mà phải là ở thành phố Santa Ana. Hai tháng
trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được nhà nên rất lo lắng, vì tìm nhà đâu có dễ, nên lại cầu xin Cha. Chỉ
1, 2 ngày sau, có một người đến tiệm tóc của tôi, chỉ cho tôi một địa điểm khác. Thế là tôi đã chọn
được nhà trước hạn quy định phải dời đi. Khi đó, tôi biết Cha đã nghe được lời tôi cầu xin, và qua
sự cầu bầu của Cha thì Chúa, Đức Mẹ đã nhậm lời cầu xin của tôi.
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“Cha đã là Thánh trong lòng mọi người”
húng tôi lập gia đình được 55 năm, có
11 người con, 21 cháu nội ngoại.
Vợ tôi bị đau đầu gối hơn cả chục năm.
Bác sĩ nói lớn tuổi thì phải chịu thôi, vì trong
đầu gối hết chất nhờn rồi. Cách đây mấy
năm, khi về Việt Nam chịu tang mẹ, vợ tôi
rất đau, phải ngồi xe lăn ở phi trường. Trước
đó chúng tôi cũng đã rất tin Cha Trương Bửu
Diệp, xuống tận Cà Mau để xin Cha chữa cho
bệnh đau đầu gối. Đầu gối dù rất đau nhưng vợ tôi
vẫn cố gắng quỳ xuống xin Cha. Thế là được Cha chữa lành. Đó là lần thứ nhất, vợ tôi hết đau đầu
gối cho đến nay luôn.
Lần thứ hai khi sang Mỹ chơi, vợ tôi lại bị cụp cái lưng, đau hơn 1 năm trời. Mấy năm trước,
bố tôi chết ở California, chúng tôi sang đây, nhân tiện có mua cho vợ tôi 40 thang thuốc nam, đem
về Hòa Lan uống nhưng vẫn không hết đau lưng. Thấy vợ tôi đau quá, tôi có viết lá thư, nhờ người
cháu có dịp về Việt Nam, gửi lá thư đó đến nhà thờ Tắc Sậy, khấn xin Cha Diệp chữa lành bệnh
cho vợ tôi. Chỉ mấy ngày sau khi xin, lưng vợ tôi hết đau hẳn, cho đến giờ luôn, chẳng phải uống
thuốc men gì cả. Bây giờ kể lại tôi còn nổi gai ốc lên vì sự linh thiêng của Cha Diệp.
Cách đây hơn một tháng, tôi bị té cầu thang. Lớn tuổi như tôi mà bị té cầu thang thì rất nguy
hiểm. Vậy mà tôi khấn xin Cha Diệp cho tai qua nạn khỏi. Bây giờ tôi bình thường trở lại.
Ở Hòa Lan tôi bắt được đài radio bên Mỹ, nên biết tin Cha Diệp đã sang Mỹ. Chúng tôi muốn
nói với mọi người rằng hãy cứ tin Cha và xin, thì Cha sẽ cho, không ít thì nhiều. Cha đã là Thánh
trong lòng mọi người rồi!
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“Tôi xin Cha, thế là hết đau đầu, mờ mắt, đau tay”

ôi bị đau đầu, mờ mắt, ghê gớm từ sáu năm nay, còn
tay thì đau ba bốn năm nay rồi. Tôi đi bác sĩ, họ cho rất
nhiều thuốc, nhưng tôi uống hoài không khỏi.
Năm ngoái tôi lên xin Cha Diệp chữa cho, khi trở về thấy
đỡ đau đầu hẳn, con mắt cũng bớt mờ, mà tay bây giờ đưa
tới đưa lui được rồi, chứ trước đây thì không. Tôi được ơn
Cha nhiều lắm!
Ở Việt Nam, tôi biết mộ Cha Diệp ở Tắc Sậy, nhưng vì nhà
tôi ở Quảng Nam, xa qúa nên chưa tới thăm mộ Cha được. Qua Mỹ, tôi biết Cha Diệp qua đài
truyền hình. Tuần nào có chương trình ơn Cha Diệp tôi đều xem. Tôi có cô em dâu từng được ơn
Cha, siêng năng đến Văn phòng Cha, nên tôi được cô ấy đưa đi.
Tôi theo đạo công giáo, nhưng chồng tôi theo đạo Phật. Tôi đã được ơn Cha, nhưng ước nguyện
lớn nhất hiện nay tôi đã dâng lên Cha, đó là cho chồng tôi theo đạo cùng tôi.

31. Cô Lương, Thị Lệ Thoa - Lawndale, California

“Tôi đi Mỹ đoàn tụ được là nhờ Cha”
ôi mới đặt chân đến nước Mỹ được hai ngày. Hôm
nay tôi đến Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp Foundation
để tạ ơn Cha đã ban ơn lành cho tôi được đậu phỏng vấn.
Tôi biết Cha Trương Bửu Diệp đã mấy năm nay, khi
còn ở Việt Nam có đến thăm mộ Cha được 2 lần. Trong
suốt thời gian biết Cha, tôi luôn cầu nguyện. Trước giờ
đi phỏng vấn, tôi cũng cầu nguyện với Cha. Do diện của
tôi khó khăn lắm, vì ba tôi đi diện HO, là người bảo lãnh,
nhưng Ba tôi mất rồi, vậy mà cuối cùng tôi cũng vẫn được chấp thuận để sang Mỹ đoàn tụ cùng
gia đình.
Tôi tin lời cầu bầu của Cha Diệp. Chính sự linh thiêng của Cha đã khiến niềm tin của tôi vượt
qua được tất cả mọi khó khăn.
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“Mỗi khi đau khổ, bế tắc, tôi đều chạy đến cầu xin Cha”
ôi là người Phật giáo. Tôi nghe người ta nói
Cha Diệp linh thiêng lắm. Thế là tôi tìm đến Cha.
Tôi nhận được ơn Cha từ lúc tôi còn ở Việt Nam.
Có lần tôi còn chạy đến thăm mộ Cha vào lúc 12
giờ đêm. Những lần cầu xin Cha, tôi đều nhận được
ơn lành.
Qua Mỹ tôi cũng được ơn Cha nhiều lắm.
Những lần tôi cầu nguyện xin Cha, mọi việc của tôi
đều được tốt đẹp, từ chuyện con cái, gia đình, nhà
cửa, anh chị em....
Một năm trước đây, gia đình tôi gặp chuyện tranh chấp nhà cửa giữa anh chị em với nhau. Tôi
buồn rầu, đau khổ và bế tắc quá, chẳng biết làm cách nào, tôi lại chạy đến cầu xin Cha. Lần đó,
Cha chỉ đường cho tôi biết phải làm gì, Cha xoay chuyển những người trong gia đình tôi, để chỉ
sáu tháng sau, chúng tôi đã giải quyết mọi chuyện tốt đẹp, anh chị em thuận hoà.
Giờ đây, hàng tuần lúc nào có thời gian, tôi đều đến đây thăm Cha.

Khách thăm viếng văn phòng Cha Diệp
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“Cha đã ban cho cháu sức mạnh tinh thần”
rong quá trình chuẩn bị, rồi nộp đơn đi
các trường, cháu đều cầu nguyện nơi Cha
Trương Bửu Diệp. Kết quả là cháu đã được
trường Nha nhận.
Khi thi vào trường, cháu nghĩ mình đang
như đứng trước một ngọn núi cao, không biết
phải leo từ đầu. Có nhiều lần vì thấy khó quá,
cháu muốn buông xuôi, không đủ tự tin để đi
tiếp. Khi đó bố mẹ cháu khuyên cháu nên đến
Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation để
cầu nguyện Cha ban phước lành cho.
Nghe lời bố mẹ, cháu đã đến Văn phòng nhiều lần để cầu nguyện cùng Cha. Cháu tin là Chúa,
bà Maria, Cha Trương Bửu Diệp đã ban ơn cho cháu, vì mỗi lần cầu nguyện xong cháu càng thấy
mình tự tin hơn, có động lực, sức mạnh thúc đẩy cháu quyết tâm hơn. Cháu không còn nản chí
nữa.
Suốt thời gian qua, cứ hai tuần cháu lại có test. Bên cạnh việc học tập, ngày nào cháu cũng
siêng năng cầu nguyện Cha Trương Bửu Diệp giúp cháu học tốt. Nhờ tin rằng có Cha giúp, mà
cháu đã qua được khá nhiều kỳ thi. Bây giờ ngày nào cháu cũng vẫn cầu nguyện. Khi gặp bất cứ
điều gì khó khăn trong học tập, trong cuộc sống, cháu đều dựa vào sức mạnh cầu bầu của Cha
Trương Bửu Diệp.
Với các bạn trẻ đồng trang lứa, tôi mong các bạn hãy cầu nguyện với Cha, đặt trọn niền tin vào
những lời cầu nguyện, thì sẽ được Cha ban cho sức mạnh tinh thần, và sự tự tin. Đó là những động
lực rất lớn giúp chúng ta vượt qua được mọi khó khăn.
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“Cha cứu tôi qua cơn tai biến mạch máu não”
ách nay 20 năm tôi bị tai biến mạch máu não. Bác sĩ
nói với vợ tôi là nếu tôi tỉnh lại cũng sẽ bị liệt, có sống cũng
không làm gì được.
Nghe vậy, vợ tôi rất đau khổ, chỉ biết cầu nguyện. Cô ấy
đã vào phòng thánh thể ở bệnh viện, xin Cha Trương Bửu
Diệp cầu bầu cùng Chúa giúp tôi vượt qua cơn bịnh nguy
hiểm này.
Nhiệm màu thay, chỉ một, hai ngày sau thì tôi tỉnh lại,
và sau 3 tuần lễ tôi hồi phục rất nhanh và đã được chữa khỏi. Đến nay tôi đã trở lại bình thường,
khỏe mạnh và đến để cảm tạ Cha và chia sẻ ơn lành mà Cha đã chuyển cầu cùng Chúa cho tôi.
Mấy đứa con gái tôi lấy chồng không phải người theo đạo Công giáo. Bây giờ tôi còn muốn
Cha một điều mà hằng đêm tôi đều khấn nguyện là cho con cái chúng tôi trở lại đạo, theo chân
Chúa. Đó là niềm ước ao duy nhất của tôi.
35. Cô Nguyễn, Châu – Anaheim, California

“Đến Cha, tôi xin gì được nấy!”
ôi đến thăm Cha Diệp hai lần. Một lần xin
việc làm cho chồng, một lần xin việc làm cho tôi.
Lần nào Cha cũng cho. Con tôi bị bệnh, xin ở nhà,
mà Cha cũng chữa lành cho cháu.
Xin kể lại câu chuyện của con tôi. Hôm đó là
Chúa nhật, lúc đi lễ về, con tôi phát hiện cục u
đằng sau lưng. Tôi khấn Cha cho cháu đừng phải
đi bác sĩ. Đến 2 giờ sáng, cháu chạy qua phòng tôi
than thở: “Mẹ ơi con khó chịu quá, con ngủ không
được.” Tôi bèn chạy đến sờ lên hình Cha mà khấn.
Sáng hôm sau, cục u trên lưng cháu biến mất. Tôi đưa cháu đi học bình thường.
Mấy tuần sau tôi bị mất việc, chỉ vì trong cơn nóng nảy đã nói những lời không hay, làm
chuyện không đúng. Tôi đến cầu nguyện Cha. Cha đã khiến sao mà người chủ hết giận tôi, kêu tôi
lại nói chuyện và nhận tôi làm trở lại.
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“Tôi tin Chúa, Đức Mẹ, Cha Diệp không bao giờ bỏ mình”
hi còn ở Việt Nam, tôi làm tài xế. Lần đó tôi tình
cờ chở một gia đình ở đường Trương Minh Giảng
(Lê Văn Sỹ) đi thăm Cha Trương Bửu Diệp. Khi đó,
tôi mới biết là Cha Diệp hay ban ơn, làm phép lạ cho
những người nào tin Cha.
Sau đó thấy chạy xe nguy hiểm quá nên tôi đổi
sang làm nghề mua bán xe, và cầu xin Cha giúp đỡ.
Mỗi lần mua một chiếc xe, tôi lại gọi bà con cô bác
ai muốn đi thăm Cha Diệp thì leo lên xe, tôi dẫn đi ăn
cơm, mua bánh mì, xong chở xuống Cha cho họ đọc kinh cầu
nguyện rồi đưa họ về mà không lấy tiền. Mỗi lần như vậy, về là tôi bán được chiếc xe đó, dù nó
xấu cỡ nào cũng bán được.
Có lần tôi xuống Tắc Sậy xin: “Cha ơi, xin Cha cho con làm ăn bình yên, tai qua nạn khỏi, xin
cho gia đình con được qua Mỹ hết.” Tôi xin thì được như vậy, mọi người trong gia đình tôi qua
bên Mỹ được hết, chỉ còn mình tôi ở Việt Nam.
Sau đó tôi cũng sang Mỹ. Khi mới qua, công việc không có, tôi xin Cha cho tôi có việc làm, là
tôi có việc làm liền. Tôi thường xuyên cầu nguyện Cha che chở, cho tôi được bình an, đi làm kiếm
tiền đủ để về Việt Nam sinh sống.
Hồi tháng 7-2014, trong tài khoản của tôi có hơn $11,000 bị mất sạch. Tôi có lại đây xin Cha,
thì chỉ mấy hôm sau, ngân hàng báo tin là khoản tiền bị mất của tôi đã được lấy lại. Tôi mừng quá
đến đây cảm tạ Cha.
Tôi có đem một tấm hình của Cha Diệp từ Việt Nam sang, và thờ ở nhà. Tôi nghĩ rằng chỉ có
mình bỏ Chúa, Đức Mẹ, Cha, chứ các Ngài không bao giờ bỏ mình. Hôm nay tôi đến đây tạ ơn
Cha đã che chở, cho tôi được toại nguyện. Với những ai đang gặp hoạn nạn, hãy cứ đến cầu xin
Cha, đặt hết niềm tin nơi Cha, thì trước sau gì cũng được ơn Cha.
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“Nhờ Cha, cháu đã bỏ được ma tuý!”
úc 13 tuổi, do không ở chung với ba mẹ,
cháu gặp những người bạn xấu, và dính vào ma
tuý. Cháu vào tù, rồi ra tù.
Khi ra tù, cháu vẫn hút. Gần đây cháu mệt
mỏi lắm, mới 23 tuổi mà có cảm giác như 50
tuổi. Mẹ biết vậy nên khóc hoài, kêu cháu đến
văn phòng Cha Diệp để cầu nguyện. Mẹ nói mãi,
mà cháu chưa muốn đi, rồi mẹ cho cháu uống
chai nước của Cha Diệp. Uống xong cháu ói ra
hết, nhưng sau đó lại cảm thấy khoẻ dần.
Từ mấy ngày nay, cháu không muốn hút ma tuý nữa. Dù cháu vẫn còn thuốc, cháu vẫn còn
tiền, nhưng cháu không còn thèm nó nữa. Đây là lần đầu tiên suốt 10 năm qua, cháu có cảm giác
như vậy. Thật sự đó là một phép màu mà Cha Diệp đã làm cho cháu. Hôm nay cháu đến Văn phòng
Cha Diệp là ý muốn của cháu, không phải do mẹ bắt buộc. Bây giờ cháu biết suy nghĩ rồi, là phải
trở lại trường, phải làm việc giúp ích cho mọi người.
Cháu rất cám ơn Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đã tổ chức một chỗ để mọi người đến
cầu nguyện. Khi đến đây cháu cũng có cảm giác như một gia đình. Cháu xin là tình nguyện viên
ở TBDF để giúp các bạn cùng trang lứa mà vướng vào ma tuý như cháu có thể đến cầu xin Cha
chỉ đường để tìm được lối thoát cho mình.

Hai mẹ con đến thăm Cha trong dịp Tết VN
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“Cha không bỏ chúng ta đâu!”

rước đây, tôi đã nghe người ta nói về Cha
rất nhiều, nhưng tôi chưa có điều kiện đến thăm
Cha. Khi về Việt Nam tôi có mướn xe thăm nhà
thờ Tắc Sậy và cầu nguyện. Tôi tin tưởng Cha vì
Cha linh thiêng không thể tưởng tượng được. Tất
cả những gì tôi cầu nguyện nhờ Cha cầu bầu lên
Chúa và Đức Mẹ, đều được chấp nhận.

Ơn lành lớn nhất mà tôi nhận được từ Cha, là Cha đã cho tôi thực hiện được chuyến về Việt
Nam thăm chị cả bị ung thư giai đoạn cuối. Nghe tin chị chỉ còn sống được 6 tháng, tôi bàn với
chồng về thăm chị, nhưng chồng tôi sợ về sẽ không qua lại được, nên không chịu đi. Cả hai tuần
lễ tôi thuyết phục chồng không được.
Một buổi tối, 12 giờ đêm tôi đem hình Cha ra ngoài, khóc mà cầu xin Cha cho chồng tôi thay
đổi ý kiến. 1 giờ sáng, tôi nói với Cha: “Cha ơi, bây giờ con vào nhà, ngủ cũng không yên, vậy
Cha cho con biết một dấu hiệu nào đó, là Cha đã nghe lời con khẩn cầu đi.” Vừa lúc đó, tôi nghe
một tiếng xoảng rất lớn bên phải, mà nhìn qua thì không thấy có vật gì rơi cả. Tôi biết đó là ám
chỉ của Cha, mừng quá tôi lại khóc mà nói:”Xin Cha cho con một dấu hiệu gì nữa đi.” Nói xong,
tôi lại nghe một tiếng chuông nhỏ ở bên trái. Tôi khóc quá chừng, mừng vì biết Cha đã nghe được
lời khấn xin của tôi. Tôi quỳ dưới đất mà lạy Cha rồi nói: “Con nghĩ Cha đã đồng ý rồi.” Tôi vô
ngủ lúc 2g30 sáng, thì mới 5 giờ sáng ông xã đánh thức tôi dậy, nói: “Em ơi dậy, mua vé đi Việt
Nam. Gọi liền đi, không thôi hết vé.”
Tôi còn nhiều chuyện liên quan đến giấy tờ, thuế má, lẽ ra tôi bị mất hồ sơ và một số tiền rất
lớn, nhưng tôi cầu nguyện Cha, thế là tôi không bị mất hồ sơ, lẫn tiền bạc.
Là một nhân chứng cho sự mầu nhiệm của Cha, tôi khuyên ông bà, anh chị em có chuyện gì
đau đớn bệnh hoạn, cứ đến cầu xin Cha, tôi nghĩ Cha không bỏ chúng ta đâu!
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trang 41
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39. Cô Nguyễn, Dung - Oregon

“Cha không chỉ chữa bệnh cho người, mà còn cứu sống cá”
ôi bị thoái hoá khớp gối, đi đứng rất đau,
bác sĩ nói phải mổ để đắp dĩa đệm vô cho hết
đau, nhưng tôi chưa dám mổ. Một lần gia đình
tôi cho mấy đứa con bay xuống California để đi
chơi Disneyland, chúng tôi liền ghé thăm Văn
phòng Cha Trương Bửu Diệp để tạ ơn vì Cha đã
ban cho chúng tôi rất nhiều ơn.
Hồi giờ tôi xin gì, Cha cho nấy, nhưng toàn
là xin cho gia đình. Lần này, tôi cầm tay Cha mà
nói: “Cha ơi, trước giờ con chưa xin gì cho con cả, nay xin Cha chữa lành đầu gối cho con”, rồi
tôi nắm tay Cha, xong đắp vô chân của mình 3 lần.
Như một phép lạ, sau khi quỳ rồi đứng lên, tôi không còn cảm giác đau nữa. Trước khi xin
Cha, tôi chỉ tập máy đi bộ được 10 phút là không tiếp tục được, vì chân đau quá. Còn bây giờ lên
máy là tôi chạy, mà chạy được cả nửa tiếng. Từ đó đến nay đã được 3 tháng rồi.
Trường hợp của chồng tôi cũng vậy. Một lần trong khi đang đứng máy ở hãng, anh ấy bị đau
ở lưng ghê gớm, gọi phone cho tôi nói sẽ về nhà vì đau quá không làm được. Nghe anh bị đau như
vậy, tôi liền nói anh cầu nguyện Cha Diệp đi, đồng thời tôi cũng lên lầu đứng trước tượng Cha,
bức tượng mang về từ Văn phòng của Cha, mà khấn Cha chữa cho chồng tôi hết đau. Nửa tiếng
sau chồng tôi gọi phone và nói hết đau, rồi tiếp tục làm việc.
Chúng tôi xin gì Cha cũng cầu bầu Chúa và Đức Mẹ ban cho,
xin chữa lành Cha cũng cho, thậm chí con cá La Hán nhà tôi bị
bệnh, sắp chết, mà Cha cũng làm phép sao cho nó sống khoẻ chỉ
sau 2 ngày tôi cầu xin Cha cứu nó.
Tôi xin làm nhân chứng cho phép màu mà Cha Diệp đã
làm cho gia đình tôi. Tôi nguyện mong cho Cha Diệp sớm
được phong Thánh.
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“Chỉ sau vài ngày xin Cha, tôi hết đau lưng!”
ách đây mấy tháng, khi ẵm đứa cháu
ngoại rồi đứng lên, lưng của tôi bị cụp một cái,
rất đau. Tôi làm gì cũng đau, đứng, ngồi, nằm
cũng đau, ngay cả thở cũng đau. Bác sĩ cho uống
thuốc giảm đau. Nhưng cứ uống thuốc thì giảm
chút ít, rồi đau lại. Ban đêm trước khi đi ngủ tôi
cũng phải uống thuốc, nhưng cứ 2, 3 giờ sáng là
đau trở lại. Cứ như thế, tôi khổ sở, đau đớn suốt
nhiều tuần lễ liền.
Một hôm tôi xem chương trình TV nói về Cha Trương Bửu Diệp. Ngay lúc đó tôi làm dấu và
cầu nguyện liền: “Xin Cha cầu nguyện lên Chúa thay cho con, giúp con hết đau, vì nếu đau thế
này con không thể làm công việc nhà mà hiện nay chỉ có một mình con cáng đáng. Đau đớn thế
này, con chẳng biết phải làm sao cả.”
Xong chương trình TV, tôi còn ngồi xem một lúc nữa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, rất
lạ là cơn đau lưng của tôi giảm tới 80%. Sau đó vài ngày thì tôi hết đau hẳn 100% mà không cần
phải uống thêm viên thuốc nào nữa. Tôi nghĩ, “vậy là Cha Diệp đã cứu mình rồi!” Rồi tôi lại làm
dấu cảm ơn Cha.
Tôi là người công giáo, nhưng tôi bỏ lễ suốt 10 năm nay. Tôi chỉ trở lại xưng tội rước lễ khi
mẹ tôi mất cách đây hơn một năm. Từ đó tôi sốt sắng tham gia hội đoàn trong nhà thờ, cảm thấy
tâm hồn rất nhẹ nhàng, bình yên.
Cách đây 7-8 năm, tôi biết Cha Diệp qua một người không có đạo nhưng lại rất tin nơi Cha.
Bẵng đi một thời gian dài cho đến ngày tôi xem TV, tôi cầu nguyện và lại được Cha chữa lành
bệnh. Tôi tin lời Chúa dặn: “Cứ gõ cửa, Chúa sẽ mở”
Lời khuyên của tôi với những ai đang cần xin ơn Cha Diệp là: Hãy tin tưởng thật sự, mở lòng,
và cầu nguyện thì sẽ được Cha ban ơn lành.
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“Khi gặp sự chẳng lành, hãy nhờ Cha khấn xin!”
ôi xin làm chứng đã được Ơn Cha
Trương Bửu Diệp nhiều lần.
Lần thứ nhất, con trai tôi bỏ gia đình đi
Úc 2 năm. Tôi cầu nguyện xin Cha cho nó
trở về. Thì sau hai năm con tôi đã trở về
cho tới bây giờ.
Lần thứ hai, tôi có đứa cháu ngoại ở
Việt Nam, là học sinh mới có 13 tuổi thôi,
mà đi qua đêm. Con gái tôi gọi qua khóc.
Khi đó tôi đứng trước hình Cha Diệp, trấn
an con gái rằng: “Thôi con cứ bình tĩnh, cầu xin Cha Diệp sẽ dẫn đường cho con gái con về. Ở đây
má cũng cầu xin Cha cho cháu.” Cha đã nghe lời nguyện của chúng tôi, mà đưa cháu tôi về nhà
bình an.
Mới đây, ngày 22 tháng Ba, ở Việt Nam, cháu gái tôi lại bỏ nhà ra đi lần thứ hai. Năm nay nó
14 tuổi rồi. Lần này nó đi tới 2 đêm. Mẹ nó gọi phone, nó không trả lời. Mẹ nó lại gọi sang tôi,
khóc lóc sướt mướt. Tôi chỉ biết khuyên con gái cầu nguyện Chúa, Mẹ, và xin ơn Cha Diệp, thì
mọi chuyện sẽ bình an. Đến đêm thứ ba thì cháu trở về.
Nhưng còn một chuyện nữa Cha ban ơn cho tôi, khiến lòng tôi rất sung sướng. Tôi còn ba đứa
con gái ở Việt Nam. Năm 2010 tôi làm hồ sơ bảo lãnh, nhưng chỉ có hai đứa chịu đi, một đứa
không chịu đi. Tôi buồn rầu, ngày đêm cầu xin Cha Diệp mở đường soi sáng để cháu chịu sang
bên này. Gần đây nó đã chịu đi. Bây giờ chỉ còn chờ phỏng vấn là gia đình chúng tôi sum họp.
Tôi xin nhắn nhủ quý đồng hương, lương cũng như giáo, nếu có chuyện chẳng lành, muốn xin
ơn Cha Diệp thì hãy đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp, phó thác cho Thiên Chúa, nhờ Cha
khấn xin, sẽ được lãnh nhận hồng ân từ Thiên Chúa ban cho.
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“Điều Cha ban, ngoài sức tưởng tượng của tôi!”
ôi bị thất nghiệp 2 tuần nay. Điều này khiến tôi
rất lo sợ, vì chi tiêu hàng tháng rất nhiều, mà nếu thời
gian thất nghiệp kéo dài lâu, thì rất khó sống. Trong
cơn khủng hoảng tôi chỉ biết dựa vào ơn trên mà thôi.
Nghe nói Cha Trương Bửu Diệp linh lắm, thường
ban ơn cho nhiều người van xin cầu nguyện. Vì thế tôi
đến để xin Cha. Tôi chọn cái ghế cuối cùng, ngồi nửa
giờ đồng hồ, cũng quanh đi quẩn lại một câu: “Con
mới vừa thất nghiệp, tình trạng kinh tế xuống quá, nên
đi tìm việc khó khăn. Xin Cha giúp cho con có việc làm trong thời gian ngắn. Con tin Cha sẽ đáp
nhận lòng thành kính của con.”
Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được cú phone gọi, hỏi tôi có đồng ý hay không thì hẹn ngày đi
phỏng vấn. Tôi ’say yes’ liền. Trong lòng nghĩ thầm: “Mới xin Cha hôm thứ bảy, hôm nay thứ hai
đã có người gọi, sao mà lẹ dữ vậy!”
Buổi phỏng vấn diễn ra không như tôi nghĩ, rất nhanh, và rất sơ sài. Cuối cùng họ nhận tôi. Và
tôi chính thức đi làm vào ngay ngày hôm sau đó.
Trước đây khi xem báo thấy nhiều người tạ ơn Cha, tôi cứ nghĩ đó là do tâm linh, phóng đại,
thần thánh hoá lên thôi, nên tôi không tin tưởng lắm. Nhưng điều tôi cầu xin đã trở thành sự thật,
ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nên tôi muốn là nhân chứng sống, chứng giám cho sự màu nhiệm
của Cha. Tôi rất biết ơn Cha.
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“Cha cứu tôi thoát chết trong tầm tay”
ăm 1971 lúc còn ở Việt Nam, tôi là quân nhân, cấp
bậc Trung sỹ, làm cầu Bò Óc ở Bạc Liêu với sỹ quan công
binh do Mỹ đào tạo. Lúc ấy, các lính địa phương quân nói
với tôi ở đó có một linh mục chết mất đầu, linh lắm! Tôi
nghĩ chắc linh mục này tử vì đạo rồi.
Sau này tôi mới biết linh mục đó là Cha Trương Bửu
Diệp. Năm 2009, gia đình có chuyện chẳng lành, nhân
chuyến về Việt Nam giải quyết công việc, tôi có đến viếng
mộ Cha, cầu cùng Cha.
Trên đường thăm mộ Cha về tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và lần chuỗi hạt, thì nghe trong đầu
như có lời Cha dặn là phải cẩn trọng, kẻo bị tai nạn. Quả thật lần đó tôi đã bị tông xe, dù đứng
ngay trên lề đường. May mắn cho tôi là tôi chỉ ngã xuống và bị thương nhẹ. Tôi tin rằng chính Cha
Diệp đã cứu tôi thoát khỏi cái chết trong tầm tay. Sự sống là trên hết, mà Cha đã ban cho tôi, nên
tôi đến văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation để xin tạ ơn Cha.
Tôi tin Cha Trương Bửu Diệp có thần thế cầu bầu cùng Chúa. Mong muốn của tôi là sớm thấy
Cha được đứng vào hàng ngũ các vị Thánh. Tôi tin nhất định Cha sẽ được phong Thánh!

Các em bé đến thăm Cha Diệp
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“Cha chữa bệnh cho tôi, và làm thay đổi tính nết của chồng tôi”

ể lại câu chuyện của mình, tôi muốn là
một trong những nhân chứng về sự màu nhiệm
của Cha Trương Bửu Diệp:
Tôi bị đau cánh tay trái, rất đau, và khó cử
động. Còn chân trái của tôi thì bị phong ngứa.
Cách đây 3 tháng, tôi đến xin Chúa, Đức Mẹ,
và Cha Diệp cầu bầu cho tôi. Ngay tại Văn
phòng Trương Bửu Diệp Foundation này, tôi
đã xin Cha một chai nước, một cái bánh, và
dùng ngay tại chỗ.
Trở về nhà chừng 2 ngày sau, tay của tôi giơ lên giơ xuống rất nhẹ nhàng. Tôi hơi ngạc nhiên.
Rồi vài hôm sau nữa, chân trái của tôi bỗng hết ngứa, hết cảm giác có một vật gì đó chích vào. Tôi
tin chính Cha đã cầu bầu cùng Chúa và Mẹ, để bệnh của tôi không còn nữa.
Cha không chỉ chữa bệnh cho tôi, mà còn giúp chồng tôi sửa đổi tính nết. Sau một thời gian
cầu nguyện, Cha đã nghe lời van nài của tôi, mà sửa đổi tính nết chồng tôi. Chính con gái tôi cũng
nhận ra những thay đổi của ba cháu.
Hàng ngày tôi vẫn cầu nguyện Chúa, và Đức Mẹ là xin cho Giáo hội của chúng con nhận thêm
nhiều ân sủng mà Chúa ban cho Cha Trương Bửu Diệp, và Giáo hội sớm phong Thánh cho Ngài.
Qua Cha Trương Bửu Diệp, tôi được hưởng ơn ân sủng từ Chúa, Mẹ, nên tôi thường đến Văn
phòng để tạ ơn. Lần nào tôi cũng cảm giác như Cha là người thật, khiến tôi cứ muốn ở cạnh bên
Cha, mà không muốn rời xa Ngài. Tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng hãy tin nơi Cha, đặt hết
tâm hồn vào lời cầu nguyện, Cha sẽ cho thấy sự hào quang, sự linh ứng của Ngài.
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“Chỉ tin vào Cha Diệp mà tôi được tất cả!”
rước đây chúng tôi ở Iowa, vì không biết tiếng Anh
nên tôi rất lo sợ khi đi thi quốc tịch. Tôi chỉ ôn thi bằng
cách nghe máy những lúc nấu ăn hoặc đi bộ, chứ một chữ
tiếng Anh cũng không biết. Tôi rất lo, nên luôn cầu xin
Cha Trương Bửu Diệp giúp. Tôi khấn với Cha rằng: “Cha
ơi, thằng con trai con bị bệnh thận. Chồng con bị tai nạn
ở Việt Nam nên qua đây không làm gì được. Con bây giờ
vừa là đàn ông, vừa là đàn bà. Vừa lo trong, vừa lo ngoài,
mà con lại chuẩn bị đi thi quốc tịch, xin Cha giúp con
với.”
Cũng vì yếu tiếng Anh, nên con trai tôi quyết định sang California chữa bệnh để được gặp bác
sĩ người Việt Nam cho dễ dàng trong giao tiếp. Hôm tôi nhận được giấy báo gần một tháng sau đi
thi quốc tịch là lúc tôi được tin con trai tôi nhập viện, không ai chăm sóc, nên tôi phải bay sang
California. Ở với cháu trong bệnh viện 2 tuần lễ, tôi không có tâm trí nào để ôn thi, mà chỉ biết
đọc kinh cầu xin. Khi bay trở lại Iowa, tôi vẫn ngày đêm cầu xin Cha: “Cha ơi, con thấy nhiều
người giỏi tiếng Anh, mà đi thi quốc tịch vẫn rớt. Con thì chẳng biết một chữ tiếng Anh nào, nên
Cha giúp con, cho con đậu quốc tịch. Nếu rớt lần này, con cứ phải bay qua bay lại Calif-Iowa, vừa
tốn tiền, tốn sức, mà chẳng biết đến bao giờ mới có được quốc tịch.”
Khi vào phòng thi, tôi tiếp tục khấn: “Mẹ Maria ơi, Cha Diệp ơi, xin đừng bỏ con giây phút
quan trọng này.” Lúc phỏng vấn, họ hỏi tôi một loạt câu hỏi, không biết tại sao miệng tôi cứ tuôn
ra những câu trả lời. Tôi nhớ có một câu tôi không hiểu gì hết, mà vẫn trả lời đúng. Ai khác hơn
chính là Cha Diệp trả lời thay cho tôi! Rồi họ nói sẽ kiểm tra tôi đọc, viết bằng tiếng Anh. Tôi
nghĩ:”Thế này là chết chắc!” Ấy vậy mà tôi đọc cũng được, viết cũng được. Thậm chí, người phỏng
vấn tôi còn nói rằng: “Ok, tiếng Anh của chị tốt đấy!” Tôi đậu phỏng vấn!
Thấy con trai ở California chữa bệnh, tôi quyết định chuyển sang đây sinh sống. Qua đây, tôi
phải thi viết để đổi bằng lái xe, nhưng tôi cứ học đâu quên đó. Vậy mà Cha cũng cho tôi thi đậu
để có bằng lái xe.
Cha Diệp còn lo cho con trai tôi nữa. Thấy con mỗi lần lọc thận thì mệt mỏi, đau đớn, tôi cầu
xin Cha dẫn đường chỉ lối cho con gặp thầy gặp thuốc. Bất ngờ tôi gặp chị bạn chỉ đến gặp một sơ
có thiên khí năng trong người, giúp chữa bệnh. Sơ truyền thiên khí năng cho con trai tôi, rồi cho
cháu những cây lá thuốc để uống, rẻ tiền vô cùng, nhưng lại rất hữu hiệu.
Lúc còn ở Việt Nam, tôi có nghe đến Cha Diệp, nhưng chỉ biết vậy thôi chứ không quan tâm
nhiều. Qua Mỹ sinh sống, tiếng Anh không có, chẳng biết gì cả, không có chỗ bám víu, tôi chỉ còn
biết đặt trọn niềm tin vào Cha Diệp mà thôi. Và Cha đã sắp xếp cho tôi. Tôi thấy chỉ cần tin vào
Cha, Cha đã cho tôi tất cả.
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“Cha Diệp đã ban cho tôi một động lực rất lớn”
ó một lần tôi đi ăn ở nhà hàng Việt
Nam, trong khu Việt Nam thì thấy cô chủ
quán treo một tấm hình Cha Diệp to lắm, và
nói với tôi rằng: “Cha Diệp linh thiêng lắm chị
ơi, xin gì Cha cho nấy.” Tôi nghe rồi bỏ qua,
vì không tin.
Nói thật lòng, khi thấy hình Cha Diệp với
bộ ria mép, tôi không có cảm tình lắm, vì nghĩ
Cha đi tu mà còn…điệu quá. Rồi một hôm, tôi
tình cờ đọc được những lời cảm tạ Cha Diệp
trên tờ báo tiếng Việt ở Canada, bỗng nhiên
tôi thấy mình khác, bắt đầu đọc kinh và cầu
nguyện Cha.
Hàng đêm khi cầu nguyện, tôi vẫn thường tâm sự với Cha về mong ước rất lâu của tôi sau gần
40 rời xa quê hương mà chưa thực hiện được, là về Việt Nam. Tôi chưa về thăm quê hương được
chỉ vì tính tôi rất nhát, hay sợ sệt đủ thứ. Điều tôi nhận rõ nhất từ khi ‘có cảm tình’ với Cha Diệp,
chính là sự can đảm để quyết định đi về Việt Nam. Khi gia đình hỏi tôi có về Việt Nam với mọi
người không? Nếu những lần trước tôi lưỡng lự và sau đó là từ chối, thì lần này tôi dõng dạc: “Cho
em về với! Mà phải cho em về Tắc Sậy để thăm mộ Cha Diệp.” Cả nhà tôi ngạc nhiên không hiểu
lý do nào khiến tôi lại mạnh dạn đến như thế! Chuyến đi đó tôi còn làm cho cả nhà ngạc nhiên hơn
nữa khi tôi thay đổi hẳn con người của mình, không còn bị gọi là ‘thỏ đế’ nữa. Đối với tôi đó là
ơn Cha Diệp đã ban cho tôi.
Tôi biết website Trương Bửu Diệp Foundation qua computer trên sở (vì tôi không sử dụng
computer ở nhà). Tôi xem toàn bộ những ơn lành được chia sẻ trên website này và cảm nhận được
Cha đã nhậm lời cầu xin của tôi.
Chồng tôi là người ngoại đạo. Anh ấy rất thương tôi nhưng không phải cái gì cũng chiều. Khi
tôi có ý định sang Mỹ thăm TBDF thì anh có vẻ không đồng ý, nhưng nói: “Em muốn đi thì cứ tự
nhiên mà đi.” Thế rồi sau một thời gian nghe chuyện về ơn Cha đã ban cho mọi người hàng ngày,
thì anh thay đổi quyết định. Việc chồng tôi cùng đi với tôi sang Mỹ để thăm Cha cũng là nhờ ơn
Cha. Cha đã ban cho tôi một động lực rất lớn, làm cho chồng tôi thấy cần phải ‘chiều’ tôi, và cùng
đi với tôi.
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“Cha chữa bệnh cho con gái và con dâu tôi”
ồi tháng 2 năm 2013, con gái tôi mắc bệnh ung thư
phổi, khi tìm ra, bệnh đã ở giai đoạn cuối. Những tưởng
con tôi không sống nổi. Tôi chạy đến cầu xin Cha Trương
Bửu Diệp, một mặt hết lòng chạy chữa cho cháu. Chỉ sau
9 tháng điều trị, bây giờ con tôi gần như bình thường.
Cháu đã đi làm lại được 5 tuần nay rồi.
Con gái tôi tin tưởng sự màu nhiệm của Cha. Bởi vì
cách đây 12 năm, em nó, thằng con trai út của tôi sau 7
năm lập gia đình mà không có con. Lúc đó, tôi về Sài Gòn,
thuê một chiếc xe đi Tắc Sậy để viếng và cầu xin Cha
Diệp. Ở Việt Nam 1 tháng thì tôi về lại Mỹ. Sau đó không lâu con dâu tôi có thai. Lần ấy cháu sẩy
thai. Tôi khuyên cháu hãy kiên nhẫn. Và rồi cháu mang thai lại, và sinh được đứa con gái. Năm
nay cháu nội tôi 12 tuổi, rất thông minh. Vậy là Cha đã ban cho chúng tôi được 2 ơn là chữa lành
bệnh cho con gái và con dâu tôi, toàn những bệnh mà nhiều bác sĩ không chữa nổi.

Một giacđ2inh ở xa đến thăm Cha Diệp
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trang 50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48. Cô Nguyễn, Huyền – Huntington Beach, California

“Nhờ tôi cầu xin Cha mà ông xã tôi không phải mổ”
ách nay hai tháng ông xã tôi còn rất khỏe
mạnh, tự nhiên lại bị cao máu mà không biết. Anh
ấy nằm ở nhà 2, 3 ngày, rồi không đi được nữa. Đứa
con gái tôi đưa anh vào nhà thương. Ở ICU được 2
tuần thì nhà thương cho anh về, nhưng anh vẫn
chưa đi được, nên lại phải nhập viện.
Bệnh tình ông xã tôi ngày càng nặng, liệt nhẹ
nửa người, hơi khờ khờ, không cầm được muỗng ăn
cơm. Bác sĩ nói ông xã tôi phải mổ do bị đứt 2 gân
máu trên đầu. Đang trong cơn đau buồn thì có một người
quen đến tiệm an ủi, và nói tôi nên đến Văn phòng Cha Diệp mà cầu xin, vì nhiều người xin mà
được. Ngay ngày hôm sau tôi đến Văn phòng Cha van nài xin Cha cầu bầu cùng Chúa cứu giúp.
Tôi đến cầu xin Cha liên tiếp mỗi ngày, trong vòng một tháng trời. Vào thứ năm đầu tháng Sáu, ở
Văn phòng có buổi cầu nguyện, ngày hôm sau ông xã tôi mổ. Tôi vào xin Cha cho ông xã tôi
không phải mổ, vì mổ là cả một vấn đề. Tự nhiên sáng hôm sau, tôi vô nhà thương thì nghe bác sĩ
nói cho ra phòng ngoài nằm. Cô y tá nói cho ra ngoài để chịp hình trước khi mổ. Kết quả thật
không ngờ là máu không còn trên đầu nữa, mà chỉ còn là một vết bầm. Bác sĩ nói không cần phải
mổ nữa, mà ông ấy cũng không biết lý do tại sao máu lại tan nhanh như vậy. Bây giờ kể lại tôi còn
nổi da gà vì phép lạ Cha đã làm. Trong chuyện này chỉ có Chúa cứu qua lời cầu bầu của Cha Diệp
mà thôi. Bệnh viện cho ông xã tôi ra phòng ngoài nằm, và tập vật lý trị liệu. Cho đến nay ông xã
tôi đã xuất viện hơn 1 tháng rồi. Như vậy, từ lúc ông xã tôi nằm nhà thương cứu cứu, rồi chị chạy
đến xin Cha cầu bầu, cho đến khi anh ấy hết bệnh, không phải mổ là chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi.
Tôi đi ngang qua Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation nhiều lần nhưng không biết đây là
nơi để thờ Cha, để cầu nguyện. Cho đến khi có chuyện thì mới chạy đến cầu xin, vậy mà qua lời
cầu bầu của Cha Diệp thì Chúa vẫn thương. Có lẽ Cha cũng nhức đầu với tôi lắm đây, vì tôi đến
van nài Ngài mỗi ngày, nhưng rồi Cha thương vì biết tôi đã đến đường cùng, nên mới đến xin. Tôi
nghĩ những ai có chuyện cùng cực, thì hãy đến cầu xin Cha, Cha sẽ không bỏ đâu.
Bây giờ lúc nào rảnh rỗi tôi đều chạy vào thăm Cha. Tôi chia sẻ ơn lành này cũng nhằm mục
đích để tạ ơn Cha.
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“Cha chấp nhận tôi, một người ngoại đạo”
ôi không theo đạo nào hết, trong nhà chỉ thờ Phật Bà,
nhưng tin cả Phật, lẫn Chúa.
Tôi nghe nói về Cha Diệp lâu lắm rồi, nhưng không biết
Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Hôm nay có một
cái duyên, là người chị bạn nói đi giỗ Cha Diệp, nghe vậy,
tôi xin đi theo. Vào đến phòng của Cha, khi nắm tay Cha và
cầu nguyện, tôi thấy giống như có một luồng điện chạy
trong người tôi. Tôi nghĩ rằng Cha đã chấp nhận tôi, dù tôi là kẻ ngoại đạo.
Tôi có nhiều điều muốn xin, nhưng tôi biết cần thời gian, không thể chỉ đi thăm Cha một lần
mà được. Do vậy, từ bây giờ chúng tôi muốn mỗi tuần đến đây một lần để thăm Cha, cầu nguyện
nơi Cha. Tôi tin rằng Cha Diệp sẽ ban phước lành cho tôi.
50. Cô Nguyễn, Lan - Los Angeles, California

“Cha đã mở đường, chỉ lối cho tôi”
hỗ làm của tôi không ổn định, công việc lại không được
thoải mái lắm. Theo tôi biết thì hiện nay rất khó kiếm chỗ làm,
nhất là chuyện đi dạy học cho trẻ con. Vì thế, tôi cầu nguyện
Cha Diệp, xin Cha cho tôi biết nên làm gì đúng, tiếp tục làm
việc hay kiếm chỗ nào khác tốt hơn. Tôi nhờ Cha chỉ lối. Khi
đến với Cha, tôi nói với Cha rằng với công việc hiện nay tôi bị
stress nhiều quá, nhưng vì cuộc sống tôi cứ phải bám vào đó, rồi tôi
xin Cha chỉ dẫn cho tôi tìm công việc tốt hơn để ổn định cuộc sống và soi sáng cho tôi suy nghĩ như
vậy có đúng hay không. Sau đó, tôi biết có chỗ đang cần người, nên lấy hẹn để phỏng vấn. Mới ngày
hôm trước interview thì ngay ngày hôm sau người ta gọi, thông báo nhận tôi. Tôi phân vân không biết
nên ở lại làm chỗ cũ, hay làm chỗ mới. Nhưng do Cha chỉ đường, nên tôi quyết định sang chỗ mới làm
việc, nơi mà tôi biết sẽ ổn định hơn chỗ cũ.
Tôi biết Văn phòng Cha Diệp hơn một năm nay. Những lần trước tôi xin gì Cha cũng cho. Tôi chỉ
xin những điều bình thường không có gì to tát cả. Ví dụ tôi muốn refinance lại căn nhà nhưng tình
trạng tài chính hơi eo hẹp, tôi cầu nguyện cho mọi chuyện suông sẻ, thì tôi cũng đã được ơn.
Tôi có niềm tin với Cha từ lâu. Với những ai đang cần có niềm tin, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn
rằng hãy cứ tin, vì trong cuộc sống hiện nay, nếu cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở
ra.
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“Cha cho tôi chiếc mặt dây chuyền bằng cẩm thạch”
âu chuyện được Ơn Cha của tôi xảy ra cách đây 10 năm. Lúc
đó mẹ chồng tôi từ đảo Guam qua thăm chúng tôi. Trước khi bà
về, tôi nhớ là có bỏ vào va-li cho bà sợi dây chuyền đã được làm
phép rồi, có mặt hình trái tim bằng cẩm thạch. Bà về đến nhà thì
gọi cho tôi nói không thấy sợi dây chuyền có mặt bằng cẩm
thạch đâu cả, và nghi con trai tôi lấy của bà. Tôi tin là con tôi
không lấy, nên tôi lục khắp nơi trong nhà, 3 lần mà cũng không
thấy.
Tôi khóc với Cha Diệp: “Cha ơi, mười mấy năm rồi con mới gặp lại mẹ chồng, không có sự thương
yêu, mà giờ đây chúng con còn bị nghi tội ăn cắp. Con không biết phải làm sao.” Sau khi cầu nguyện
Cha xong, mấy ngày hôm sau tôi dọn dẹp tủ lạnh cũ để trong kho, thì thấy cái mặt cẩm thạch của bà.
Tôi mừng rỡ gọi cho bà. Khi đó, bà nghi ngờ rằng tôi đi mua để trả lại cho bà, vì thật ra bà đã tìm thấy
rồi. Bà xin lỗi tôi. Tôi biết chắc mặt cẩm thạch mà tôi thấy trong nhà tôi là không phải của tôi. Và tôi
cho rằng chính Cha Trương Bửu Diệp đã cho tôi chiếc mặt cẩm thạch đó vì nó giống y chang mặt cẩm
thạch trên dây chuyền của mẹ chồng tôi. Vì không phải của mình, nên tôi gửi cho người chị bên Việt
Nam chiếc mặt cẩm thạch đó. Từ sau chuyện ấy đến nay, biết lòng tôi chân thật, tôi cầu xin gì Cha
cũng cho.
52. Cô Nguyễn, Thị Thu Lan- Colorado Spring, Colorado

“Cha đã chữa lành bệnh ung thư cho con tôi”
ôi có người con gái bị ung thư ngực năm 2010. Vì biết trễ quá
nên các tế bào ác tính đã lan tới xương sống, phổi, gan, đầu. Lúc đó
xương sống con tôi đã bị sụp. Tôi đưa cháu lên Boston, nơi có cô em
chồng đang sinh sống, để chạy chữa. Và cháu đã được chữa tốt. Mới
đây cháu lại bị đau lưng, tê chân. Khi chụp phim thì bác sĩ phát hiện
có một khối u ngay xương sống của cháu. Đó là lý do cháu bị đau
trở lại. Tôi như trong cơn bế tắc, tuyệt vọng. Tình cờ một hôm có
người nhắc đến Cha Trương Bửu Diệp. Tôi lên website mới biết Cha mất vào ngày 12 tháng 3,
đúng vào ngày con tôi đi làm siêu âm. Tôi mới cầu nguyện Cha cứu giúp con tôi. Mấy ngày sau,
tôi nhận được tin nhắn của cháu báo rằng cháu trên đường về New York. Ba tháng nay, sức khoẻ
cháu bình thường và cháu đã có thể đi làm trở lại. Đây quả là một phép màu nhiệm Cha đã ban
cho con tôi. Tôi biết Cha đã lâu, qua cô em chồng. Cô là người ngoại đạo, đã xin Cha và được
Cha cho một đứa con trai, sau nhiều năm lập gia đình mà không có con.
Giờ đây tối nào chúng tôi cũng đọc kinh và cầu nguyện. Chúng tôi rất tin Cha Diệp đã nghe và
cầu bầu cho chúng tôi.
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“Cha giúp tôi biết tin cháu và chữa bệnh cho bạn tôi”
ôi là một người ương ngạnh, cứng đầu
cứng cổ, không tin ai bao giờ. Nhưng khi được
Cha Trương Bửu Diệp ban cho rất nhiều ơn
lành, tôi đã phải tin!
Tôi có một đứa cháu, bị mất tích đã nhiều
năm. Nhiều người giới thiệu tôi đến văn
phòng Cha Trương Bửu Diệp Foundation.
Cách đây một tháng rưỡi, tôi đến và cầu xin
Cha rằng, nếu cháu chết thì cho tôi biết tin,
còn như cháu còn sống, cũng cho tôi nhận
được một cú phone của cháu để tôi yên tâm. Buổi sáng tôi cầu nguyện, thì đúng 5 giờ chiều tôi
nhận được điện thoại của chính đứa cháu gọi về, sau nhiều tháng trời mất tích.
Ngoài ra Cha Diệp còn linh thiêng đến mức, cứ tôi khấn điều gì là Cha cho điều đó. Ví dụ, một
hôm tôi để quên và tưởng như bị mất chiếc bóp có tấm check $40,000 của người bạn nhờ tôi giữ
giúp, nhưng chỉ 2 phút sau khi khấn xin Cha, có người đem trả lại cái bóp. Hoặc có lần tôi làm mất
chìa khoá, sau khi khấn, Cha đã chỉ để tôi tìm lại được chìa khoá. Hay là tôi khấn Cha cho tôi hết
đau bên hông, những cơn đau khiến tôi bò lăn bò càng. Vậy mà Cha đã giúp tôi tìm đúng thầy,
đúng thuốc, khiến bệnh của tôi ngày càng thuyên giảm.
Chuyện thứ hai: Bạn tôi, ông Allan, một người theo đạo Tin Lành, tôi khuyên ông chuyển sang
đạo Công giáo. Ông ấy đã được Cha trên North Hollywood rửa tội. Vừa qua, ông ấy uống rượu,
rồi bị mất trí, tưởng như chết đến nơi rồi. Khi đó ông ấy đã được Cha làm phép thêm sức. Mấy
ngày sau ông ấy đi đâu mất biệt. Tôi ôm hình Cha Diệp, khóc mà khấn rằng: “Cha cho con biết
ông ấy đã chết, hay còn sống thì đang ở đâu”. Cách đây 2 tuần tôi nhận được cú điện thoại của bác
sĩ báo tin nơi ông ấy đang được chữa trị. Hôm nay ông ấy được xuất viện, nên tôi đưa ông ấy đến
đây cảm tạ Cha.
ng Allan: Tôi thật không thể tin được điều đã xảy ra đối với tôi. Tôi nghĩ rằng Cha Trương
Bửu Diệp rất quan trọng đối với người Công giáo, vì Cha đã làm những điều kỳ diệu mặc dù Ngài
không hiện diện nơi này.
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“Nhờ Cha, con tôi bỏ chuyện chơi bời; tôi hết bị ù tai”
ơn năm nay, tai phải của tôi cứ bị ù ù, nghe khó lắm. Nhưng
trước đây tôi không xin Cha chữa bệnh cho tôi, mà chỉ xin Cha
cho con trai tôi bớt chơi bời, trở lại đạo, vì nó bỏ đạo lâu lắm rồi.
Dần dần, con trai tôi đã có thay đổi, bỏ hẳn chuyện chơi bời, đã
đi dâng bông cho Đức Mẹ, và đã đi nhà thờ. Hôm qua tôi mới xin
Cha, tâm sự với Cha rằng: “Cha ơi, bác sĩ nói con bị ù tai
vì…nóng trong người, nhưng con nghĩ là không phải như vậy đâu.
Xin Cha chữa cho con hết cái chứng bệnh này.” Tôi lấy tay Cha chỉ
vào lỗ tai tôi. Tối về tự dưng tôi thấy tai hết ù luôn! Ai nói chuyện, tôi nghe rất rõ, chứ không phải
nghe toàn thấy tiếng ồn ào trong tai như trước. Trước khi đến cầu xin Cha, mỗi lần đọc kinh, tôi cứ
nghe tiếng ù bên tai, dù chỉ đọc một mình, nhưng bây giờ tôi hết bị như vậy rồi. Vậy là Cha đã nhậm
lời cầu xin của tôi! Ngày sinh của tôi đúng vào ngày giỗ Cha. Những ngày này, khi còn ở Việt Nam,
tôi hay đón xe xuống mộ Cha ở Tắc Sậy. Tôi đã bảo lãnh và gia đình con trai tôi sắp sang đây rồi!
55. Bà Nguyễn, Thụy Nga – Los Angeles, California

“Cha đã chữa lành bệnh hiểm nghèo cho em tôi và bạn tôi”
ăm 1998, chúng tôi cho các con về Việt Nam để các cháu biết
quê hương. Khi đó tôi gặp cô em, cô ấy kể rằng: “Chị ơi, nếu không
có Cha Trưởng Bửu Diệp thì em đã chết lâu rồi, không còn sống để
mà gặp lại chị thế này đâu.” Hỏi ra tôi mới biết cô em của tôi bị ung
thư da. Nguyện vọng cuối của cô là được đi thăm mộ Cha Trương
Bửu Diệp. Nhà cô ở Xóm Mới, đi đến mộ Cha là cả một vấn đề,
nhưng cô ấy vẫn quyết tâm đi. Đến mộ Cha, cô ấy chỉ biết sờ lên mộ
Cha mà khấn. Vậy mà khi trở về, các vết lở trên da cô lần lần biến
mất, rồi cô khỏi bệnh. Lần khác, tôi mướn xe từ Sài Gòn đi Cà Mau
thăm mộ Cha, để cầu thay cho cô bạn thân của tôi bên Virginia sắp phải mổ một khối u ở ngực rất lớn.
Khi tôi trở lại Mỹ, tôi nhận được phone của chồng cô bạn, báo tin khối u lần trước đã được lấy ra, bây
giờ lại có thêm một u khác. Tôi lại tiếp tục cầu nguyện. Hai ngày sau tôi lại nhận được tin chồng

cô bạn gọi mà nói rằng các bác sĩ khám lại và tìm hoài không ra khối u nữa. Nó biến mất luôn rồi!
Trước giờ tôi không biết có Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation, cho đến khi cách đây 10 ngày
tôi xem truyền hình, và chép xuống địa chỉ mà đến đây tạ ơn Cha, vì Cha đã cầu bầu cho những người
thân của tôi. Chia sẻ với mọi người câu chuyện mà chính tôi là nhân chứng, tôi khuyên mọi người hãy
tin, tuyên bố lòng tin, tuyên bố những ơn lành để nhiều người biết đến Cha.
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“86 tuổi, tôi vẫn tự lái xe đến để tạ ơn Cha”
ách đây hơn 1 năm tôi bệnh nặng lắm, bị xuống 22
pounds, người chỉ còn da bọc xương, sống chết trong gang
tấc. Khi đó, tôi viết thư gửi Cha Trương Bửu Diệp, ban cho
tôi ơn lành khỏi bệnh. Năm nay tôi 86 tuổi, nhà xa, nhưng
tôi và nhà tôi vẫn tự lái xe xuống đây để tạ ơn Cha đã ban
cho tôi sức khoẻ như ngày hôm nay.
Tôi là Ki-tô hữu, luôn cầu xin Chúa cho gia đình cho
chúng tôi, xin Cha Trương Bửu Diệp cầu bầu, tôi tin tưởng
tuyệt đối được Cha khẩn nguyện cùng Chúa.
Tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng hãy tin cậy nơi Chúa, trao cho Ngài phần hồn cũng như
phần xác, và xin Cha Trương Bửu Diệp khấn cho lời cầu nguyện của mình. Những ai cầu mà chưa
được ơn Cha, thì hãy kiên nhẫn mà tiếp tục cầu xin. Thế nào Cha cũng sẽ ban cho.
57. Bà Nguyễn, Thị Nhiệm - El Monte, California

“Có đức tin, xin gì cũng được”
ôi năm nay 72 tuổi, có hai bướu độc bên ngực
trái, bác sĩ phát hiện ra là cho mổ liền. Trước khi đi đất
thánh cầu nguyện tôi có xin Cha Trương Bửu Diệp cầu
giúp với Chúa, nếu Chúa thương thì cho tôi được gặp
thầy gặp thuốc. “Không có Chúa thương xót, soi đường
chỉ lối, con chẳng làm gì được”, tôi nói với Chúa như
vậy.
Cuộc giải phẫu trải qua 5 tiếng rưỡi thành công.
Khi đến tái khám, các bác sĩ ngỡ ngàng không ngờ tôi bình phục nhanh như vậy. Cha đã cầu bầu
cho tôi, để Chúa ban cho sức khoẻ tôi mỗi ngày một tiến triển. Mới mổ được có một tuần, hôm
nay tôi đến tạ ơn Cha, cho tôi gặp thầy thuốc, không đau đớn.
Tôi chết đi sống lại lần này là lần thứ hai. 7 năm về trước tôi cũng một lần vào nhà thương, và
được cứu sống. Đúng là tôi đi đến đâu được được ơn lành Chúa ban cho.
Tôi biết Cha Diệp từ hồi ở Việt Nam. Tôi chỉ biết trông cậy và phó thác, chứ sức riêng của tôi
chẳng làm gì được. Mọi người những ai kêu cầu đến Cha Diệp, chạy đến van xin Ngài, mình là
người trần tội lỗi để xin Ngài cầu nguyện cùng Chúa cho. Bên cạnh lời xin phải có hành động để
chứng tỏ lòng thành và niềm tin. Cha giảng ‘Đức tin chữa mình’. Có đức tin, xin gì cũng được.
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“Khấn Cha, tôi đã lấy được bằng lái xe!”
ôi lớn tuổi rồi, nhưng cũng cần đi đây đi đó, nên
phải thi lấy bằng lái xe. Tôi đi thi mấy lần đều rớt, nên
để có thêm sức mạnh tinh thần, tôi lên khấn Cha Trương
Bửu Diệp, và tôi đã thi đậu. Hôm nay tôi lên đây để tạ ơn
Cha.
Cha không chỉ cho tôi thêm sức mạnh để thi đậu lấy
bằng lái xe, mà khi còn ở Việt Nam, lúc đi vượt biên, tôi
cũng cầu nguyện Cha. Chiếc tàu nhỏ của tôi đi hôm ấy
qua được cả cơn sóng gió cấp 6 cấp 7.
Tôi tin rằng mình cứ cầu nguyện thì đều được Cha ban ơn lành.
59. Cô Nguyễn, Thị Như Nhung - Garden Grove, California

“Cha đúng là một vị Thánh!”
ối hôm qua khi bước xuống giường tôi bị té trật tay,
đau đến nỗi nhấc tay không lên, nhưng tôi vẫn phải đi làm
và lái xe ra nghĩa trang thăm em tôi. Tôi lái rất khó khăn,
chỉ dùng được tay trái. Khi tôi về nhà, có một bác hàng
xóm nhắc đến tên Cha Trương Bửu Diệp, tôi mới sực nhớ:
“Ồ, có Cha Diệp ở đây, sao mình không đến thăm Cha, và
nhờ Cha chữa bệnh.”
Thế là tôi lái xe đưa mẹ tôi đi thăm Cha. Tôi nói với
Cha chỉ có một câu thôi: “Cha ơi, tay con đau quá, mà con
phải đi làm, và làm đủ mọi chuyện ở nhà nữa, xin Cha chữa lành tay con.”
Tôi không thể ngờ rằng, lúc đi tôi lái một tay, mà khi về tay tôi không còn cảm giác đau đớn
nữa, giơ lên giơ xuống bình thường. Tôi xin làm chứng rằng chính Cha Diệp đã chữa lành tay cho
tôi, giúp tôi thoát được cơn đau đớn. Cha đúng là một vị Thánh!

100 ƠN CHA DIỆP tập 2
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“Cha cho tôi đậu phỏng vấn thi quốc tịch, và chữa lành bệnh cho tôi”
ôi bị đau cái chân, đi đứng khó khăn lắm. Đi bác sĩ
hoài, uống thuốc cũng không khỏi. Mới đây bác sĩ còn bắt tôi
phải mổ, nhưng tôi sợ, chưa dám đi. Sáng nay 9 giờ xuống
Văn phòng Cha Diệp, bước xuống xe tôi thấy không còn đau
đớn; thì ra con gái tôi đã khấn với Cha từ hồi 1g sáng nay.
Năm 2005, tôi thi quốc tịch. Lúc đó mới sang, tiếng Anh
chưa rành, lại đi trông trẻ, không có nhiều thời gian để học,
nên tôi chỉ mua dĩa về nghe. Nghe người ta nói vừa học vừa
phải cầu xin Cha Trương Bửu Diệp. Tôi cũng nghe theo, cầu
nguyện Cha giúp để có quốc tịch mà bảo lãnh đứa con qua. Lúc đi thi, tôi cứ nghĩ đã rớt rồi vì gặp
người phỏng vấn khó quá; nhưng nhờ ơn Cha, cuối cùng tôi vẫn đậu ngay trong lần thi đầu tiên.
Cô em của tôi khi mổ cũng đến cầu xin Cha để mổ thành công. Được ơn Cha, cô ấy về nói,
nên tôi mới biết có Văn phòng Cha ở đây. Tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng, những ai có điều
gì khó khăn, không biết trông cậy vào đâu, thì hãy đến với Cha, tâm sự với Cha, cầu xin Cha. Khi
Cha đã ban ơn cho rồi, phải làm điều tốt, sống bác ái, vì mọi người, không ích kỷ, để có được tâm
hồn bình an.

Khách đến thăm Cha Diệp
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trang 58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61. Anh Nguyễn, Thanh Phú – Savage, Minnesota:

“Từ khi có Cha, tôi được nhiều ơn Cha ban cho”
ôi đã cầu nguyện với Cha và được nhận 2 ơn lành: Một
là vợ tôi bên lương đã theo đạo hồi tháng 3-2013. Hai là chúng
tôi đã có con sau 4 năm sống chung.
Năm 2013, chúng tôi đi Đại hội Thánh Mẫu ở Missouri.
Tại đó, tôi thấy có nhà nhỏ đề tên Cha Trương Bửu Diệp thì
vô cầu nguyện xin Cha cho tôi có con. Vừa đi Missouri về thì
vợ tôi có thai. Bây giờ tôi đã có một đứa con trai, tên Thánh
của cháu là Phanxico, giống như tên Thánh của Cha Diệp vậy.
Lúc ở Việt Nam, tôi cũng có đến thăm mộ Cha Diệp ở Cà
Mau. Nhưng đi là chỉ đi vậy thôi, chứ không biết gì. Tôi cầu nguyện Chúa, Đức Mẹ nhưng tự nhiên
lòng mình lại hướng về Cha Trương Bửu Diệp, và thế là Cha đã cầu bầu cho.
Lần này tôi sang California thăm người anh, tới phi trường Los Angeles. Tối hôm qua đói bụng
quá, tôi nói ông anh cho đi Phước Lộc Thọ ăn đồ ăn Việt Nam, tiện thể mua đồ supplies, vô tình
đi ngang qua thấy đề Trương Bửu Diệp Foundation, nên mới biết mà ghé vào thăm Cha.
Theo tôi, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi Ơn Chúa, việc gì cũng phải cầu xin Chúa,
và xin Cha cầu nguyện giúp. Nếu hôm nay Cha chưa cho thì ngày khác Cha cho. Phải kiên nhẫn.
Mưa dầm thấm lâu, ai xin sẽ được, ai đi sẽ tới, cứ gõ cửa, cửa sẽ mở. Như tôi, từ khi có Cha, tôi
được nhiều ơn Cha ban cho.
Nhà tôi hiện nay có tấm hình Cha để thờ. Hôm nay qua đây tôi sẽ mang về cho vợ cỗ tràng hạt.
Ước muốn nhỏ nhoi của tôi bây giờ là có điều kiện cho vợ tôi được sang California, và nơi đầu
tiên đến sẽ là Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp Foundation.
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“Ơn Cha ban cho gia đình tôi, chắc chẳng ai được đâu!”
ia đình tôi đông anh em, qua bên này được 10 người rồi, trong
đó 9 hồ sơ do bố tôi bảo lãnh. Chỉ có một người em trai do lúc đầu
không chịu đi, sau bổ sung thêm thì mẹ tôi đứng ra bảo lãnh. Khi
chúng tôi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ thì Chính phủ Mỹ ngưng không
giải quyết các trường hợp bảo lãnh. Chúng tôi cứ chờ đợi như vậy
suốt 2 năm, thì trong thời gian đó mẹ tôi qua đời.
Hơn 10 văn phòng luật sư mà tôi đến hỏi đều nói hồ sơ bảo lãnh
mà người đứng tên bảo lãnh chết, thì hồ sơ đó đóng luôn. Riêng chỉ có một
Văn phòng nói trường hợp em tôi có thể chuyển đi theo diện nhân đạo, lệ phí $500 nhưng chỉ có
thể bảo đảm 1% mà thôi. Bố tôi và tôi bàn với nhau, quyết định không làm, mà chỉ còn biết cầu
nguyện, dâng lên Chúa, xin Cha cầu bầu.
Đầu tháng 5 năm 2013 tôi về Việt Nam. Về được hai ngày thì tôi chạy xuống mộ Cha liền, và
khấn với Cha: “Con nghĩ rằng quá trình giải quyết hồ sơ thì lúc nào cũng có sai sót. Con mong
rằng trường hợp của em con rơi vào số sơ sót đó. Và em con sẽ được giải quyết để sang Mỹ với
chúng con.” Một tuần lễ sau, bố tôi bên Mỹ gọi phone nói thằng em tôi nhận được giấy đi phỏng
vấn rồi. Tôi không tin, hỏi đi hỏi lại, thì đúng là như vậy. Ngày 27 tháng 7 là ngày em tôi đi phỏng
vấn. Vừa nhận được tin như vậy, tôi liền chạy xuống Cha để tạ ơn Cha. Dù được phỏng vấn, nhưng
chưa phải là xong, mà em tôi còn phải qua nhiều khâu khác như như khám sức khỏe,…Vì thế, thời
gian ở Việt Nam, tôi xuống mộ Cha tổng cộng 6 lần để lúc thì cầu nguyện, khi thì tạ ơn. Kỳ diệu
thay, mọi chuyện tôi cầu khấn đều diễn ra y như ý nguyện mà tôi xin Cha. Gia đình em tôi đã sang
Mỹ vào tháng 10-2013.
Mới đây, bố tôi lại được ơn Cha. Tháng 6 năm 2013, cũng là lúc tôi đang ở Việt Nam thì Sở
An sinh xã hội gửi giấy báo sẽ cắt bớt tiền già của bố tôi, $30/tháng, mà những người bạn đi HO
như bố tôi không ai bị như vậy cả. Tháng 10-2013 tôi trở lại Mỹ và đưa bố tôi lên Sở An sinh xã
hội để khiếu nại, thì còn bị họ trừ nhiều hơn, tới $50/tháng! Tôi lại đưa bố tôi đi lần nữa, gặp người
Việt Nam, tưởng sẽ được giúp đỡ, ai dè lần này còn số tiền bố tôi bị trừ tăng lên $240/tháng! Buồn
quá, tôi lại lên tâm sự với Cha ở Văn phòng, xin Cha đưa lối dẫn đường. Tình cờ, khi đến Văn
phòng luật sư để làm trường hợp cho anh rể của tôi, nhân tiện tôi hỏi trường hợp của bố tôi. Họ
đồng ý làm. Cuối cùng, bố tôi không bị trừ tiền già nữa, và được trả lại tiền đã trừ…nhầm.
Qua những lời cầu bầu với Cha, niềm tin của tôi trước sự linh thiêng của Cha ngày càng dâng
lên, vì Cha đã ban cho chúng tôi nhiều việc lớn. Tôi nghĩ ơn mà Cha ban cho gia đình tôi, chắc
chẳng ai được đâu! Nếu ai đó chưa biết đến Cha thì hãy cứ thử đi. Cha đón nhận những lời cầu xin
của nhiều người để dâng lên Chúa, Cha sẽ không từ chối ai đâu!
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trang 60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63. Cô Nguyễn, Thị Phượng – Anaheim, California

“Cha chữa bệnh cho các cháu tôi”
ách đây 5 năm, tôi khấn với Cha Trương
Bửu Diệp rằng: “Xin Cha cho con đi Mỹ. Được
đi Mỹ con sẽ đến tạ ơn Cha.” Thế rồi tôi đậu
phỏng vấn, nhưng lại giở chứng, không đi nữa.
Một hôm nằm mơ thấy Cha giở mùng tôi lên
mà nói: “Sao con được đi Mỹ, không đi mà
không nói cho người ta biết?” Sợ quá, sáng hôm
sau tôi bao xe đi thăm mộ Cha ở dưới Cà Mau,
và nói rằng tôi sẽ đi Mỹ.
Lần đó còn có một đứa cháu của tôi cùng đi
theo, cháu có một cục u to lắm ở mu bàn tay. Nhưng cháu không xin Cha Diệp chữa lành cho cháu,
mà lại xin Cha chữa lành cho chị cháu cũng bị bệnh. Vậy mà khi về, Cha chữa lành bệnh cho chị
nó, mà cục u trên tay của nó cũng….biến mất luôn! Đúng là Cha đã làm phép lạ! Tôi biết Cha Diệp
lâu lắm rồi, lúc còn ở Việt Nam. Khi đó Cha đã cứu giúp cho rất nhiều người.
Có một chị nghèo lắm, đến. Chị đến thăm mộ Cha ban đêm, xin Cha cho chị một ít tiền làm
ăn lúc về chị thấy một cọc tiền. Sáng hôm sau, chị ra chợ mà hô lên rằng có ai mất tiền thì chị trả
lại, nhưng chẳng có ai nhận cả. Thế là chị biết Cha đã cho chị số tiền ấy.

Khách đến thăm Cha
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“Mọi con đường tôi đi đều do Cha dẫn dắt”
ôi mới từ Los Angeles chuyển xuống nên
cũng mới biết Văn phòng Cha Trương Bửu
Diệp Foundation đây thôi, nhưng mẹ tôi thì biết
văn phòng này lâu lắm rồi.
Tôi có cầu xin Cha Diệp trong việc giải
quyết khó khăn về nhà cửa. Thời gian kéo dài
trong vòng 4 tháng thì chuyện nhà cửa của tôi
giải quyết xong.
Thật ra, tôi cũng đã nhận được nhiều ơn Cha
trong chuyện gia đình, cuộc sống, việc làm... Hồi bên Việt Nam, tôi bị mất một món đồ rất lớn ở
dưới biển. Vậy mà tôi cầu xin, Cha đã cho tôi tìm lại tất cả. Lúc đó tôi còn trẻ, nguyện với Cha
rằng nếu tìm lại được món đồ đó, tôi sẽ đi nhà thờ 1 tuần lễ, nhưng tôi đi được có một lần, rồi
ngưng. Nghĩ lại thấy khi đó còn nhỏ mình đã làm điều không đúng. Dù tôi có tội với Cha khi không
giữ đúng lời hứa lúc còn nhỏ, nhưng giờ đây Cha vẫn ban ơn cho tôi. Điều này càng làm cho niềm
tin của tôi đối với Cha Diệp càng thêm mạnh mẽ.
Hôm nay tôi đến tạ ơn Cha, vì mọi con đường tôi đi đều do Cha dẫn dắt. Với những người
chưa tin phép màu nhiệm của Cha Diệp, tôi khuyên hãy cứ tin đi, thì sẽ được. Hãy cầu nguyện
Cha, thì khi gặp trở ngại, mọi việc lớn sẽ thành việc nhỏ, những việc nhỏ sẽ như không có gì.
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“Chuyện nhỏ, chuyện lớn gì tôi cũng xin Cha”
ột ngày nọ, trên đường lái xe từ nhà đến tiệm nail để
làm việc, khi đến nơi không hiểu tại sao tôi đã không kiểm
soát được tay lái của mình nên đâm xe vô tiệm. Sảng quá, tôi
bèn de lui, rồi sau đó chạy loạn xạ trên một đoạn đường rất
đông xe vì đang trong giờ cao điểm. Cuối cùng tôi lại tông
vào một nhà hàng. Trong lúc hoảng hốt, tôi đã kịp kêu lên:
“Cha Diệp ơi cứu con!”, rồi bất tỉnh.
Tỉnh dậy tôi mới biết mình đã sống sót, không bị thương
tích gì. Còn chiếc xe của tôi thì bị bẹp đầu, bẹp đuôi. Tôi tin rằng chính Cha Diệp đã ra tay cứu tôi
thoát khỏi tai nạn nguy hiểm này. Hai tuần liền sau đó, tôi vẫn còn bàng hoàng, sợ hãi mỗi khi hồi
tưởng lại vụ việc. Nếu không có bàn tay cứu giúp của Cha, có thể còn rất nhiều người mang hoạ
ngày hôm đó vì sự hoảng loạn của tôi.
Tôi thờ ông bà, nhưng qua Mỹ tôi lại xin Cha Diệp. Vậy mà Cha cho. Bây giờ làm gì, chuyện
nhỏ, chuyện lớn gì tôi đều cầu xin Cha che chở, giúp đỡ. Nhận thấy tất cả lời khấn nguyện của tôi
đều được Cha cầu bầu. Tôi xin làm nhân chứng, chia sẻ cho mọi người về sự linh thiêng của Cha.
66. Bà Nguyễn, Thị Sen - Garden Grove, California

“Cha đã cứu mẹ con tôi”
ăm 1999, con trai tôi về Việt Nam bị ngộ độc thực
phẩm, phải đi cấp cứu ở nhà thương Chợ Rẫy. Sau đó, không
biết được chữa chạy thế nào mà chân tay nó teo hết. Nửa
tháng sau tôi về tới Việt Nam thấy chân tay nó co quắp, thế
là tôi bị stroke, phải cấp cứu ở nhà thương Chợ Rẫy luôn!
Nó nằm lầu 10, tôi nằm lầu 9.
Tôi nằm ở nhà thương được 10 ngày thì xin về nhà em
tôi ở. Được nửa tháng, một đêm khi đang ngủ tôi thấy một
người đứng ngay đầu giường tôi, nói: “Bà xuống miền Tây
đi...” Tôi hoảng hồn thức dậy. Hôm sau hỏi cô em là ở miền Tây có ai linh thiêng lắm, hỏi dùm
chị đi. Em tôi ra bến xe hỏi người ta nói có ông Cha Diệp. Em tôi mướn xe xuống Cha, xin 14 chai
nước Thánh. Uống nước Cha xong, tôi thấy người khoẻ ra. Vì còn đứa cháu nội đang ở Mỹ, nên
tôi cầu xin Cha cho tôi khoẻ mạnh về chăm sóc cháu. Vậy mà khi lên máy bay, thay vì phải ngồi
xe lăn, tôi có thể vịn nhẹ mà đi bằng đôi chân của mình. Con trai tôi sau đó cũng bình phục và
khoẻ mạnh.
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“Cha làm phép lạ cho tôi và con của bạn tôi”
ăm 2003 chồng tôi về Việt Nam thăm gia
đình, tôi ở đây một mình. Bỗng một ngày nọ, tôi
thấy chân trái nổi lên một cái nhọt. Cái nhọt cứ sưng
lên mỗi ngày, con tôi phải đưa đến nhà thương để
hút nước ra, nhưng sau đó chân tôi lại sưng tiếp.
Ròng rã trong vòng 10 năm, tôi đi đủ bác sĩ,
uống thuốc, châm cứu, nhưng cái nhọt cứ sưng
hoài. Năm ngoái, 2013, tôi về Việt Nam, có đến Tắc
Sậy khấn Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha cầu bầu
cho tôi hết bệnh. Khi trở lại Mỹ được một tháng, dù không uống thuốc gì, nhưng chân tôi bỗng
xẹp hẳn, không còn sưng nữa. Tôi tin là Cha Diệp đã làm phép lạ cho tôi.
Tôi là người Phật giáo, theo đạo của chồng tôi từ năm 1972. Nhưng mãi đến năm 2009 tôi mới
biết đến Cha Diệp trong lần đi theo đoàn cộng đồng công giáo thăm Đức Mẹ ở Missouri. Hôm đó,
tự dưng tôi thấy hình Cha Diệp rớt dưới đất ở ngay xe của tôi. Tôi lượm lên, và khấn Cha. Trên
đường đi, xe bị nổ bánh, nhờ Cha dìu xe vô trong lề mà chúng tôi không bị sao cả.
Cha còn làm cả phép lạ cho con người bạn của tôi ở Georgia. Lần đó, nghe tin cháu bị bệnh rất
nặng về ruột. Tôi khấn Cha cầu bầu Chúa cho cháu được bình an. Một tháng sau, người bạn của
tôi báo tin cháu đã có thể đi lại được, thậm chí còn có thể đi shopping. Đến nay cháu đã khỏi bệnh
được 6 tháng rồi.
Là chứng nhân cho phép mầu nhiệm của Cha, tôi khuyên mọi người hãy đến với Cha, và siêng
năng cầu nguyện.
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“Lúc nào chúng tôi cũng níu áo Cha”

ng Thanh: Ngày 21 tháng Bảy vừa qua,
tức là thứ Hai, tôi chạy xe chở bà xã xuống Đức
Mẹ ở Long Beach. Đọc kinh cầu nguyện xong,
trên đường về, lúc vừa chạy sau khi dừng đúng
luật ở một stop side, tôi bị một chiếc xe truck
tông rất mạnh vào phía bên phải. Xe tôi bị hư hết
80%, móp hẳn bên bị đụng. Cú va chạm này rất
mạnh, khiến bà xã tôi ngừng thở mất mấy chục
giây, không còn biết gì nữa.
Chỉ trong vòng 2 phút sau thì cảnh sát tới, rồi xe
cứu thương cũng tới đưa bà xã tôi đi bệnh viện. Tại bệnh viện, sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ
nói bà xã tôi chỉ bị chấn thương phần mềm, chứ xương không bị sao cả. Tôi bảo đảm trong vụ tai
nạn này, nếu không có Đức Mẹ và Cha Diệp che chở thì bà xã tôi thế nào cũng gãy tay, gẫy chân,
hay chết giấc ở chỗ đó luôn rồi.
Hằng ngày tôi đọc lời nguyện của Cha, xin Cha gìn giữ, che chở. Xe của tôi luôn có hình Đức
Mẹ, hình Cha Diệp. Tôi có thói quen mỗi lần bước lên xe, tôi đều làm dấu, dâng lên Cha và Đức
Mẹ kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng, xin trong ngày đi đường bình an. Mấy chục năm nay rồi tôi
đều làm như vậy. Tôi cũng khuyên mọi người làm giống như tôi đi, thì đi xe ngày hôm đó sẽ rất
an lành.
à Trâm: Con gái tôi ở Việt Nam sắp sang Mỹ, tôi nghe người ta nói khi đi phỏng vấn, khám
sức khỏe khó khăn thì rất lo, nên tôi có cầu xin Cha. Vì thế mọi chuyện đều trót lọt, khi phỏng vấn
họ chẳng hỏi han gì cả. Riêng tôi cũng được ơn Cha. Tôi bị bệnh tim, nhưng tối thì ngủ khỏe. Bây
giờ lại được thêm ơn là con gái qua đây, rồi tai qua nạn khỏi, nên xin tạ ơn Cha.
Chúng tôi biết Cha từ bên Việt Nam, khi sang Mỹ có người đưa cho 2 tấm hình của Cha thì
mừng lắm, như là gặp người quen vậy. Giờ có chuyện gì chúng tôi cũng níu áo Cha. Tôi đến đây
để làm chứng cho phép mầu nhiệm của Cha, và khuyên anh chị em có chuyện gì mà gỡ rối không
được cứ chạy đến Cha và Đức Mẹ hằng cứu giúp.
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“Mảnh đạn B40 và phép màu Cha Diệp”
rong một trận chiến hồi tháng Ba, 1975, tôi bị thương ở đầu, tay và bị
sáu mảnh đạn B40 ghim vào người. Sau ngày 30 tháng Tư 1975, vết thương
nơi tay trái của tôi chưa lành. Khi đi học tập cải tạo ở miền Bắc, chỗ mảnh đạn
ghim đã lành, nhưng tay tôi không cầm được vật nặng quá hai kí lô, và cả bàn
tay lúc nào cũng thấy bị tê buốt. Một vài mảnh nhỏ nằm phía bên ngoài, khi
mưng mủ tôi lấy ra dễ dàng, nhưng cánh tay vẫn còn một mảnh đạn lớn.
Khi học tập cải tạo xong, về Sài Gòn, tôi đi BV Chợ Rẫy xin mổ lấy mảnh
đạn, mấy bác sĩ đều kết luận “mổ sẽ bị liệt cánh tay”. Nghe vậy, tôi không dám yêu
cầu nữa. Đầu năm 1990, tôi đi theo diện HO 1, qua cổng phi trường ở Mỹ, còi báo động kêu lên, tôi
phải ở lại và bị rắc rối vì mảnh đạn trong cánh tay. Tôi tin tưởng vào nền y khoa tối tân của Mỹ, nên
qua tới Mỹ, tôi đã nhiều lầu yêu cầu giải phẫu lấy mảnh đạn B40 ra. Tất cả các bác sĩ cũng đều quả
quyết “nếu lấy mảnh đạn ra chắc chắn bàn tay sẽ bị liệt.” Tôi chấp nhận cứ để như vậy cho đến khi
chết. Lâu lâu tay tôi bị đau nhức, bàn tay ngày càng yếu đi và nhất là trời lạnh thì đau nhức hơn. Tháng
3 năm 1012, đúng 37 năm sau ngày bị thương, chỗ mảnh đạn nơi cánh tay của tôi sưng lên rất to,
đỏ mọng. Bác sĩ gia đình gởi tôi đến một bác sĩ chuyên khoa người Mỹ. Sau khi mổ cho tôi 2 lần, mà
vết thương không lành vì cứ sưng và chảy mủ hoài, cuối cùng ông bác sĩ ấy…đầu hàng, và nói tôi phải
chấp nhận như vậy đến suốt cuộc đời. Tây y chịu thua, tôi chuyển sang thuốc bắc. Tôi uống đến 65
thang thuốc bắc mà vết mổ vẫn cứ ra mủ dài dài.
Cùng đường, tôi xoay ra cầu xin Cha Trương Bửu Diệp cứu giúp. Đặc biệt vợ tôi cầu nguyện
hằng giờ trước bàn thờ có hình Cha Diệp mà bà rất tin tưởng và có một niềm tin rất mạnh trong
lòng.
Bỗng một bữa tôi thấy vết thương hàng ngày vẫn chảy mủ bỗng nhiên khô lại, đóng mày màu nâu.
Tôi kéo cái mày lên thì thấy một cục máu và mủ đã cứng từ lâu, để lại cánh tay tôi một lỗ sâu hút.
Nhiều ngày sau thịt tự động mọc ra thêm làm mất cái lỗ ấy đi. Tôi xin đi chụp X quang và kết quả là
tay tôi bình thường, không còn mảnh đạn nữa. Rõ ràng Cha Diệp đã làm phép lạ, cứu tôi thoát ra khỏi
tình trạng ra mủ suốt đời, và đặc biệt hơn nữa, mảnh đạn
đã cũng đi ra theo với cục máu lẫn mủ cứng ấy, sau 39
năm nằm trong cơ thể tôi.
Hôm lễ Giỗ Cha Diệp hồi tháng Ba năm 2014, tôi
đã xin phép Cha Chủ tế lên Cung Thánh kể lại chuyện
cái mảnh đạn và phép lạ của Cha Diệp đã ban cho tôi
để tạ ơn Cha. Câu chuyện hoàn toàn thuộc về tâm linh,
tuỳ vào niềm tin của mỗi người, nhưng đối với tôi đó là
một bằng chứng và là sự thật. Cả gia đình tôi ai cũng
tin rằng tôi đã được phép lạ của Cha Trương Bửu Diệp.
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“Cha đã rước con tôi đi một cách nhẹ nhàng”
rước khi con tôi đi về bên kia thế giới nhận
nhiệm vụ mới, nó gọi tên Cha Trương Bửu Diệp
thường xuyên. Ngay cả trước lúc nó ra đi, nó cũng
gọi tên Cha. Nay tôi muốn kể lại câu chuyện của
con tôi để mọi người biết được phép nhiệm màu của
Cha.
Tôi có bốn đứa con, một đứa bên Mỹ. Khi đứa
con trai của tôi mắc bệnh nặng, thì chị nó ở bên Mỹ
gọi về nói hãy cầu nguyện với Cha Diệp.
Giai đoạn bị bệnh, 2, 3 tháng nằm ở nhà, con tôi không đi vệ sinh được. Thời gian nằm bệnh
viện, cháu kể một buổi tối cháu nằm cầu nguyện Cha Diệp xong, thì thiếp đi cho đến gần sáng,
cháu thấy mắc vệ sinh, gọi vợ không được, cháu tự động ngồi lên và tự mình đi vệ sinh, thay vì
phải có người giúp như mấy hôm trước. Sau đó, cháu lại lên giường và nằm đến 4 giờ sáng, khi
mở mắt ra thì thấy Cha Diệp. Một tuần sau bệnh viện cho cháu xuất viện, về nhà uống thuốc.
Trong thời gian ở nhà, chúng tôi đưa cháu về dưới Tắc Sậy thăm mộ Cha. Trên đường đi cháu
rất mệt, nhưng lúc gặp được Cha, cháu nói trong người cảm thấy rất khoẻ. Sau lần thăm Cha trở
về, cháu xin để không phải nằm ở nhà thương nữa, mà về nhà uống thuốc. Thời gian đó cháu lúc
khoẻ, lúc mệt. Cháu không ăn uống được, nên chúng tôi lại cầu xin Cha cho cháu ăn được để mà
có sức chống chọi với bệnh tật, và thế là cháu ăn được.
Sau một thời gian, thấy trong người khoẻ mạnh, cháu cùng với vợ nó làm một chuyến đi biển.
Khi ấy, cháu nói nó còn khoẻ hơn lúc trước khi bị bệnh. Cháu tin rằng chính Cha đã làm phép lạ
cho cháu. Mấy tháng sau, cháu lại muốn đi thăm Cha lần nữa. Chồng tôi làm việc ở trên Sài Gòn,
liền về thăm, định rằng sẽ đưa cháu đi Mũi Né tắm biển, rồi đi tái khám, xong mới xuống Cha
Diệp.
Sáng hôm đó, cháu ra sân ngồi chơi, rất tỉnh táo nhưng có biểu hiện hơi lạ là xin nắm tay mẹ,
muốn nói chuyện nhiều với ba, và luôn miệng đọc số xe
hơi. Tôi hỏi cháu đọc số xe làm gì? Cháu nói: “Con đang
đọc số xe cho Cha Diệp, để Cha Diệp đón con. Con sẽ đi
với Cha Diệp.” Sau đó, cháu còn nói: “Lát con đi với
Cha Diệp đó nhe.” Tôi cứ nghĩ cháu chỉ nói vui thôi.
Nhưng một lát sau thì cháu đi thật, rất nhẹ nhàng, bình
an. Cha đã ban cho con tôi một phép nhiệm màu, và tôi
tin rằng ai thành tâm cầu nguyện cũng sẽ được Cha ban
phép lành
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“Cha cho tôi gặp đúng người để gia hạn thẻ xanh từ Việt Nam”
ôi chỉ thờ ông bà thôi, nhưng rất tin nơi Cha Trương Bửu
Diệp. Cách đây 4-5 năm, tôi nghe nhiều người nói về Cha Diệp
linh thiêng, hay ban ơn cho mọi người. Từ đó, lần nào đi về
Việt Nam tôi cũng ghé Tắc Sậy.
Mới đây tôi lại về Việt Nam, nhưng không để ý rằng thẻ
xanh đã hết hạn. Tôi chạy đi khắp nơi xin gia hạn thẻ cho mình
nhưng không ai giải quyết, họ nói chỉ có về Mỹ mới gia hạn
được. Mà thẻ xanh hết hạn, người ta không cho lên máy bay
thì làm sao về? Tôi buồn rầu, lo lắng, thất vọng, mới cầu nguyện Cha Diệp cho tôi gặp đúng người
để họ giải quyết. Từ Biên Hoà, tôi xuống Lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn, tôi vẫn không nguôi cầu
xin Cha Diệp. Thế là lần đó tôi gặp được người tận tình chỉ dẫn, cấp cho giấy chứng nhận để sang
Mỹ gia hạn thẻ xanh.

Khách đến thăm Cha
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“Cha Diệp đã cho tôi đứa con gái!”
hi tôi mang thai đứa con thứ ba, tôi rất mong
muốn cháu là con gái, vì tôi đã có 2 cậu con trai
rồi.
Vào tháng 7 năm 2013, lúc mang thai được 3
tháng, khi bác sĩ chưa biết đó là con trai hay con
gái, tôi đem hai đứa con trai của tôi đến Văn
phòng Cha, và hỏi Cha rằng: “Cha có thể cho con
một đứa con gái không?” Chúng tôi đã có những giây
phút tuyệt vời bên Cha Diệp. Vài tháng sau, khi siêu âm, tôi biết tôi sẽ sinh con gái. Ôi, thật là một
điều khó có thể tin được. Tôi thật sự sung sướng, và đã trở lại Văn phòng Cha Diệp để cảm tạ vì
Ngài đã trả lời câu hỏi của tôi và cho tôi được như ý nguyện. Con gái tôi nay đã được 6 tháng tuổi
rồi đây này!
Tôi biết Cha Diệp qua mẹ tôi, là người theo đạo Công giáo. Bà có nghe nhiều người nói Cha
Diệp có thể chữa lành bệnh, làm phép lạ, ban ơn lành. Trong số những người được ơn Cha mà mẹ
tôi nghe kể lại, cũng có một
gia đình người Việt Nam
mong muốn có đứa con
trai, vì họ đã có con gái, và
sau khi cầu xin Cha, họ đã
sinh được đứa con trai. Thế
là mẹ tôi nói tôi phải đến
để cầu nguyện với Cha.
Khi đó, tôi nói, “Con
không biết, sao cũng được
mà!” Nhưng tôi cũng đi,
và khi tôi đến Văn phòng
Cha, tôi ngắm gương mặt
Cha, đôi mắt Cha, và tôi
nghĩ Cha sẽ làm một điều
gì đó khác lạ cho tôi.
Hôm nay tôi đến thăm
bạn. Cô này có hai đứa con
một đứa con trai. Tôi nói
Cha Diệp và tin tưởng. Tôi
được mà! Hãy tin, và thử xem!

Cha, có dẫn theo một cô
gái rồi, giờ đang mong có
với cô ấy hãy cứ cầu xin
xin được, thì cô ấy cũng xin

Cô Brooke và hai con trai đến thăm Cha Diệp lần đầu vào tháng 7-2013
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“Tôi khấn Cha trên website của Trương Bửu Diệp Foundation”
ôi làm nghề xây dựng. Tuần trước lúc làm nhà
cho người ta, tôi bước lên cuộn giấy dầu, và bị té ngửa,
lưng đụng vô một thùng nhựa cứng, khiến tôi rất đau
đớn. Tuy vậy tôi ráng chịu đựng. Đến sáng hôm sau vì
đau quá tôi mới gọi xe cứu thương.
Tại nhà thương, các bác sĩ chụp hình và chẩn đoán
xương của tôi không bị sao cả. Tuy vậy, suốt cả tuần lễ
sau đó tôi không làm được việc gì hết vì đứng, ngồi,
nằm gì cũng đau.
Thứ bảy tuần trước, tôi lên Internet và cầu trực tiếp với Cha Trương Bửu Diệp trên website
của Trương Bửu Diệp Foundation. Tôi xin: “Cầu xin Cha chữa lưng sao cho tuần tới con có thể đi
làm được. Nếu con khỏi bệnh, con sẽ cố gắng về Việt Nam thăm mộ Cha.”
Sang ngày thứ hai tôi đi tái khám nhưng không khám được vì hệ thống máy của văn phòng bác
sĩ gia đình bị hỏng. Vợ tôi nói hay đi massage lưng thử xem sao. Tôi đồng ý. Sau khi rời phòng
massage, tôi không còn cảm giác đau đớn gì nữa, giống như một phép lạ.
Hôm nay nhân tiện xuống Orange County dự đám cưới người cháu, tôi ghé Văn phòng thăm
Cha trước, khi nào về Việt Nam chắc chắn tôi sẽ đến thăm mộ Cha.
Theo tôi, mỗi người trong chúng ta, nếu ai có niềm tin, chắc chắn Cha Diệp sẽ ban cho.
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trang 70
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------74. Cô Phạm, Mỹ Xinh Jenny - Lansing, Michigan

“Cha là chỗ dựa tinh thần của tôi”
ừ ngày sang Mỹ định cư tôi chưa một lần được về
thăm đất Mẹ Việt Nam, chỉ nghe là có mộ Cha Trương
Bửu Diệp ở Tắc Sậy.
Tôi biết Cha Diệp qua mẹ của tôi đã lâu, nhưng tôi
chỉ để hình Cha trong tiệm mà không cầu nguyện hay nói
chuyện với Cha, cho đến khi tôi gặp khó khăn, có nhu cầu
thì tôi mới nhớ đến Cha. Tôi lên Internet, vào website của
Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) để tìm thông tin
về Cha, nghe những ơn lành mà Cha đã ban cho rất nhiều
người qua chương trình Chia sẻ ơn lành.
Trước đây tôi ao ước về California, nơi có nhiều người Việt định cư, để nhờ Cha cầu bầu.
Trong thời gian theo dõi các chương trình của TBDF trên Youtube, bỗng một lần, tôi nghe có một
tiếng vọng bên tai hỏi rằng: “Vậy thì chừng nào con muốn đi?” Với lòng tin tuyệt đối, tôi tự nhủ,
mà như nói với Cha Diệp: “Con muốn đi đầu tháng 6.” Thế là Cha đã giúp cho tôi làm một chuyến
đi sang bờ Tây này vào ngày 29 tháng 5, rất thuận tiện. Từ Lansing, Michigan bay sang Las Vegas,
tôi viếng đền thánh Mẹ La Vang. Mẹ cho tôi hồng ân là được gặp Cha xứ và quen rất nhiều anh
chị em ở giáo xứ La Vang. Sáng nay tôi rất mệt, buồn ngủ, nhưng vẫn lái xe từ Las Vegas qua
California, với lời cầu nguyện: “Xin Cha cho con đến được thăm Cha, ngồi dưới chân Cha để cầu
nguyện cho những người thân thương.”
Cách đây 3 năm khi đi Missouri, tôi lấy được một xấp hình và kinh của Cha. Sau đó tôi đem
phân phát và nói với mọi người rằng hãy cầu nguyện và xem như Cha như người thật vì Cha đang
sống trong tâm hồn chúng ta, chính Chúa đã gửi Cha đến để thỉnh nguyện lời cầu của người dân
lên Chúa.
Cha đã cho tôi thấy rất nhiều về điều linh thiêng của Ngài. Tôi tin rằng khi cầu xin cùng Thiên
Chúa, thì cứ nói thẳng với Cha. Bây giờ cứ mỗi lần gặp ai đang gặp khó khăn, trở ngại, đau khổ
tôi đều giới thiệu về Cha Trương Bửu Diệp, và nói họ cứ cầu nguyện, nói chuyện hàng ngày với
Cha, và rồi tôi cũng cầu nguyện thay cho họ. Ơn lành Cha ban cho tôi dù nhỏ, nhưng chính Cha là
chỗ dựa cho tinh thần của tôi, khiến niềm tin của tôi nơi Cha ngày càng mãnh liệt.
Hôm nay đến đây, tôi xin dâng lên Cha Diệp một danh sách khoảng 50 người đang gặp khó
khăn mà tôi đã gặp và nhờ tôi chuyển lời cầu khấn. Tôi muốn chia sẻ lời Cha nhắc nhở tôi là hiện
nay Toà Thánh đang chuẩn bị đại sự để phong Thánh cho Cha. Đó cũng là Thánh ý Chúa, nên
chúng ta phải lan truyền thư thỉnh nguyện, xin chữ ký để Toà Thánh phong Thánh cho Cha Diệp
càng sớm càng tốt.
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“Cha chữa cho tôi hết đau tay, và cứu con tôi trong một vụ tai nạn”
ay tôi bị đau lâu lắm rồi, uống thuốc nhưng
không hết. Thỉnh thoảng tay tôi bị cứng, tê, đến nỗi
lúc lái xe không thể bẻ lái, đôi khi phải dừng xe lại.
Tôi xem chương trình Cha Trương Bửu Diệp,
và đến nắm tay Cha, khóc mà nói rằng: Thưa Cha
con là người ngoại đạo nhưng lúc nào con cũng cầu
xin Chúa, Mẹ Maria, và Cha ban ơn lành cho mọi
người. Phần con, con có đứa cháu ngoại, chồng
con thì đau yếu, nên một tay con phải lo cho cháu,
tự lái xe đi mọi công việc, nên con xin Cha chữa lành tay cho con hết đau, để con còn có thể chăm
sóc cho mọi người.”
Nước Thánh của Cha, tôi vừa uống, vừa xoa. Bây giờ tay tôi không những hết tê, hết đau, mà
tôi còn bẻ ngón tay, điều mà trước kia tôi không thể làm được. Tôi chính là nhân chứng cho sự
màu nhiệm mà Cha đã ban cho tôi.
Cha còn ban ơn lành cho con tôi. Hồi tháng 10, vợ chồng cháu xin đi thăm một người bạn vì
họ phải trở về Việt Nam sau khi hoàn thành khoá học bên Mỹ. Trên đường về nhà, cháu đi đúng
luật, nhưng bị một xe khác tông vào, khiến xe bị hư rất nặng, đầu xe bị móp. Thật lạ là trong vụ
tai nạn đó, cả hai vợ chồng cháu không bị thương gì. Trong bóp cháu luôn có hình Cha Diệp, cháu
hay khấn nguyện, và cháu tin rằng chính Cha Diệp đã cứu cháu chứ không ai khác có thể làm được.
Ngoài ra, cháu tin và cầu nguyện gì, thì đều trở thành sự thật.
Hằng đêm trước khi đi ngủ tôi đều khấn Cha. Tôi tin là Cha thương mọi người lắm. Mọi người
hãy tin Cha, có niềm tin, và chứng tỏ cho Cha biết mình là con người ngay thẳng, có tấm lòng
thành, thì Cha sẽ phù hộ cho mình.
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“Cứ bước lên xe là tôi cầu xin Cha che chở”
háng 4, 2012 con trai tôi bị
người ta đụng xe, nhưng cháu
không bị thương gì. Mới đây, tôi
cầu nguyện cho vợ tôi thi quốc tịch
đậu, vì vợ tôi đã thi 3 lần rồi đều rớt.
Hôm nay tôi đưa vợ đi thi, thấy cô
ấy thi ra mà cười vui vẻ, là tôi biết
đã đậu rồi.
Tôi rất tin tưởng nơi Cha
Trương Bửu Diệp. Sáng, tối, hay cứ
bước lên xe là tôi đều cầu nguyện xin Chúa, Đức Mẹ và Cha che chở.
Cầu nguyện rất tốt, vì giúp cho tâm linh mình luôn được bình an. Tôi không cầu mong gì nhiều,
chỉ xin đấng tối cao hai chữ ‘bình an’ thôi. Mà muốn được bình an cũng khó lắm, cần phải có sức
khoẻ, đời sống hạnh phúc. Nếu có nhiều tiền mà không hạnh phúc thì cũng như không; nếu không
có sức khoẻ mà nằm trên một đống tiền cũng giống như nằm trên đống lửa.

100 ƠN CHA DIỆP tập 2
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“Người thường không thể làm được nhiều phép lạ như Cha Diệp”
huyện xảy ra cách đây 10 năm. Lúc đó, vợ chồng
tôi đi du lịch Á châu. Thời gian cuối của tour du lịch,
chúng tôi lấy 2 ngày ghé về Việt Nam với ý định ghé
Tắc Sậy thăm mộ Cha Diệp. Khi tới mộ Cha, chúng tôi
mua 1 chai nước đặt lên mộ và khấn, nhờ Cha làm phép
cho chai nước. Tôi mang chai nước này về Mỹ để giúp
cho những người đang cần đến, uống và tăng thêm niềm
tin.
Chúng tôi rời phi trường ở Việt Nam với chai nước
này, thì không sao, nhưng khi bước vào phi trường ở Đại Hàn, thì họ cản tôi lại, yêu cầu tôi uống
hết, hoặc vứt đi, và không cho đem lên máy bay. Tôi nói: “Đây là chai nước Thánh, được các đấng
thiêng liêng làm phép cho người đang cần. Nếu các anh không giải quyết, tôi muốn gặp sếp của
các anh.” Sau khi thuyết phục, tôi đã thắng được sếp hải quan, họ chấp nhận cho tôi mang chai
nước lên máy bay, điều mà chưa ai làm được. Tôi cho rằng chính Cha Diệp mới sắp xếp và làm
được phép lạ đó.
Mọi chuyện của chúng tôi đều phó thác nơi Cha. Cách đây 2 năm tôi bị bệnh viêm gan C nặng,
ai gặp tôi cũng bảo tôi không sống được bao lâu. Vậy mà Cha cầu bầu Chúa sau thời gian điều trị,
ban cho tôi sức khoẻ như ngày hôm nay.
Tôi đọc báo và biết Cha Diệp ban ơn cho rất nhiều người. Cầu nguyện là phải kiên trì. Cầu
không được thì đừng nản lòng. Cha giúp cho người lương nhiều hơn người Công giáo. Cha làm
cho nhiều người thấy tình thương của Thiên Chúa.
Tôi nghĩ rằng trước mặt Chúa, Cha đã là hiển Thánh rồi, chứ người thường không ai có thể
làm được nhiều phép lạ như vậy.
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“Cha giúp con gái tôi hết trầm cảm”
ách đây 4 tháng, tôi đến cầu nguyện Cha
xin cho con gái tôi được vui vẻ, mạnh khoẻ,
học giỏi trở lại, vì trước đó cháu bị trầm cảm,
buồn chán, không muốn làm đẹp, chỉ muốn
nằm trên giường, không muốn đi học nữa. Khi
đến Văn phòng Cha, cháu như chỉ cần một chỗ
dựa tinh thần, nhưng cũng chỉ biết cầu nguyện,
chứ chưa tin tưởng. Tuy vậy, chỉ trong vòng 1
tháng, tôi đã thấy có kết quả.
Trước đó tôi rất tuyệt vọng, không hiểu
chuyện gì khiến con gái mình rơi vào tình trạng
trầm cảm lâu đến như thế, suốt ba năm trời, từ
khi cháu 17 tuổi. Khi được ba cháu chở cháu xuống miền Nam California đến văn phòng Cha mà
cầu nguyện, khi về cháu thay đổi hẳn, cháu hoạt bát trở lại, học giỏi và đạt điểm A như trước. Cháu
vui vẻ và học giỏi như xưa. Cháu cảm giác có một động cơ nào đó thúc đẩy để cháu thay đổi,
không còn buồn chán nữa. Cháu còn tự tin đên mức đang muốn đi thi hoa hậu. Dường như Cha đã
chỉ cho cháu biết con đường phải đi như thế nào. Đó chính là phép màu nhiệm Cha ban cho cháu.
Điều Cha làm khiến tôi không ngờ tới.
Nếu ai gặp tình trạng như con tôi, và muốn đặt niềm tin vào đấng thiêng liêng nào đó thì hãy
tìm đến Cha. Tôi là người ngoại đạo, chồng tôi theo đạo Thiên chúa. Cách đây hơn 20 năm, có
người bà con bên chồng nói rằng người ngoại đạo nếu cầu nguyện còn được ban ơn hơn là người
trong đạo. Khi đó tôi đã đem một tấm hình của Cha về thờ. Từ đó, bất cứ chuyện gì khi nghĩ rằng
không làm được, tôi đều cầu xin Chúa, nhờ Cha cầu bầu. Hầu như trước sau gì tôi cũng đạt được.
Với cháu Trâm Anh thì việc tôi cầu xin Cha là chuyện lớn nhất, vì tôi chỉ có một đứa con.
Tưởng như tuyệt vọng rồi, cuối cùng Cha đưa con gái tôi thoát khỏi tình trạng đó. Những điều Cha
ban cho con tôi, cũng chính là ban cho tôi, vì cháu khoẻ mạnh, bình thường, là tôi hạnh phúc rồi.
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“Có Cha cùng song hành, tôi tai qua nạn khỏi”
ôi sang Mỹ lâu năm, muốn về Việt Nam
thăm mọi người, nhưng tôi làm ở nhà hàng ế
ẩm, không đủ tiền về Việt Nam. Khi đó tôi có
nghe bạn tôi nói về Cha Trương Bửu Diệp,
cầu xin Cha thì Cha sẽ ban phước lành cho.
Một hôm, nhận được tiền tip $100, tôi bỏ vô
máy. Vừa chơi tôi vừa cầu xin Cha Diệp. Lần
đó, tôi thắng $3,000. Tôi mua vé về Việt Nam,
xuống mộ Cha Diệp ở Tắc Sậy, mua một ghế
đá hết $800 tặng nhà thờ. Đó là lần thứ nhất
tôi được ơn Cha.
Lần thứ hai về Việt Nam, tôi khấn xin Cha cho vợ tôi sinh con ‘mẹ tròn, con vuông’, nếu được
ơn, tôi sẽ đi bộ (chứ không đi xe) để về thăm Cha. Lần đó, vợ tôi sinh được con bé gái xinh xắn,
hai mẹ con nó khỏe mạnh, nên tôi thực hiện chuyến đi bộ. Đi cùng tôi còn có mấy người thân, đi
từ 5 giờ sáng đến 4g30 chiều thì đến mộ Cha. Tới nơi, hai chân tôi sưng lên, đi hết nổi. Tạ ơn Cha
xong, hai ông cậu phải dìu tôi lên xe bus để về. Về đến nhà, chân tôi hết sưng hẳn, như chưa từng
phải đi bộ cả ngày.
Lần thứ ba, khi từ Las Vegas qua California, trên đường đi, xe của tôi bị nổ một lúc 3 bánh.
Nguy hiểm lắm, vì nếu xe cán vào đá, hay chạm cột đèn cũng…tiêu. Nhưng may mắn sao, xe tôi
lại lủi vô một đống cát. Tôi ngồi trong xe mà hết hồn. Vừa lúc đó, có một xe hàng chạy lên với tốc
độ cũng cao, khoảng 70-80 miles/h. Nhưng thấy xe tôi vậy, họ bèn dừng lại hỏi thăm. Lần ấy tôi
sợ quá, nên chạy về Las Vegas mà không đi California nữa. Về đến nhà, tôi vô tình mở cốp xe, thì
thấy hình Cha Trương Bửu Diệp mà tôi mang từ Tắc Sậy qua. Tôi tin chắc, nhờ có Cha cùng song
hành, mà tôi ‘tai qua nạn khỏi’ trong chuyến đi lần ấy.
Cũng tình cờ qua Youtube tôi biết có Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp ở California. Trước
khi được Cha cho tiền về Việt Nam năm 1996, tôi không biết Cha Diệp là ai, nhưng từ đó đến nay,
tôi được ơn Cha nhiều. Bây giờ tôi rất tin tưởng nơi Cha.
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“Cha làm nhiều điều giống y như phép lạ”
àng ngày đọc báo, tôi thấy có những lời cảm tạ
đức Cha Trương Bửu Diệp. Ai cầu nguyện cũng đều
được Ơn Cha.
Năm nay tôi 78 tuổi. Cách đây mấy hôm, tôi đi thi
bằng lái xe, có cầu nguyện Cha. Dù tôi đã học hết cuốn
sách nhưng khi đi thi họ không ra mấy câu tôi học kỹ,
khiến tôi bị rớt lần đầu. Nhưng lần sau tôi gặp người
khác đưa cho đề thi có nhiều câu tôi biết, nên tôi làm
được, và đậu. Hôm nay tôi tới đây để dâng lời cảm tạ.
Tôi còn biết về Cha qua bạn của con tôi. Đó là cậu bé ngang ngược, không tin ai bao giờ, nhưng
sau khi xin Cha Diệp cầu bầu, cậu ấy có việc làm. Khi đó, cậu ấy thấy con tôi cũng đang thất
nghiệp, nói con tôi rằng: “Tao là thằng cà chớn, nhưng nay tao tin Cha, vì Cha rất linh thiêng. Cứ
đến cầu xin Cha Diệp đi, sẽ có việc làm.” Con tôi đến cầu xin Cha, và giờ cháu cũng đã có việc
làm. Bây giờ chúng tôi đặt trọn niềm tin nơi Cha, vì thấy những điều Cha làm như là phép lạ vậy.
81. Bà Schopier, Thu Cúc – Milford, Ohio

“Tôi loan truyền ơn Cha ban để tăng thêm niềm tin cho mọi người”
ôi có nghe nói về Cha Trương Bửu Diệp ban nhiều ơn lành lâu
lắm rồi. Các chị của tôi ở San Jose tin Cha lắm, nhưng thật tình tôi
không tin rằng Cha có thể làm được phép màu nhiệm.
Cách đây mấy tháng, lần đầu tiên tôi đầu tư chứng khoán. Một
ngày kia, chỉ số chứng khoán của tôi xuống dữ quá, gần như không
ai có thể đẩy nó lên được. Cùng đường, tôi mới cầu nguyện Cha.
Ngay sáng hôm sau, chỉ số chứng khoán mà tôi đầu tư vọt lên, khiến
tôi không tưởng tượng nổi. Từ đó, tôi hoàn toàn tin, đúng là Cha có
phép màu nhiệm.
Tôi tin Chúa và Đức Mẹ, nhưng nay tôi biết thêm Cha Diệp, và qua
chuyện Cha ban ơn cho chúng tôi, tôi tin là Cha rất gần với Chúa,
Đức Mẹ, và sẵn lòng giúp cầu thay lên Chúa và Đức Mẹ những lời cần khẩn của mọi người.
Lần này có dịp sang California, tôi nhất quyết đến thăm Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation.
Tôi được các chị cho nước thánh và hình Cha. Tôi sẽ đem lên tặng các chị của tôi ở San Jose, để
các chị chia sẻ cho mọi người, cũng như loan truyền những ơn lành mà Cha đã ban cho chúng tôi,
để làm tăng thêm niềm tin cho mọi người.
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“Tôi xin Cha gần 10 lần, lần nào Cha cũng cho”
ôi ở Việt Nam, sang Mỹ đi du lịch. Thường
thì ai đi du lịch chỉ được dắt đi chơi, đi ăn
uống,...nhưng hình như Cha Diệp muốn tôi đến
đây, nên tình cờ tôi được một người bạn cho biết
tại Nam California có Văn phòng Cha. Dù biết
Cha đã lâu, nhưng tôi thật không ngờ rằng ở Mỹ
mà cũng có Văn phòng của Cha rất trang nghiêm
và ấm cúng như thế này. Nếu không có người bạn đó
làm sao tôi biết mà đến đây thăm Cha!
Gia đình tôi được ơn Cha nhiều lắm. Khi đứa con gái tôi mang thai, cháu đích thân xuống Đức
Cha xin cho được ‘mẹ tròn, con vuông’. Khi cháu bé được 6 tháng chúng tôi cũng đưa cháu xuống
trình diện Cha Diệp.
Tôi xin Cha cũng gần 10 lần, mà lần nào cũng được ơn Cha. Tôi chỉ xin những điều hợp lý,
nhưng ấn tượng nhất là khi tôi bị đau khớp vai, trong vòng gần 1 năm tôi đi hết thầy hết thuốc mà
không khỏi, người thì nói tôi bị đau cơ vai, người lại nói bị thần kinh cổ chèn. Cuối cùng tôi tìm
đến Cha. Sau khi tôi cầu xin Cha chỉ trong vòng 1 tháng thì bệnh tôi giảm từ từ cho đến khi khỏi
hẳn. Những khi trong gia đình có chuyện lâm nguy, tôi cầu xin thì đều được Cha ban ơn.
Bên nội tôi theo đạo Công giáo. Khi gia đình tôi di cư vào Nam năm 1942, ba tôi không theo
đạo nữa, nhưng ông nội tôi dặn sau này cho một đứa con đi tu. Tôi được học trong trường dòng 8
tháng, nhưng có lẽ không được ơn nên trở ra. Lớn lên lấy vợ, Chúa đã cho tôi một người đàn bà
có đạo, nên tôi trở lại đạo. Những đứa con tôi đều theo đạo và đều đã đến thăm Cha Diệp.
Theo tôi, nếu sống mà không có niềm tin, không có chỗ dựa về tinh thần thì chỉ sống được một
nửa thôi, chứ không toàn vẹn. Tôi nghiệm ra điều này từ chính bản thân mình.
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“Cha chữa bệnh cho mẹ tôi, và ban cho tôi hai ơn lành”
Có một lần tôi về Việt Nam thăm mộ Cha Diệp. Khi
đó tôi có xin, mà không được ơn, nên tôi không tin
lắm. Vừa rôi tôi thăm mẹ đang sống ở tiểu bang
Washington. Mẹ tôi kể rằng bà bị gout, tiểu đường,
đau các khớp xương đến mức đi không nổi, nhưng sau
khi cầu xin Cha Diệp, thì bà hết bệnh, đi đứng thoải
mái. Trở về nhà, tôi liền đến xin Cha vì khi đó tôi làm
ăn thua lỗ, mất hết tiền. Vậy mà sau khi cầu xin, Cha
đã cho công việc làm ăn của tôi tốt, kiếm lại rất nhiều
tiền.
Trong thời gian làm việc tôi phải đi travel các tiểu bang khác để học hỏi thêm. Một lần tôi đi
Atlanta city 2 ngày, khi về có cô bạn đưa tôi ra phi trường. Trên đường đi, cô bạn bỗng muốn ghé
thăm một người bạn khác vì tôi cũng biết người này. Đang chạy, thay vì phải vào lane trong cùng
để rẽ phải thì cô bạn tôi lại bất ngờ rẽ ngang. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy một chiếc tải chạy rất
nhanh đang lao tới. Theo phản xạ, tôi bẻ tay lái của cô ấy sang phía bên trái để tránh chiếc truck.
Nếu không kịp chỉ trong tíc tắc có thể đã xảy ra tai nạn, mà tôi lại ngồi bên passenger seat, nên tôi
sẽ là người chết đầu tiên. Ngay sau đó tôi lấy hình Cha Diệp ra và tạ ơn Cha, rồi đưa cho cô bạn,
nói cô ấy cũng phải tạ ơn Cha, vì không có Cha là chết hết rồi.
Sau đó tôi ra phi trường. Tại phi trường, người soát vé nói tôi không có vé, bắt tôi mua vé, dù
công ty đã mua vé round trip cho tôi. Tôi xin gặp supper visor, nhưng cũng phải chờ rất lâu, mà
chuyến bay sắp trễ rồi. Tôi rất bối rối và hoảng hốt, nên lại cầu xin Cha. Vừa xin xong thì họ nói
tôi đưa driver license, họ check xong cho tôi đi mà không hỏi thêm gì cả.
Khi được ơn Cha rồi, tôi muốn quay lại Văn phòng Cha để tạ ơn, chia sẻ, vì không nói ra được
thì tôi khó chịu lắm, ngủ không được. Tôi xem nhiều người kể Cha làm phép lạ trên Youtube, nên
cũng luôn có hình Cha Diệp trong người, và tặng hình Cha cho nhiều người, nói họ hãy cầu nguyện.
Cầu mong Cha sớm được phong Thánh.
Biển không phải lúc nào cũng phẳng lặng. Cuộc sống đâu phải không có lúc sóng gió. Theo
tôi, phải có đức tin mạnh mẽ, thì Cha sẽ soi sáng đường cho mình đi. Những lúc gặp khó khăn
trong cuộc sống thì hãy đến với Cha, mở rộng tâm hồn, cầu xin, thì chắc chắn Cha sẽ ban cho hồng
ân.
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“Chính Cha đã mở mắt cho tôi đi”
é Lan con tôi một hôm đi học về nói: “Ba, Ba đi
thăm Cha Trương Bửu Diệp đi.” Tôi nói Cha Diệp đang
ở Việt Nam thì làm sao ba đi thăm được. Nó đưa cuốn
DVD cho tôi, bảo rằng: “Không, họ đưa Cha qua rồi!
Đây, ba coi phim về Cha đi!”
Tôi ngạc nhiên, mừng rỡ: “Ôi, Cha có ở đây rồi. Thế
này là ba mừng lắm!” Tối hôm đó, tôi coi hết gần cuốn
băng về Cha Trương Bửu Diệp, rồi đi ngủ. Trong giấc
mơ, tôi thấy Cha nói với tôi bằng một giọng rất hiền từ: “Này con, ngày mai con xuống nhà Cha
nghe con!” Ngay ngày hôm sau tôi đến nhà Cha, là Văn phòng Trương Bửu Diệp Foudation đây.
Vào thăm Cha, tôi có tâm sự với Ngài rằng tôi bị bệnh mất ngủ 30 năm nay rồi, đêm nằm thao
thức, nhờ Cha cầu bầu sao cho con ngủ được. Đó là ngày 28 tháng Chín, 2013. Đêm hôm đó về
tôi cảm thấy trong người khoẻ khắn, bình an. Những ngày sau đó, và cho đến bây giờ, cứ khi nào
trằn trọc mất ngủ, tôi lại tâm sự với Cha Diệp, như một người Cha thân thương trong gia đình:
“Cha ơi, con khó ngủ quá.”, hay “Cha ơi, giờ này con vẫn chưa ngủ được, Cha giúp con với.” Thế
là tôi ngủ được luôn! Thật là một phép lạ.
Tôi còn có bệnh hay ho, sổ mũi, 5 năm rồi, ho ngày ho đêm, uống thuốc cũng không khỏi. Bác
sĩ nói là tôi bị bệnh viêm mũi. Trong người không khoẻ, nên tôi hay nóng nảy, to tiếng. Nhưng từ
ngày gặp Cha rồi, tính khí ấy của tôi giảm bớt. Giống như tôi đang ở trong bóng tối, Cha đưa tôi
ra ánh sáng. Tôi nghĩ Cha luôn ở bên tôi.
Tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam, nhưng khi đó cuộc sống khó khăn, đường xá xa xôi,
nên tôi lơ là, không đi thăm Cha. Tôi là người công giáo, nhưng vì thiếu đức tin, không có người
đỡ đầu cho khôn lớn! Biết tôi là người tội lỗi, nhưng Cha vẫn thương, như thương yêu đứa con lạc
lối. Chính Cha đã mở mắt cho tôi đi. Với những ai đang có khó khăn gì, tôi khuyên hãy đến Văn
phòng Cha Diệp mà cầu xin, Cha sẽ cho.
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“Nhiều chuyện tôi xin chỉ 3-4 phút sau là Cha ban cho”
uốt 7 năm qua, tôi được rất nhiều ơn Cha
Diệp, những lần được ơn Cha, tôi chỉ biết gửi tiền
lên tòa báo để tạ ơn, chứ chẳng biết Cha là ai cả.
Tôi xin kể lần lượt những ơn Cha ban như sau:
Năm 2007 con trai tôi đi học xa, có bồ, tôi sợ con
tôi bỏ dở học vấn, nên cầu xin Cha Trương Bửu
Diệp ban ơn lành cho cháu. Đúng 1 tháng sau, con
trai tôi email nói đã chia tay bạn gái, và tập trung
học hành. Bây giờ cháu đã thành tài.
Năm 2009, đứa con thứ hai bắt đầu vào đại học,
nhưng ngành nào nó cũng không thích, và liên tục
đổi ngành. Tôi lại xin Cha cho nó chọn được đúng ngành mà không phải thay đổi nữa. Ba tháng
sau, cháu nói đã chọn được ngành học, và pass tất cả các kỳ thi. Giờ cháu đã đi làm, có công việc
rất tốt.
Năm 2010, đứa con đầu tiên đi thi chuyên môn khắp các tiểu bang của Canada, nó chạy qua cả
Mỹ để thi. Mà mỗi cuộc thi ở mỗi tiểu bang chỉ chọn 1 người. Thấy khó quá, tôi lại xin Cha. Kết
quả, cháu được đậu ở 4 tiểu bang!
Năm 2011, chị của tôi sống ở California nói có đến Văn phòng Cha. Chồng chị mất, chị lại bị
thất nghiệp, mà con chị mới 17 tuổi. Khi đó chị đã trên 50 tuổi, rất khó kiếm việc. Tôi cắt tờ báo
có hình Cha, rồi cầu nguyện cho chị tôi có việc làm. Ba tuần sau, chị gọi phone báo đã có việc
làm.
Từ năm 2013, sau nhiều phép lạ Cha đã làm cho gia đình chúng tôi, không biết có động lực
nào mà tôi nằm mơ thấy Cha liên tục. Trong giấc mơ, tôi nghe được tiếng Cha, rất trầm, ấm, gương
mặt của Cha rất nghiêm, đôi mắt của Cha giống như có một giọt nước trong con ngươi, rất long
lanh. Tôi theo đạo Phật nên không biết nhiều về Cha, nên tôi mới bắt đầu đi tìm hiểu về tiểu sử
của Cha. Không ai khác, chính má chồng tôi, là người đạo Công giáo đưa cho tôi hình Cha Diệp
có tiểu sử ở mặt sau. Lúc đó tôi mới biết Cha Diệp đã hy sinh để cứu
đàn chiên, và biết về Trương Bửu Diệp Foundation ở California.
Từ ngày biết rõ về Cha, có những chuyện tôi chỉ xin 3-4 phút
sau là thành hiện thực. Cha còn cứu tôi thoát chết sau một trận bão.
Mới đây nhất, tháng 11-2013, tôi xin cho con gái tôi có học bổng
của chính phủ để học đại học. Mới xin buổi tối, thì sáng hôm sau nó
nhận được email báo là được tiền Chính phủ cho 6,900 đồng để đi
học. Thật là mầu nhiệm!
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không thở được. Tôi sợ bị ung thư giai đoạn cuối. Tối hôm đó tôi đi ngủ trễ, cầu xin Cha, thì sáng
hôm sau thức dậy, tôi đi công việc đến quá trưa mà quên bẵng rằng ngày hôm qua mình đã bị đau
như thế nào.
Ngày 23 tháng 12, lúc ăn tiệc Christmas bên nhà
chồng, tôi kể hết chuyện về Cha, có người tin, người
không tin. Tối đó khi đi ngủ, tôi nói với Cha: “Cha ơi,
Cha làm cho con một phép lạ để người ta nhìn là tin sự
linh ứng của Cha, mà con không cần phải nói gì hết.”
Vừa nhắm mắt, tôi thấy Cha dắt tay tôi đến nhà anh ruột
của chồng tôi ở 34 năm trước, cũng tên Diệp. Cha nói:
“Con lấy số nhà đó, rồi mua vé số đi. Nhưng Cha không
cho con trúng số nhiều đâu, chỉ trúng 4 con số để thấy
sự hiển linh của Cha thôi.” Hôm sau, tôi gọi phone cho
anh chồng tôi hỏi về số nhà mà anh đã từng ở cách đây
34 năm. Tôi ra tiệm vé số mua liền. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi mua vé số. Ngày hôm sau,
ngày 25 tháng 12, vé số của tôi trúng 4 con số, 75 đồng!
Ngày 19 tháng Ba 2014, ngày cuối cùng để giải quyết công việc liên quan đến nhà cửa, nếu
không chúng tôi sẽ mất tất cả. Trước đó cả tuần lễ tôi liên lạc với luật sư nhưng ông ấy không trả
lời. Hôm đó tôi phải trực tiếp đến Văn phòng chưởng khế. Họ không tiếp tôi vì tôi không lấy hẹn.
Nhưng tôi cứ chờ. Chợt nhớ đến Cha Diệp, tôi để hình Cha lên cái cell phone, khấn Cha. Vừa dứt
câu, tự nhiên phone reng lên báo có người giúp mình. 10 phút sau chúng tôi được giải quyết mọi
chuyện.
Gần đây nhất, chỉ sau lời cầu xin của tôi với Cha, mà Cha cho con tôi có việc đi làm hè. Một
chuyện nữa, người bạn tôi đang làm thì bị thất nghiệp. Anh nhờ tôi khấn với Cha. Hôm đó đứng
giữa đường, tôi khấn: “Cha ơi, xin Cha ban ơn lành cho người bạn con đang gặp khó khăn, thất
nghiệp, vợ lại sắp từ Việt Nam qua. Mà Cha cho anh ấy có việc làm ở ngay downtown nhe Cha.”
Anh ấy trố mắt nhìn tôi, vì thấy tôi nói chuyện với Cha như nói với người bạn vậy. Ngay ngày
hôm sau, 29 tháng Sáu, anh ấy phone cho tôi nói có người gọi anh ấy đi làm, mà chỗ làm ở ngay
downtown! Toàn là những chuyện lạ và nhanh cấp tốc luôn!
Tôi đã gửi email đi các nơi để báo những phép lạ Cha đã ban cho tôi, và cho mọi người. Qua
Trương Bửu Diệp Foundation, tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người trên toàn cầu để thấy phép lạ
của Cha, và gửi thỉnh nguyện để Cha sớm được phong Thánh. Tôi cũng hứa với Cha, có dịp tôi sẽ
sang California để được nắm tay Cha mà tạ ơn Cha.
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“Cha đã cùng tôi vào tận phòng thi quốc tịch”
ách đây một tháng, tôi xem trên truyền hình,
thấy có nói về Cha Trương Bửu Diệp, người mang
nhiều ơn lành đến cho mọi người, kể cả người ngoại
đạo. Tôi bèn viết xuống số phone, địa chỉ, và nhờ ông
xã chở đến Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp
Foundation.
Tôi không rành tiếng Anh, mà tiếng Anh không
biết thì làm sao thi quốc tịch Mỹ chứ! Biết thế, nhưng
tôi vẫn cầu xin, tâm sự với Cha Diệp, và bắt đầu 9
ngày cầu nguyện liên tục.
Sáng nay là ngày tôi đi thi quốc tịch. Nhưng hôm qua tôi bị sổ mũi, đau họng quá. Đêm qua
không ngủ được, 1g30 sáng nay tôi thức dậy, tôi cầm chai nước thánh mà Hội cho, rồi cầu nguyện
trước tấm hình của Cha Diệp: “Cha ơi, một lát con đi thi rồi, mà con bịnh quá, con uống nước
Thánh đây, Cha cho con hết bịnh, chứ bịnh quá người ta sẽ cho con về.” Tôi uống nửa chai, rồi
thiếp đi một lúc. Đến khi thức dậy, tôi thấy trong người khỏe hẳn ra.
Tới sáng thì con gái tôi chở tôi đi thi. Trong phòng chờ, tôi lại tiếp tục khấn: “Cha ơi, Cha cho
con gặp người phỏng vấn là đàn ông đi, vì dù sao đàn ông cũng dễ tính hơn. Mà Cha phải đi theo
con vô phòng thi, Cha đừng bỏ con, Cha nhé!”
Y như rằng, người phỏng vấn tôi là đàn ông. Nhưng suốt buổi phỏng vấn, tôi chỉ nói được câu
“You help me!”, rồi trả lời “Yes”, hay “No” những câu tôi đoán chừng, chứ thực sự không hiểu rõ
họ hỏi cái gì. Phỏng vấn xong, ông ấy kêu tôi ký tên. Ký xong, tôi lại van nài: “You help me!”
Ông ta lắc đầu và nói: “Sorry!” Lúc đó, tôi biết là tôi đã rớt, lòng chán nản vô cùng.
Đưa tôi ký tên vào một tờ giấy, xong ông ta gọi con gái tôi nói gì đó, còn tôi thì ngồi thờ thẫn
vì buồn. Đến lúc ra xe, con gái tôi kể, ông ta nói rằng, cháu hãy giúp mẹ cháu để ngày tuyên thệ
mẹ cháu biết các thủ tục mà làm. Rồi cháu cười tươi khẳng định: “Mẹ đậu rồi đó!” Lúc ấy tôi mới
biết kết quả thật sự tốt lành. Tôi đã khóc oà lên vì vui mừng quá đỗi!
Không có một ai kể cả chính tôi cũng không ngờ rằng một người không rành tiếng Anh, lại bị
bệnh, tâm lý không thoải mái, tâm trạng hết sức lo lắng, vậy mà đi thi quốc tịch thì đậu ngay từ
lần phỏng vấn đầu tiên.
Vâng, tôi hoàn toàn tin nơi phép màu nhiệm của Cha Diệp. Chỉ có Cha mới cứu được tôi thôi!
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“Cha vui mừng đón tôi trở lại”
ôi là người được rất nhiều ơn lạ mà Cha Trương Bửu
Diệp ban cho. Lần đầu tôi đến với Cha khi Trương Bửu Diệp
Foundation (TBDF) mới mở được 4 tháng, khi đó văn phòng
rất đơn sơ. Phần đóng góp của tôi chỉ là 2 bản nhạc tôi sáng
tác tặng cho TBDF. Bẵng đi hơn một năm sau quay trở lại
đây, tôi thấy văn phòng ngày càng được mở rộng, khang trang
quá, nên tôi e ngại, nghĩ mình chẳng đóng góp được gì, mà ít
đến văn phòng, chỉ cầu nguyện ở nhà.
Trong một buổi cầu nguyện đầu tháng mới đây vào dịp tết,
tôi mới trở lại văn phòng TBDF. Sau buổi đọc kinh, tôi chợt
thấy chậu hoa cúc bên trái đong đưa khoảng 1-2 phút, chậu
hoa bên phải thì không, tôi lại tưởng động đất. Nhưng không phải.
Khi trở về nhà, tôi chợt nhớ đến câu chuyện về Phật Thích Ca mà tôi đọc hồi còn nhỏ. Chuyện
là, ngày Phật Thích Ca ra đời, vườn hoa dù trái mùa vẫn nở bông từ thân lên ngọn để biểu tả niềm
vui. Và tôi nghiệm ra, việc chỉ một chậu hoa dưới chân tôi đong đưa dù căn phòng không có gió,
chính là dấu chỉ của Cha, thể hiện niềm vui khi thấy tôi trở lại với Cha, niềm vui của một người
Cha khi thấy đứa con trở về nhà sau một thời gian dài vắng bóng.

Khách đến thăm Cha
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“Bán được chiếc truck, tôi quả quyết chính là nhờ Cha Diệp”

ôi là giáo dân của giáo sứ Mẹ Việt Nam thuộc
Tổng giáo phận Hoa Thịnh Đốn. Từ năm 1993, tôi mua
một xe truck làm phương tiện buôn bán để sinh sống.
Đến năm 2010 tôi 73 tuổi, nên quyết định về hưu. Từ đó
tôi đề bảng bán xe. 4 năm qua, có rất nhiều người đến
xem xe và nói sẽ trở lại để mua, nhưng không có ai trở
lại cả. Tháng 12 năm 2013 có một cặp vợ chồng người
Tây Ban Nha đến đặt cọc $100 và hẹn sau 5 ngày đến lấy
xe. Tôi nghĩ vậy là xong. Nhưng cho đến bây giờ, 7 tháng
rồi, mà không thấy họ trở lại.
Tình cờ hôm 6 tháng Bảy, 2014 tôi vào Youtube xem chương trình “Phép lạ Cha Diệp” số 21
thì có một chuyện giống chuyện của tôi. Đó là trường hợp của cô Trân Thân ở Utah, cũng có căn
nhà muốn bán, cầu xin Cha và bán được nhà.
Sau khi xem xong clip này tôi mới nói: “Ủa, sao mình không nhờ Cha Phanxico Trương Bửu
Diệp bán chiếc xe này cho mình nhỉ.” Thế là tôi vào Intenet, in hai tấm hình của Cha Diệp, một
tấm tôi để trên bàn thờ, một tấm tôi để trong phòng ngủ. Tối ngày 6 tháng Bảy, trước khi đi ngủ
tôi xin Cha bán giúp chiếc xe. Hôm sau, không có gì, tôi vẫn tiếp tục cầu xin. Sáng 8 tháng Bảy,
có người gõ cửa muốn mua xe. Mà anh này mua xe nhưng không hỏi gì hết, nói sẽ mượn tiền nhà
băng để mua xe, rồi chào tôi ra về. Thú thật lúc đó tôi nản lắm, vì chuyện mượn tiền nhà băng là
rất khó. Trưa 9 tháng Bảy anh ta gọi đến, nói nhà băng chưa cho mượn tiền. Nhưng qua ngày
mùng 10, anh ta gọi lại lần nữa, nói: “Mr.Tran, tôi mượn được tiền cô em tôi rồi, tôi sẽ đến trả tiền
cho anh, rồi hôm nào sẽ đến lấy xe.” Thú thật, lúc đó tôi rất ngỡ ngàng. Thế rồi anh ta đến trả tiền,
và đi làm thủ tục giấy tờ để lấy xe. Sáng nay, ngày 18 tháng Bảy, lúc 9g sáng, anh ta đã đến lấy
xe.
Có một điều rất ngạc nhiên là xe tôi đậu 4 năm, không chạy, nhưng lần này khi tôi bỏ bình
acquy vô, đề máy, thì xe nổ rất êm. Người mua rất hài
lòng.
Tôi quả quyết, đây là ơn Cha Diệp đã ban cho tôi
như tôi đã xin với Cha. Tôi là người rất khô khan, tội
lỗi nhưng Cha vẫn ban cho tôi. Vậy thì quý ông bà anh
chị em có chuyện gì cần đến Ngài, cứ xin Ngài, tôi
nghĩ rằng Cha sẽ ban cho, cũng như Ngài đã ban cho
tôi và rất nhiều người khác như quý vị đã thấy trên
chương trình truyền hình Trương Bửu Diệp.
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“Có Cha chữa, tôi đâu cần uống thuốc làm chi!”
ôi bị đau tim. Nặng lắm! Một hôm tôi thở không được,
phải đi cấp cứu. Các bác sĩ phải thông van tim, và đặt máy trợ
tim. Khi xuất viện, bác sĩ nói tay tôi chưa giơ lên được đâu, mà
phải tập dần dần. Một hôm có người rủ tôi đi thăm Cha Diệp,
tôi đồng ý đi, dù trong người không được khoẻ lắm. Hôm ấy
tôi tâm sự với Cha: “Xin Ngài chữa lành bệnh cho con, họ đã
chữa cho con rồi, nhưng bây giờ tay con còn nhức lắm.” Khi
mới vào Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation, tay tôi vẫn
còn nhức. Lúc đọc kinh cầu nguyện, tự nhiên nước mắt tôi chảy
ra. Tôi cứ sờ tay Cha rồi vuốt lên chỗ đau của mình. Về đến
nhà, tôi không còn cảm giác nhức nhối nữa. Ngón tay của tôi trước đây cứ bị quặp lại, bây giờ mở
ra mở vô được rồi đây này! Mấy tháng trước tôi phải uống thuốc liên miên, giờ Cha chữa cho tôi,
tôi đâu cần phải uống thuốc làm chi!
90. Bà Trần, Thị Nguyệt - Westminster, California

“Cha chữa cho đôi chân tôi khoẻ mạnh”
rước khi đến xin ơn Cha Diệp, tôi không được khỏe mặc dù
vẫn đi đứng được. Hai đôi chân của tôi rất đau, và tôi phải đi bác sĩ
thường xuyên.
Sau khi đi bác sĩ, uống thuốc, thì chân tôi có đỡ nhưng chỉ được
vài ngày. Cách đây mấy ngày chân tôi đỡ hơn rất nhiều, đi đứng rất
nhẹ nhàng, là nhờ tôi đến xin Cha. Vậy là Cha nhậm lời tôi rồi. Tôi
biết Cha Diệp đã từ lâu. Tôi cũng biết có nhiều người đến xin Cha
lắm, nhưng khi đó tôi không xin Cha, mặc dù tôi tin ở Cha Diệp. Giờ
tôi đau quá nên mới cầu xin Cha giúp cho đôi chân tôi mạnh khỏe,
Cha đã cho, khiến tôi cảm động lắm. Cha đã làm cho tôi một điều thật là kì diệu.
Thật kỳ lạ, hơn một tuần sau, con gái tôi gọi cho tôi. Rất mừng là chúng nó đều mạnh khoẻ,
làm ăn khấm khá. Hôm nay, tôi đến đây để cảm tạ Cha Diệp đã nhậm lời cầu khẩn của tôi chỉ trong
12 ngày.
Dù tôi là Phật tử nhưng tôi tin Cha là một vị Linh hiển, và linh ứng, tôi tin vào sự hiển Thánh
của Ngài, tin rằng Chúa đã cho Ngài làm được những phép lạ, giúp con người có được đức tin
mạnh mẽ hơn vào Thiên Chúa toàn năng. Vì từ Thiên chúa toàn năng đã để cho Cha Diệp có những
phép lạ nhiệm màu. Tôi tin vào phép màu mà Cha Diệp đã làm cho tất cả những người chạy đến
viếng Ngài mà không phân biệt tôn giáo. Chúa muốn cho Ngài làm chứng nhân thấy được uy danh
của Thiên chúa Ba ngôi.
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“Xin Cha, tôi thi lần đầu tiên là đậu quốc tịch Mỹ”
ách đây một năm tôi có
ghé xin Cha cho chúng tôi thi đậu
quốc tịch Mỹ. Chúng tôi mới thi
quốc tịch cách đây 3 tháng, chỉ
lần đầu tiên mà đậu, và nay chúng
tôi đã là công dân Mỹ rồi.
Chúng tôi biết Văn phòng
Cha Trương Bửu Diệp hơn một
năm, do nhiều người giới thiệu.
Nhưng với Cha Diệp thì chúng tôi
biết Cha hơn 20 năm, có đến
viếng Cha ở Tắc Sậy lúc còn ở
Việt Nam.
Lúc 49 tuổi, tôi bị mổ, và xin Cha cho được mạnh khỏe. Nay tôi đã 69 tuổi rồi. Bệnh tiểu đường
cũng bớt nhiều.

Khách đến thăm Cha Diệp
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‘Cha cho con gái tôi một đứa con dễ thương”
ôi ở Santa Ana được bốn năm rồi, nhưng mới
biết Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp 1 tháng nay
thôi. Đó là lần tình cờ tôi thấy Văn phòng và vào
cầu nguyện. Chỉ 1 tuần sau khi cầu nguyện là tôi
được ơn Cha.
Chuyện là thế này, tôi có đứa con gái lấy chồng
6 năm mà không có con. Vợ chồng cháu đi khám
các bệnh viện ở Sài Gòn, uống thuốc tây, thuốc bắc,
đi thầy này thầy kia, tốn nhiều tiền mà không được.
Hôm đó tôi đến Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp, thưa rằng: “Xin Cha cho con gái của con có
được đứa con để gia đình có cháu hủ hỉ với nhau.” Tôi xin Cha tuần thứ nhất thì tuần thứ hai con
gái tôi gọi điện thoại qua nói: “Ba ơi, con xin được một đứa bé rồi!” Mẹ đứa bé này là sinh viên
một trường đại học ở Đồng Nai. Khi có thai thì dấu gia đình, sợ bên ngoại buồn, nên ở trong ký
túc xá, bạn bè nuôi cho đến ngày sinh nở. Gần đến ngày sinh, có người đàn bà đến nói rằng nếu
siêu âm là con trai thì họ sẽ cho mười mấy triệu đồng, rồi đem về Sài Gòn sinh, chứ không cho
sinh ở Đồng Nai. Đến ngày sinh, mẹ đứa bé sinh ra một bé gái, chứ không phải là bé trai, vì thế
người đàn bà kia bỏ. Có người quen biết chuyện mới hỏi vợ chồng con gái tôi là nếu muốn xin con
nuôi thì giới thiệu cho gặp mẹ đứa bé. Vợ chồng con gái tôi từ Đồng Nai lên Sài Gòn, vô bệnh
viện thấy đứa bé dễ thương quá, nên làm thủ tục xin con, và cũng cho mẹ đứa bé mười mấy triệu
đồng. Từ hôm đem đứa bé về đến nay được 10 ngày rồi. Cháu ngoan lắm, bú bình xong rồi ngủ
thôi. Tôi làm việc bên này, cứ 11, 12 giờ khuya mới về đến nhà, thì lên mạng nói chuyện với cháu.
Dù đang ngủ cháu cũng cười với ông ngoại rồi lại ngủ tiếp. Bà ngoại nó gửi sữa, quần áo về cho
cháu.
Đó là câu chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là ở Việt Nam tôi có một chiếc xe Ford Escape, cũ
rồi, con trai tôi muốn bán gần 1 năm nay mà không bán được. Tôi cũng đến cầu xin Cha cho con
tôi bán huề vốn thôi cũng được. Hai hôm sau, con trai tôi báo tin đã bán được xe, mà còn có lời
chút đỉnh.
Khi bước vào phòng Cha, tâm hồn tôi thấy nhẹ nhàng. Khi về nhà, tôi còn có cảm giác như lời
cầu khấn của mình đã được rồi, chỉ không biết là trong bao lâu thôi. Không ngờ là Cha cho nhanh
đến như vậy. Tôi kể lại chuyện của mình nhằm chia sẻ với mọi người, và khuyên anh chị em bạn
bè mỗi khi gặp chuyện trở ngại gì cứ chạy đến Cha. Cha không từ chối ai đâu, nhưng quan trọng
là đến Cha thì phải có đức tin mạnh mẽ.
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“Tôi đã có việc làm ổn định là nhờ Cha Diệp cầu bầu”
ăm 2005, tôi đang làm ở hãng thì bị thất
nghiệp. Hai năm sau, cứ có việc, lại mất việc.
Chúng tôi rất lo lắng, vì công việc của tôi không ổn
định, lại phải đi làm xa tận trên Los Angeles. Cách
đây 2 tháng, tôi đã apply tìm công việc khác. Hôm
nay, tôi nhận được giấy báo là đã được nhận làm
việc chính thức rồi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, vì đã chuẩn bị tinh thần
là chỉ làm tạm thời, cho qua ngày. Hãng này ít khi
nhận người làm ổn định lắm, nhiều người làm mười
mấy năm mới được nhận chính thức. Tôi chỉ mới cầu xin Cha sau này, mà chỉ xin Cha cho gia
đình được bình an, có sức khoẻ để làm việc. Thì ra từ tháng 6, vợ tôi đã đến xin Cha Diệp cầu bầu
cho tôi được có việc làm ổn định, mà không bị trong tình trạng on-off nữa. Qua việc này, tôi xin
làm nhân chứng là Cha Diệp đã được Chúa ban cho phép mầu nhiệm là cầu bầu cho những ai tin
vào tình thương yêu của Chúa.
Giờ đây tôi đã có niềm tin nơi Cha, và niềm tin càng ngày càng vững chắc. Một khi niềm tin
vững chắc thì không chỉ công việc, mà cuộc sống của chúng ta sẽ được bình an vì ơn của Ngài đã
cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng ta.
Qua lời chia sẻ này, chúng tôi cũng xin cảm tạ các vị ân nhân đã hỗ trợ Trương Bửu Diệp
Foundation để Văn phòng có phương tiện rao giảng, quảng bá những ơn phước của Chúa qua lời
cầu bầu của Cha Diệp, để nhiều người biết đến Cha hơn.
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“Lúc nào tôi cũng luôn có Cha bên cạnh”
ôi từ San Jose xuống Nam California lập nghiệp. Do kinh tế
xuống dốc, gây ra tình trạng xáo trộn trong gia đình, con cái. Nhưng
chỉ trong ba ngày, tôi quỳ trước ảnh Cha Trương Bửu Diệp và cầu
xin Ngài cầu bầu lên Chúa, Đức Mẹ ban sự bình an cho gia đình
tôi.
Vợ tôi là người thiếu đức tin, ba năm nay không chịu đọc kinh,
nhưng sau ba ngày cầu nguyện, tôi cảm thấy đức tin của vợ tôi, của
gia đình tôi nhân lên gấp bội. Vợ tôi tự động đọc kinh, chứ tôi
không phải nhắc nữa. Chính vợ tôi gọi phone cho tôi trong ngày
Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời, ngày 15 tháng Tám vừa qua, và nhắc tôi chở mấy đứa con đi lễ.
Tôi rất ngạc nhiên. Tôi chẳng biết chia sẻ gì hơn, ngoài ơn lớn nhất đối với tôi là đức tin trong gia
đình tôi có được, qua sự cầu nguyện với Cha Diệp.
Tôi tin Cha sẽ tiếp tục ban ơn lành cho gia đình tôi. Tôi tin những lời cầu nguyện của gia đình
tôi sẽ được phúc đáp qua bàn tay của Cha cầu bầu. Tôi tin tôi sẽ được. Tôi vững lòng tin lắm.
Mẹ vợ tôi người Hoa, bà không có đạo, nhưng bà xuống tận Tắc Sậy để cầu xin Cha. Chính bà
cũng được ơn lành của Cha, khi bà bị té gãy xương chậu, nhưng do cầu xin Cha mà bây giờ đi lại
được chỉ trong 3 tháng. Đến thăm Cha ở đây, tôi cảm thấy trong lòng rất xúc động, lúc nào tôi
cũng nghĩ luôn có Cha bên cạnh.
95. Bà Trương, Ái Phương – Fountain Valley, California

“Cha Diệp đã chữa cho bệnh nhân của chúng tôi”
iện của chúng tôi có 6 bác sĩ chuyên khoa thần
kinh. Trong văn phòng, chúng tôi có đặt hình Cha Trương
Bửu Diệp gần 10 năm nay, do một bệnh nhân của bác sỹ
Daniel Truong tặng cho chúng tôi.
Mỗi lần muốn nói chuyện với Cha, muốn xin Cha điều
gì, chúng tôi lại ngước lên hình Cha, xin Cha cầu bầu cùng
Chúa để xin Cha ban cho những ơn lành, nhất là những
phép lạ cho các bệnh nhân của mình.
Sau khi chúng tôi cầu bầu cùng Cha, có 3 bệnh nhân
của chúng tôi được ơn Cha, trong đó 2 người đã bớt nhiều, và một người vẫn còn sống, trong khi
bác sĩ nói những bệnh nhân này chỉ còn sống được 30 ngày mà thôi.
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“Cha đã dẫn con tôi trở lại đạo
à Mừng: Lời tôi cầu xin Cha Trương Bửu Diệp từ 10
năm nay, bây giờ tôi đã được rồi. Chuyện là, con trai của
tôi bỏ đạo, không đi nhà thờ. Nhưng mới đây, cháu đã trở
lại đạo, còn con dâu của tôi là đứa ngoại đạo, giờ cũng mới
được rửa tội rồi. Con dâu tôi là đứa rất tốt, nó thích theo đạo
lắm. Tôi nghĩ Cha Diệp đã giúp con trai tôi để cháu trở lại
đạo.
ng Sáu: Tôi quê ở Tắc Sậy. Mợ tôi, tên là Nguyễn Thị
Vàng, là một trong 70 giáo dân bị bắt cùng với Cha Diệp. Sau này nghe Mợ tôi kể lại cái ngày Cha
bị Nhật và Việt Minh giết. Chúng lột đồ, hành hạ Cha cho đến chết, rồi ném xác Cha xuống ao.
Mỗi lần nhắc đến Cha Diệp là cứ như Cha chết trước mắt tôi vậy, tôi không thể chịu được.
97. Cô Trương, Sương – Anaheim, California

“Cha quá linh thiêng!”
ôi biết Cha cách đây đã 7 năm, và có đến thăm
mộ Cha, cầu xin, nhưng chưa đạt được ý nguyện. Hôm
thứ hai vừa rồi, mẹ tôi có mở DVD mọi người được ơn
Cha Diệp. Tôi vừa xem, vừa nhìn lên bàn thờ có hình
Cha Diệp mà nguyện trong lòng: “Cha ơi, nhiều người
xin và được ơn Cha. Sao con xin mà Cha chưa cho con.
Nếu thật sự Cha hiển linh, xin Cha ban ơn cho con đi,
để con được tăng thêm đức tin.”
Hiện nay tôi đang đi làm mà chưa được ký hợp đồng
lâu dài, chồng tôi đang chờ phỏng vấn để sang đây, còn
mẹ tôi bị đau chân. Nên tôi cầu xin Cha cho tôi những điều tôi mong đợi là được có công việc lâu
dài, chồng có visa sang Mỹ, và mẹ hết đau chân.
Mới nói chuyện với Cha hôm trước, hôm sau đi làm thì tôi được gọi lên để ký chính thức. Tôi
hết sức bất ngờ, nghĩ trong bụng: “Cha ơi, sao Cha chứng minh cho con sự linh thiêng của Cha
nhanh đến như vậy!” Cùng ngày hôm đó, chồng tôi phỏng vấn bên Việt Nam đậu. Thêm một bất
ngờ nữa! Tôi vẫn còn bán tín bán nghi, hỏi mẹ tôi, thì mẹ tôi nói: “Sao mấy bữa nay mẹ bớt đau
chân.” Nhận được ơn Cha như vậy, nay tôi tin tưởng tuyệt đối vào Cha. Cha quá linh thiêng!
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“Daddy, I’m fine!”
ách đây 6-7 năm tôi lập gia đình với người vợ
đầu nhưng không có con. Chúng tôi chia tay. Người
vợ thứ hai của tôi cũng bị sẩy thai lần đầu tiên.
Chúng tôi bị áp lực lắm, nhất là tôi. Khoảng 1 năm
rưỡi sau chúng tôi quyết định làm thụ tinh nhân tạo.
Khi đó, mẹ tôi đưa cho tôi tấm hình Cha Trương Bửu
Diệp, nói với tôi là hãy cầu xin Cha, vì Cha linh lắm.
Ai nói gì tôi làm nấy. Mẹ tôi nói tôi đọc kinh, cầu
nguyện, tôi làm y như lời bà dặn.
Vừa cầu nguyện, chúng tôi vừa đến bệnh viện để
làm các thủ tục thụ tinh nhân tạo. Các bác sĩ khám cho vợ trước, nói cô ấy bình thường. Đến phiên
tôi, tôi rất ngại, vì thấy phải làm qua nhiều bước nhiêu khê quá, nên tôi cứ hẹn lần hẹn lữa. Thật
ra tôi cũng không hy vọng lắm, vì bạn tôi làm 5 lần, tốn $50,000, mà đền lần thứ 5 mới có con
được. Rồi chúng tôi sinh hoạt bình thường, cho đến một hôm vợ tôi đi làm về báo tin rằng cô ấy
có thai.
Chưa tin, tôi đưa cô ấy đi khám, và đúng là cô ấy đã mang thai. Tuy vậy, do tôi lớn tuổi, nên
cô bác sĩ là bạn của tôi khuyên rằng phải thử, để xem nếu thai không khỏe mạnh thì phải lấy ra.
Tôi băn khoăn hoài không biết có nên thử hay không, vì nếu thử sẽ có thể ảnh hưởng đến thai nhi.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định không thử mà cứ để tự nhiên. Khi thai được khoảng 7 - 8 tháng
tuổi, tôi đưa vợ đi siêu âm. Ôi trời, đứa trẻ trong bụng mẹ nó thật là tuyệt vời! Nó giơ cái tay ra
như nói với tôi rằng: “Dady, I’m fine!” Con trai tôi thật khỏe mạnh và thông minh.
Cha Diệp họ Trương, tôi cũng họ Trương, tôi đặt cho con là Trương Bửu Luke. Tôi muốn làm
chứng với mọi người rằng Cha Diệp đã ban cho tôi một đại ân huệ. Bây giờ tôi tin Cha lắm, nhưng
chỉ những việc lớn, và việc trọng đại của người khác thì tôi mới cầu xin Cha.
Tôi đi tĩnh tâm với Cha Minh, Cha nói một câu rất hay: “Chúa có thánh giá của Chúa, mình có
thánh giá của mình. Không phải chuyện gì cũng chạy đến cầu xin Chúa, mà phải chấp nhận thánh
giá của mình lúc nặng, lúc nhẹ.” Tôi tin mọi người có chuyện cần đến Cha Diệp, hãy cứ xin, ngài
sẽ cho!
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“Cha cho tôi tìm được người share phòng như ý”
hà tôi có dư phòng cho share. Mà việc cho người share
phòng rất phức tạp, nên hai vợ chồng tôi cầu nguyện Cha
Trương Bửu Diệp, xin cho tìm được người share phòng đàng
hoàng.
Tôi thì muốn đăng ở báo Người Việt vì báo này có nhiều
người coi, nhưng chồng tôi lại quyết định đăng ở báo Viễn
Đông. Chúng tôi cho đăng ở báo Viễn Đông 15 ngày, vậy mà
mới đăng hôm trước, hôm sau đã có người gọi tới muốn share
phòng. Điều linh thiêng là Cha Diệp đã dẫn đường cho một cặp vợ chồng đàng hoàng, hợp tính
tình, lại là người Công giáo đến ở với chúng tôi. Anh chồng kể rằng, họ tính mua báo Người Việt
xem mục rao vặt để tìm phòng, nhưng vừa parking thì có người gọi với lại cho tờ báo Viễn Đông,
vì họ còn dư. Anh ấy mở mục rao vặt và đọc ngay số phone nhà tôi mà gọi. Tôi tin chính Cha đã
nghe lời cầu nguyện của tôi mà cầu bầu cùng Chúa, ban cho tôi ơn lành đúng theo ý nguyện.
Chuyện của tôi rất đơn giản, nhưng lại linh nghiệm. Hôm nay tôi đến vừa tạ ơn Cha, vừa làm
chứng cho sự linh nghiệm của Cha.
Tôi biết Cha Diệp khá lâu, về Việt Nam cũng đến thăm mộ Cha. Khi qua Mỹ, tôi cứ nghĩ chỉ
khi về Việt Nam mới thăm được Cha Diệp, khi biết có Văn phòng của Cha ở đây thì mừng lắm!
100. Cô Võ Thị Thuý Nga - Westminster, California

“Cha giúp tôi tìm được thẻ xanh tưởng chừng đã mất”
ôi muốn kể câu chuyện của mình, nhằm chứng minh cho
mọi người biết Cha Diệp đã ban rất nhiều ơn lành cho gia đình
chúng tôi. Tôi từ Việt Nam tôi sang tới Mỹ vào ngày 17 tháng
Chín năm 2013. Sau đó 3 tháng tôi làm giấy tờ để lấy thẻ xanh.
Sau nhiều tháng chờ đợi tôi vẫn không nhận được thẻ của
mình, ngày đêm tôi cầu khấn Cha Diệp mong Cha soi sáng
đường để tôi biết tôi sẽ phải làm gì. Cuối cùng Cha đã cầu bầu
lên Chúa giúp tôi có được thẻ xanh, thay vì nó bị người khác giữ, không muốn đưa, mà còn định
vứt vào thùng rác. Nếu mất thẻ xanh đó, tôi phải làm lại từ đầu, rất cực, mà tốn tiền. Tôi nghĩ chỉ
có Cha Diệp cầu lên Chúa làm được điều này cho tôi mà thôi.
Tôi đến thăm mộ Cha ở Việt Nam được 3 lần. Niềm tin của chúng tôi đối với Cha rất lớn.
Chúng tôi tuyệt đối tin vào bàn tay sắp xếp của Cha.
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Bài hát: Khúc Anh Hùng Ca Mừng Kính Cha Trương Bửu Diệp

100 ƠN CHA DIỆP tập 2
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CHƯƠNG 3 – CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TBDF
Cũng trong năm qua, nhiều hoạt động nhằm Vinh Danh Cha TRƯƠNG BỬU DIỆP được
tổ chức ngay tại Văn phòng cho anh chị em Thiện Nguyện Viên, Cộng Tác Viên, Ân Nhân, Bạn
Hữu và khách Thăm Viếng, được tổng hợp theo thứ tự thời gian bằng hình ảnh dưới đây.

HÌNH ẢNH SINH HOẠT TBDF 2013-2014
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 7 - 2013
Ngày 4 Tháng Bảy
Tại: Văn phòng TBDF
Số người tham dự: 88

BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 8 - 2013
Ngày 2 Tháng Tám
Tại: Văn phòng TBDF
Số người tham dự: 91

BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 9 - 2013
Ngày 5 Tháng Chín
Tại: Văn phòng TBDF
Số người tham dự: 90

BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 10 - 2013
Ngày 4 Tháng Mười
Tại: Văn phòng TBDF
Số người tham dự: 95
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Ngày 7 Tháng Mười Một
Tại: Văn phòng TBDF
Số người tham dự: 93

LỄ TẠ ƠN 2013
Ngày 30 Tháng Mười Một
Tại: Văn phòng TBDF
Số người tham dự: 82

BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 12 - 2013
Ngày 5 Tháng Mười Hai
Tại: Văn phòng TBDF
Số người tham dự: 102

CHRISTMAS 2013
Ngày 28 Tháng Mười Hai
Tại: Văn phòng TBDF
Số người tham dự: 56

Họp mặt Christmas anh chị em Thiện Nguyện TBDF
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Ngày 2 Tháng Một - 2014
Tại: Văn phòng TBDF
Số người tham dự: 105

MỪNG TẾT GIÁP NGỌ
Ngày 7 Tháng Hai, 2014
Tại Văn phòng TBDF
Số người tham dự: 83

BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 1 – 2014
Ngày 2 Tháng Một
Tại: Văn phòng TBDF
Số người tham dự: 71

BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 2 - 2014
Ngày 6 Tháng Hai
Tại: Văn phòng TBDF
Số người tham dự: 112
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Ngày 9 Tháng Ba, 2014
Tại: Nhà thờ Thánh Linh
Số người tham dự: 600

TIỆC GIỖ CHA
Ngày 9 Tháng Ba
tại nhà hàng Hồng Ân
Số người tham dự: 370
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Ngày 6 Tháng Ba
Tại: Văn phòng TBDF
Số người tham dự: 127

BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 4 – 2014
Ngày 3 Tháng Tư
Tại: Văn phòng TBDF
Số người tham dự: 139

BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 5 – 2014 & MOTHER’S DAY
Ngày 8 Tháng Năm
Tại: Văn phòng TBDF
Số người tham dự: 144

BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 6 - 2014
Ngày 5 Tháng Sáu
Tại: Văn phòng TBDF
Số người tham dự: 156
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Kết Quả Hoạt động của Trương Bửu Diệp Foundation
Từ 1 Tháng 7 năm 2013 đến 30 Tháng 6 năm 2014
Trong năm qua Văn phòng Hội Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) thu nhận được:
-

19,629 Thỉnh Nguyện Thư (TNT), trong đó số TNT hợp lệ là 18,212.
Thu hình, thu âm 111 nhân chứng ơn lành.

Ký tên Thỉnh nguyện thư tại Văn phòng TBDF

Ghi hình
và thu âm
nhân
chứng ơn
lành và TV
show tại
phòng thu
TBDF

100 ƠN CHA DIỆP tập 2
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đồng hương với:

44,761 lượt khách đến thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp
từ tháng 7-2013

đến tháng 6-2014

Khách Thăm Viếng ký tên vào Sổ Sign-In

Biểu đồ lượt khách thăm viếng mỗi tháng
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tinh thần để khách viếng thăm tìm được sự bình an, và niềm tin trong cuộc sống. Điều này thể
hiện qua số lời khấn được khách viếng thăm ghi trong Sổ Xin Khấn và Sổ Cảm Tạ được tổng kết
dưới đây:

Ghi Lời Khấn

Điều kỳ diệu thể hiện qua việc so sánh giữ số người xin khấn và cảm tạ, thì tỷ lệ là 25% (Cứ 4
người xin khấn thì có một người được ơn). Tỷ lệ này không thay đổi kể từ ngày mở VP.

Ghi lời khấn tại VP. TBDF

Lá Cảm Tạ
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phân phát 26,172 DVD Ơn Cha Diệp, và trên 62 ngàn hình ảnh, sách, tài liệu về Cha Diệp:

CD, DVD do TBDF phát hành

Gửi hình Cha Diệp cho người ở xa

Tặng CD, DVD Ơn Cha Diệp

CD, DVD về Cha Diệp
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BÁO CÁO THU CHI
ảng Cân Đối Thu Chi được tóm tắt từ báo cáo thuế hàng năm của TBDF cho giai đoạn từ 1 tháng 7
năm 2013 đến 30 tháng 6 năm 2014.
Đầu tiên là các khoản thu: Hội có 3 nguồn thu, thứ nhất là từ khách thăm viếng đóng góp tại Nhà Thăm
Viếng Cha (Donors), thứ hai là từ các sáng lập viên và nhà bảo trợ TBDF (Sponsors), và thứ ba là từ
quầy lưu niệm (Giftshop). Xin xem các biểu đồ dưới đây:
REVENUE
Donors

2013-2014
247,290.66

Sponsors

62,500.00

Giftshop

9,133.92

TOTAL

318,924.58

Biểu đồ Các Nguồn Thu cho thấy khoản đóng góp từ Donors (màu đỏ) tăng dần và hiện nay chiếm 77%
trong tổng thu nhập của Hội. Đây là một ơn lành của Cha Diệp vì từ ban đầu Ban Điều Hành dự trù sẽ
phải tài trợ toàn bộ chi phí trong 3 năm để duy trì Nhà Thăm Viếng Cha, không ngờ chỉ sau 2 năm hoạt
động, sự ủng hộ của khách thập phương yêu mến Cha đã đạt hơn 2/3 nguồn thu. Với đà này, sự đóng góp
của khách thăm viếng sẽ là nguồn tài trợ chính để duy trì văn phòng và Nhà Thăm Viếng Cha. .

Khách mua quà lưu niệm

Quầy lưu niệm
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Như vậy tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, bảng cân đối thu chi của Trương Bửu Diệp Foundation
được tóm tắt như sau:

BALANCE last year

18,992.42

REVENUE

318,924.58

EXPENSES

294,672.08

BALANCE

43,244.92

Với kết quả khả quan trên, Trương Bửu Diệp Foundation xin chân thành cám ơn các nhà tài trợ, quý ân
nhân, quý khách thăm viếng đã hết lòng ủng hộ Hội trong năm qua. Để tiếp tục phát huy tinh thần Phục Vụ
trong Yêu Thương của Cha Trương Bửu Diệp, Hội sẽ tiếp tục duy trì Nhà Thăm Viếng Cha và phát triển
thêm các chương trình phục vụ cộng đồng Việt Nam ngay tại Nam California nói riêng, và nói chung trên
toàn Hoa Kỳ.
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Quảng Cáo
Phần quảng cáo này do Ban Biên Tập thực hiện để bày tỏ lòng tri ân đến các công ty sau đây
đã nhiệt thành giúp đỡ Trương Bửu Diệp Foundation trong suốt 3 năm qua.
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Ông Tạ, Văn Bản - Sài Gòn, Việt Nam ................................................................................................. 77
83.
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Ông Trịnh, Hạnh – Garden Grove, California .................................................................................. 89
95.
Bà Trương, Ái Phương – Fountain Valley, California .................................................................. 89
96.
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