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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, 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.

Cha Trương Bửu Diệp
Hình do gia đình Cha cung cấp

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).

Nhà thờ Cồn Phước (cũ)

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,
Campuchia.
Từ năm 1927-1929, Ngài về làm giáo sư tại Tiểu chủng viện Cù Lao
Giêng, tỉnh An Giang. 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.
Cổng nhà thờ Khúc Tréo
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Hoàn cảnh xã hội nhiễu
nhương, những năm 19451946, chiến tranh loạn lạc,
bà con nhân dân di tản, 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.”

Ao nhà người anh ông giáo Sự, nơi Cha Diệp bị giết và thả xuống.
Nguồn: TBDF.

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.
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 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 ngày lễ giỗ mà còn thường xuyên trong năm vẫn có những người đến hành
hương.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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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.

Đoàn người về Tắc Sậy tham dự lễ Giỗ Cha Diệp.
Nguồn hình: TBDF

Đầu năm 2010, một ngôi nhà mộ hết sức khang
trang và hiện đại đã xây dựng xong, hài cốt 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.
Ngày 31 tháng 3 năm 2012, Hội Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) khai trương phòng Thăm
Viếng Cha Trương Bửu Diệp tại thành phố Garden Grove, bang California, Hoa Kỳ. TBDF là một
tổ chức thiện nguyện vô vị lợi, mục đích của Hội là phục vụ nhu cầu tâm linh của Cộng Đồng.
Đây là nhà thăm viếng Cha Diệp đầu tiên ở bên ngoài Việt Nam. Tọa lạc tại đường Euclid,
Garden Grove, California, tại đây trưng bày các thánh tích của Cha, như tượng Cha Diệp, mảnh
ván hòm, vụn hài cốt, bàn thờ Tổ,… tất cả đều được mang về từ mộ Cha (Nhà thờTắc Sậy) nhằm
đáp ứng nhu cầu của những người mến mộ Cha Diệp có nơi thăm viếng và khấn nguyện với Cha
ngay tại Hoa Kỳ.

Mảnh ván hòm Cha Diệp.
Hình: TBDF

Vụn hài cốt Cha Diệp.
Hình: TBDF

Bàn thờ Tổ và tượng Cha Diệp, bên trong Nhà thăm viếng Cha
Diệp tại TP Garden Grove, CA. Hình: TBDF
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Thư Ngỏ của Hội Trưởng TBDF
Ngày 12 tháng 03 năm 2016
Kính thưa Quý Vị,
Sách “Ơn Cha Diệp” tập III đến tay quý vị để đánh dấu kỷ
niệm 70 năm ngày mất của Cha Trương Bửu Diệp (12 tháng
3, 1946 - 12 tháng 3, 2016). Đây là một sự kiện trọng đại nên
đã được Cha Cố Linh Hướng của Hội dặn dò rằng: các con
phải tổ chức dịp lễ kỷ niệm 70 năm ngày giỗ Cha Trương Bửu
Diệp làm sao cho thật ý nghĩa.
Vì vậy, Ban Điều Hành TBDF nhờ một trung tâm uy tín và
danh tiếng để làm một chương trình công phu và nghệ thuật,
với hy vọng sẽ đem Cha đến cho mọi người trên toàn thế giới,
nhất là những ai chưa được biết đến danh Cha Diệp. Qua
chương trình này, những ai chưa biết về Cha sẽ hiểu về cuộc
đời và cái chết của Ngài, đồng thời thấy được những điều kỳ
diệu mà Cha đã làm cho những ai biết chạy đến nhờ Ngài
khấn cầu.
Song song đó, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những lời góp ý, chia sẻ, tâm sự, trực tiếp từ
khách thăm viếng đông đảo, và từ khách ở xa qua phone, hoặc thư từ, email từ khắp nơi gửi
về. Rất nhiều những góp ý đều có chung một nguyện vọng là ước mong tại Hoa Kỳ có sẽ một
Đền Cha Trương Bửu Diệp khang trang, xứng đáng với tầm vóc và danh tiếng của Cha, đồng
thời là nơi để mọi người đến thăm viếng, tĩnh tâm, đặc biệt cho những người có tuổi được sống
gần Cha.
Nguyện vọng này thúc đẩy chúng tôi nghĩ đến một dự án mang tên “Làng Cha Diệp”. Mục đích
của dự án là xây dựng một trung tâm mang tên Cha, dành riêng cho các cư dân trên 50 tuổi có
nơi sống, sinh hoạt thể chất tâm linh lành mạnh và ý nghĩa. Nhất là các cụ già có hoàn cảnh khó
khăn không nơi nương tựa, hoặc đang sống neo đơn, bế tắc, phiền muộn lúc tuổi đã xế chiều.
Đặc biệt là các tu sĩ hưu trí cô đơn có nơi sống xứng đáng với phẩm chất của người cả một đời
cống hiến cho xã hội.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Cha tử đạo, chúng tôi trân trọng thông báo đến mọi người:
Dự Án Làng Cha Diệp đã chính thức khởi động. Đây chính là mục tiêu của TBDF và cũng là
mong muốn của tất cả chúng ta, những người thọ ơn và mến phục Cha Phanxico Trương Bửu
Diệp.
Xin quý vị góp lời cầu nguyện cho dự án được tiến triển tốt đẹp để Làng Cha Diệp sớm được
hoàn thành.
Trân trọng kính chào,
PHẠM THU HƯƠNG
Hội trưởng TBDF
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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Thư của Lm Đinh Ngọc Quế, Linh Hướng TBDF
Anh, chị em thân mến,
Thêm một năm trôi qua, tôi lại có dịp hội ngộ cùng anh chị em
qua quyển sách ‘100 Ơn Cha Diệp’ tập 3 này.
Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) phát hành Sách ‘100
Ơn Cha Diệp’ tập 3 vào đúng thời điểm có ý nghĩa: kỷ niệm
70 năm ngày mất của Cha Trương Bửu Diệp (12 tháng Ba
năm 1946 – 12 tháng Ba năm 2016). TBDF đã làm rất nhiều
việc kể từ ngày thành lập vào tháng 8 năm 2011. Sự hy sinh,
cống hiến của Ban Điều hành TBDF trong việc tạo dựng nên
Văn phòng và Nhà thăm viếng Cha Diệp trên đường Euclid,
thành phố Garden Grove, California, cũng như việc phục vụ
của những Thiện nguyện viên tại TBDF thật đáng khen ngợi. Nhờ thế, Văn phòng TBDF trở
thành nơi cầu nguyện rất quen thuộc của đông đảo anh chị em.
Sách, báo Ơn Lành, nước, hình Cha Diệp, CD, DVD, và nhiều quà tặng khác cũng được gửi đi
miễn phí cho mọi người để làm tỏa sáng danh Cha. Bản thân tôi cũng rất thích thú mỗi khi rảnh
rỗi, ngồi lật từng trang sách, trang báo viết về những nhân chứng ơn lành Cha Diệp.
Hiện nay, Ban Điều Hành TBDF vẫn đang làm tiếp nhiều hoạt động giúp ích cho cộng đồng: tổ
chức đều đặn các Buổi cầu nguyện hàng tháng, hiệp thông chuyển lên Cha Diệp những lời khấn
nguyện, cảm tạ. Không những thế, bằng nhiều cách, TBDF đã giúp mọi người đến gần với Cha
hơn, và cầu nguyện với Cha dễ dàng hơn, như gửi lời khấn lên website, qua số phone riêng
(714-702-5129), gửi phiếu xin khấn về TBDF không cần phải dán tem… Số người được ơn Cha
ngày càng nhiều, càng có thêm tài liệu hay cho các chương trình truyền hình hàng tuần, cho
báo Ơn Lành mỗi tháng 2 kỳ, và cho những quyển sách ‘100 Ơn Cha Diệp’ sắp tới.
Nhưng đặc biệt tôi muốn nói đến một dự án lớn mà Hội đang chuẩn bị thực hiện: dự án xây
dựng ‘Làng Cha Diệp’ - điều mà mọi người đang ao ước. ‘Làng Cha Diệp’ sẽ là nơi tuyệt vời
nhất để tĩnh tâm, để quý vị già yếu, neo đơn có thể chọn làm nơi sống yên nhàn, gần Chúa, gần
Cha Diệp hơn. Đây chính là một trong những hoạt động phục vụ cộng đồng thiết thực nhất của
TBDF. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện để ‘Làng Cha Diệp’ sớm khởi công và đi vào hoạt động.
Thêm vào đó, Văn phòng và Nhà thăm viếng Cha Diệp hiện tại trên đường Euclid, thành phố
Garden Grove vẫn còn nhỏ hẹp, nếu được mở rộng, tu bổ để trở thành một ‘khu lịch sử’ về Cha
Diệp trên đất Mỹ, tại Orange County, nơi mà người ta quen gọi là thủ đô của những người tỵ
nạn, thì thật tuyệt vời!
Cuối cùng, với trách nhiệm là Linh Mục Linh Hướng của TBDF, tôi kêu gọi những ai đã may mắn
nhận được ơn lành qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp, hãy đến làm chứng cho Cha.
Bởi đó không chỉ là cách thức đền ơn Cha tốt nhất mà còn là bằng chứng cụ thể nhất trong hồ
sơ xin phong Thánh cho Cha Diệp. Có như vậy, chúng ta tin tưởng rằng ngày Ngài được phong
Thánh, sẽ không còn xa.
Lm. P. ĐINH NGỌC QUẾ, DCCT
Linh hướng Trương Bửu Diệp Foundation.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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CHƯƠNG 2 – NHÂN CHỨNG ƠN LÀNH
Tiếp theo sách “100 Ơn Cha Diệp” tập 1 phát hành năm 2013 và “100 Ơn Cha Diệp” tập II
phát hành năm 2014, 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 làm nhân chứng sống cho Cha Diệp.
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.
Sách 100 câu chuyện về Ơn Cha Diệp do TBDF phát hành thuần túy là một món quà mang
giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi
thiêng liêng khi tuyệt vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống.
(Các câu chuyện được sắp thứ tự alphabet theo tên của các nhân chứng để dễ dàng tìm kiếm)

Mỗi ngày có hàng trăm người đến Nhà thăm viếng trên đường Euclid, thành phố Garden Grove để cầu nguyện với Cha Diệp.
Hình: TBDF.
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1. Bà Avalos, Hue - Fulerton, CA.
“Cha cho tôi ơn như ý và ơn chữa lành”
Tôi có phòng cho share. Nhiều người hỏi nhưng tôi
không đồng ý vì họ hút thuốc, uống rượu. Tôi không
thích. Tôi có tấm hình của Cha Diệp, nên khấn nguyện
với Cha: “Cha ơi, xin Cha xui khiến sao cho có người
tới share phòng của con như đúng ý nguyện của con
là: không hút thuốc, không uống rượu, không nấu ăn.”
Hai ngày sau, có người đến share phòng, giao tiền, vô
ở liền và đồng ý mọi yêu cầu của tôi. Đó là tôi được ơn
Cha. Tôi biết Cha Diệp từ khi về Việt Nam năm 1991 và xuống thăm mộ Cha, nhưng chỉ
khi xem TV tôi mới biết có Văn phòng Cha trên đường Euclid mà đến cầu nguyện. Tôi
cũng từng bị bệnh, cầu nguyện với Cha thì Cha ban cho ơn chữa lành. Bàn thờ nhà tôi
có hình Chúa, Đức Mẹ. Tôi để hình Cha kế bên, và cầu nguyện với Cha mỗi ngày.

2. Bà Banzet, Phước – Vacaville, CA.
“Được ơn Cha, tôi mừng rơi nước mắt”
Chồng tôi là người Mỹ, bị đau hai bánh chè. Bánh
chè bên trái đau lắm. Tôi bèn cầm hột cát đem từ
nhà thờ Tắc Sậy, và nhìn hình Cha Diệp rồi khấn
nhờ Cha xin Chúa cho ông ấy đi đứng được, vì
ông ấy là cột nhà, nếu cột bị nghiêng thì nhà sẽ
đổ. Xong, tôi cầm hột cát chà lên bánh chè 3 lần.
Qua ngày hôm sau, chồng tôi nói sẽ thử không
uống thuốc nữa xem sao. Lạ thay, chồng tôi
không bị đau nữa. Tôi nói: “Chúa ơi, Chúa nhậm
lời Cha Diệp rồi.” Tôi biết Văn phòng Cha Diệp qua đứa cháu gái. Nó nói: “Dì đừng về
Việt Nam nữa. Ở đây cũng có Cha Diệp mà. Để con dắt dì vô.” Khi vào nhà cầu
nguyện, tôi vui mừng, nước mắt tuôn rơi. Nhân dịp này tôi cũng cầu nguyện xin Cha
chuyển cầu cho cuộc phẫu thuật của tôi, vì tôi bị một khối u trong não sẽ được phẫu
thuật vào tháng 1-2015. Xin Hội TBDF giúp lời cầu nguyện vì tôi rất sợ bị mổ. Tôi rất tin
vì Chúa nói cứ tin là được, cứ gõ thì cửa sẽ mở mà.
(Tháng 9-2015, khi viết lại câu chuyện của bà Phước Banzet, chúng tôi đã liên lạc với bà,
và được biết chân của chồng bà đã hoàn toàn bình phục, không bị đau nhức nữa kể từ
sau ngày bà cầu nguyện. Đặc biệt, cuộc phẫu thuật não vào tháng 1-2015 của bà đã
thành công, và bà sức khỏe của bà đã được bình phục.)
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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3. Ông Bùi, Việt Chương – Garden Grove, CA.
“Chính Cha Diệp đã giúp chúng tôi”
Tôi ở miền bắc Arizona, mới dọn xuống miền
nam California hồi cuối tháng 7-2014. Tôi có căn
nhà ở Arizona, đăng bán từ tháng 5-2014 cho
đến tháng 10-2014 vẫn chưa bán được. Chúng
tôi rất lo lắng. Bà cô vợ của tôi ở San Francisco
đến thăm, nghe chuyện, bà khuyên vợ chồng tôi
nên đến Nhà thăm viếng Cha Diệp mà khấn xin.
Tôi đã cầu nguyện Cha giúp sớm bán được căn
nhà, đúng giá. Chỉ trong vòng chưa đầy một
tháng sau khi cầu nguyện, tôi đã bán được căn nhà đúng giá mong muốn. Nay giấy tờ
xong xuôi, tôi đến để tạ ơn Cha.
Những người quen của tôi ở Arizona biết về Cha rất nhiều nhưng không biết có văn
phòng của Cha ở Nam California. Đối với tôi đạo nào cũng hướng dẫn mọi người ăn
hiền ở lành. Nếu có lòng thành, cầu xin điều tốt lành thì mình sẽ được toại nguyện. Tôi
tin chắc chính Cha Trương Bửu Diệp là người giúp chúng tôi.

4. Ông bà Bùi, Văn Đoàn - Westminster, CA.
“Đến xin Cha lần thứ ba thì vợ tôi khỏi bệnh”
Trước tôi có bệnh ngứa, đầu thì hay bị giật. Bệnh
ngứa tôi bị hơn 20 năm nay, còn bệnh giựt ở đầu
thì mới đây thôi. Tôi xem trên tivi chương trình
Phép lạ Cha Diệp, thấy có nhiều người được ơn
Cha, nên tôi tìm đến Văn phòng Cha để xin ơn
chữa lành. Sau hai tuần cầu nguyện với Cha, đầu
tôi bây giờ hết giựt, chỉ còn bệnh ngứa.
Vợ tôi bị bệnh ngộp thở, uống thuốc hoài không
hết. Vợ tôi đến với Cha 2 lần trước thì Cha chưa
cho, nhưng sau lần thứ ba thì vợ tôi khỏi bệnh rồi.
Chúng tôi biết Cha Diệp đã lâu, nhưng qua TV, bây giờ chúng tôi mới biết Văn phòng
Cha Diệp trên đường Euclid này mà đến cầu xin. Qua đây, tôi xin cám ơn những người
đã lập ra Nhà thăm viếng để mọi người đến mà cầu nguyện. Trên thế gian này có rất
nhiều bệnh tật mà y học không chữa được, nhưng chúng tôi tin Cha Diệp có thể làm
được.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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5. Bà Châu, Thị Huệ - Anaheim, CA.
“Cha ơi, con đậu quốc tịch rồi!”
Tôi lớn tuổi nên học rất
khó. Lần trước không
biết Cha, đi thi tôi run
quá, bị rớt. Lần này tôi
xin tấm hình của Cha, bỏ
vào túi, nên rất tự tin. Vô
phòng thi, họ chỉ hỏi mấy
câu ‘No’, ‘Yes’ thôi.
Nhờ Cha giúp đỡ, tôi lấy
được bình tĩnh để trả lời
cho đúng. Tôi là người
ngoại đạo nhưng tin Cha
đã giúp. Bạn bè tôi học
chung giới thiệu nên đến với Cha được 7 lần. Tối chủ nhật tôi đến cầu xin Cha Diệp,
sáng thứ hai đi thi thì tôi đậu. Hôm nay tôi trở lại đây, và đã báo với Cha: “Cha ơi, con
đậu quốc tịch rồi!”
Tôi nghe tiếng Cha
Diệp đã lâu, từ ngày
còn ở Việt Nam. Sang
Mỹ được 5 năm,
nhưng tôi mới biết
Văn phòng Trương
Bửu Diệp Foundation.
Từ ngày biết Cha, gia
đình có chuyện gì tôi
đều đến nhờ Cha
giúp đỡ. Bạn bè có
chuyện gì tôi đều
khuyên nên đến Văn
phòng Cha, xin nước
về uống để tăng sức
mạnh tinh thần.
Cầu nguyện với Cha Diệp. Hình: TBDF
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6. Đặng, Thị Hoàng Yến – Palm Bay, Florida.
“Xin đừng tuyệt vọng, hãy bám vào Cha”
Tôi là người ngoại đạo. Cách đây hơn 2 năm,
lúc chồng tôi đang bị ung thư tuyến tiền liệt thì
lại bị xuất huyết não. Ông ấy lái xe 3 tiếng
đồng hồ ngoài đường không biết đường về.
Khi tôi tìm được và đưa ông ấy đến bệnh viện
thì bác sĩ nói nếu chậm nửa tiếng nữa thôi là
không còn cứu được vì máu đã loang ra não
rồi. Bác sĩ nói phải mổ, tôi chần chừ không
biết quyết định thế nào. Mổ hay là không?
Nếu mổ, bác sĩ nói chồng tôi sẽ không trở lại
bình thường, có thể thành ‘người cây’, mà mổ
thì họ cũng không bảo đảm được gì. Lúc đó nhà tôi chỉ có hai vợ chồng, còn hai đứa
con làm tuốt trên Virginia. Tôi không biết làm sao cả, rất bối rối.
Chợt nhớ mấy người bạn tôi có nói lúc khổ nhất hãy cầu nguyện với Cha Trương Bửu
Diệp. Thật ra tôi cầu nguyện với tất cả các Đấng thiêng liêng, nhưng hình như ở Cha có
một phép lạ, vì lúc đang gục mặt xuống bàn khóc, tôi có nghe một tiếng văng vẳng bên
tai: “Con hãy cố gắng, mọi chuyện sẽ qua.” Nghe vậy, tôi bèn ký giấy đồng ý cho chồng
tôi mổ. Khi đem vô phòng mổ, bác sĩ nói ca mổ có thể kéo dài 5 tiếng. Ở ngoài phòng
chờ, tôi rất lo, những vẫn không ngừng cầu nguyện với Cha. Tôi nói: “Cha ơi, giờ con
như người sắp chết đuối, Cha là cái phao để con bám vào. Con là người ngoại đạo,
con chẳng biết cầu nguyện như thế nào, chỉ xin Cha cứu giúp. Xin Cha ban phép cho
ông bác sĩ có sự sáng suốt để phẫu thuật cho chồng con.” Hơn hai tiếng sau bác sĩ
bước ra, tôi sợ quá, không biết dữ hay lành. Nhưng nhìn nụ cười của ông, tôi cảm thấy
yên lòng, ông ấy nói: “Ông ấy rất may mắn, bà yên tâm nhé!” Tôi thở phào, ngước mắt
lên Trời, nói: “Cha ơi, thật sự đó là một ơn lành Cha đã ban cho con.”
Sau đó tôi không biết bằng cách nào để tạ ơn Cha. Thời may sao tôi thấy trên Internet
có địa chỉ của Trương Bửu Diệp Foundation trên đường Euclid. Mà đi từ Florida qua
đây thật sự khó khăn, nhưng tôi yên tâm vì đã có Cha đưa đón. Tôi đi cùng mấy người
bạn và qua thẳng Văn phòng Cha. Chính vì vậy, tôi xin làm nhân chứng cho Cha. Nhà
thăm viếng Cha thật là khang nghiêm từ trong ra ngoài, và cảm nhận được nơi đây rất
linh thiêng. Tôi cũng muốn nói với tất cả mọi người rằng những điều tôi nói không phải
là ‘quảng cáo’ đâu mà là đức tin thật sự của tôi. Những ai đang gặp khó khăn, xin đừng
tuyệt vọng, hãy bám vào Cha.
(Tháng 1-2016, qua phone, gia đình chị Yến cho biết hiện nay chồng chị Yến hoàn toàn
bình phục, như phép lạ Cha đã ban cho.)
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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7. Bà Đinh, Thị Thanh Nga – Saigon, Việt Nam.
“Những lần xin Cha, tôi đều được”
Bà Thanh Nga: Hồi trước tôi hay
tổ chức xe 50 chỗ đi xuống Tắc
Sậy cho mọi người đi thăm Cha.
Tôi đã có hai đứa con gái, nên tôi
cầu xin Đức Mẹ và Cha Diệp cho
tôi đứa con trai. Đầu năm 1995,
tôi sinh một cháu trai. Tên cháu là
Đỗ Cao Duy. Bây giờ cả ba đứa
con tôi đang học ở Mỹ. Năm
2010, tôi qua thăm các cháu bên
này. Thấy tôi rảnh rỗi chẳng biết
làm gì, các cháu hỏi nếu tôi muốn
thì đưa tôi đi đến Nhà thăm viếng
Cha Diệp. Tôi đồng ý, các cháu
lên Internet tìm đường chở tôi đến
đây. Thật sự, những lần xin ơn Cha, tôi đều được cả. Tôi có đứa cháu gái, lập gia đình
7-8 năm mà không có con, tôi khuyên cháu xuống Tắc Sậy cầu xin với Cha Trương
Bưu Diệp. Nó nghe theo, thì 3-4 tháng sau là có thai.
Anh Đỗ Cao Duy: Hiện nay tôi đang
sống với hai chị. Nghe mẹ kể về
những lời cầu nguyện của mẹ cho tôi,
tôi rất bất ngờ. Từ ngày sang Mỹ tôi
được chị dẫn đến Văn phòng Cha
Diệp để cầu nguyện. Lần nào cầu
nguyện với Cha về, tôi đều được như
ý nguyện. Theo tôi, có niềm tin thì xin
gì cũng được. Những lần đến Văn
phòng Cha Diệp để xin ơn, được ơn,
tôi rất vui, và lại muốn quay trở lại
thăm Cha. Khi xin ơn, mình chẳng
biết điều mình xin là tốt hay xấu. Cha
biết hết, nên cứ cầu xin với Cha, Cha
sẽ ban những điều tốt nhất cho mình.

Phút giây lắng đọng của một người đang cầu nguyện
với Cha Diệp. Hình: TBDF
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8. Ông Đinh, Đức Tâm – San Jose, CA.
“Tôi xin một job, Cha cho tới hai!”
Tôi bị thất nghiệp 22 tháng, đã đi tìm
việc và được phỏng vấn nhiều nơi
nhưng không được gì cả. Hơn tháng
trước tôi xuống miền Nam Cali chơi thì
được một người bạn giới thiệu có Văn
phòng Cha Trương Bửu Diệp ở đây.
Tôi là người Công giáo, biết Cha Diệp
từ hơn 20 năm nay. Không phải tôi
không tin nhưng vì chưa có nhu cầu để
chạy đến Cha. Thời gian tôi ở đây 3
ngày thì ngày cuối cùng tôi mới đến
Cha. Khi vào phòng xin khấn, tôi có nói
với Cha: “Cha ơi, con bị thất nghiệp đã
gần 2 năm nay, tiền trợ cấp thất nghiệp cũng hết rồi, cả nhà chỉ còn một mình vợ con đi
làm, 2 đứa con con cũng còn nhỏ, một đứa vẫn đang học đại học. Xin Cha cầu bầu
cùng Chúa cho con có được việc làm.” Tôi viết lời cầu nguyện của tôi vào Sổ Xin khấn.
Hôm đó là Chủ nhật. Tôi thăm Cha xong thì trở về San Jose. Chưa đầy một tuần sau,
hãng mà trước đây đã phỏng vấn tôi, nay gọi lại cho tôi, hỏi xem tôi có sẵn sàng cho
cuộc phỏng vấn lần thứ hai hay không. Tôi đồng ý, rồi chợt nhớ là mình đã cầu xin với
Cha, mà sao Cha linh thiêng quá, mới xin Chủ nhật mà thứ Sáu đã nhận được ơn.
Trong tim tôi như có sự gì đánh động mạnh lắm, tôi tự hỏi sao không biết chạy đến Cha
từ trước mà để tới 22 tháng như vậy! Kết quả phỏng vấn rất tốt, họ hẹn sẽ trả lời cho tôi
sớm. Nhưng trong tuần ấy lại có một hãng nữa đã phỏng vấn tôi trước đó gọi lại. Wow!
Tôi có tới 2 cơ hội, nên bây giờ phải lựa chọn mà thôi. Cuộc phỏng vấn thứ hai tôi được
thực hiện với manager ở tận tiểu bang Massassuchettes qua điện thoại. Trước khi cuộc
phỏng vấn bắt đầu tôi lấy kinh Cha ra đọc và cầu nguyện với Cha. Kết quả cuối cùng:
cả hai nơi đều nhận tôi làm việc. Lúc này tôi lại đọc kinh và cầu xin với Cha: “Thưa
Cha, con xin Cha cầu bầu giúp cho con có một job, mà nay Chúa cho con tới hai, xin
Cha cho con sự thông minh, sáng suốt, khôn ngoan để biết sự lựa chọn nào là tốt nhất.
Cuối cùng Cha đã giúp để tôi quyết định nhận một việc và từ chối việc kia. Hôm nay tôi
quyết định đến để tạ ơn Cha vì tôi bắt đầu đi làm từ sáng thứ hai tuần sau.
Tôi nghĩ bất cứ ai dù có đạo Công giáo hay không, khi cần một nơi nào đó để bám víu
thì cứ cầu xin với Cha. Tôi thấy mọi chuyện đến với tôi rất nhanh chóng, không ngờ,
nên tôi khuyên mọi người mỗi lần gặp khó khăn cứ chạy đến với Cha. Tại sao không
thử?
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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9. Ông Đỗ, Hữu Dũng – Mount Dora, Florida.
“Nhận được ơn, tôi tin Cha quá linh thiêng”
Cách đây không lâu, tôi có hứa với người bạn Mỹ
hàng xóm là sẽ đi vô rừng với anh ta. Khoảng 7 giờ
sáng hôm đó, tôi thấy ở sau nhà có một con chim
chào mào đáp trước mặt tôi và kêu lên rất lớn. Cứ
mỗi lần tôi định bước ra ngoài thì con chim phản
ứng như không muốn cho tôi ra khỏi cửa. Khi đó, tôi
chưa nghĩ đến Cha Diệp, mà nói với vợ tôi có thể đó
là ý của Chúa và Đức Mẹ không muốn cho tôi ra
ngoài, nên tôi nhắn với người bạn: “Bob, hôm nay
tôi bận, không đi với anh được rồi.” Anh ta nói ok, và vẫn vào rừng một mình. Hôm đó
chiếc tàu của Bob bị hư máy, anh ta trở về nhà khá vất vả. Hai tuần sau, tôi quyết định
đi cùng anh ta. Tàu chạy với tốc độ 20 miles, chạy trong vòng nửa tiếng. Lần này tàu bị
gãy chân vịt, bể hộp số. Tự nhiên khi đó có một chiếc tàu lớn đến cứu tàu của chúng
tôi. Vừa về đến nơi, mải lo buộc tàu nhìn lên thì không thấy chiếc tàu kia đâu nữa, mặc
dù con sông đó không thể nào chạy nhanh đến như thế được. Tôi về nhà, và nghĩ đến
một nhân chứng ơn lành Cha Diệp có cây đàn, từng thử Cha, chợt nhận ra là chính
Cha đã cứu tôi. Tôi chắc chắc như vậy vì tôi đã cầu nguyện với Cha.
Câu chuyện thứ hai. Tiệm nails của tôi làm ăn rất tốt. Tôi thờ hình Cha Diệp một bên.
Trong việc làm ăn, tôi có xích mích với tiệm bên cạnh cũng là người Việt Nam. Sáng
một ngày tôi mở cửa tiệm thì thấy anh ta đứng trước cửa tiệm để ếm vì anh ta muốn
phá tiệm của tôi. Anh này có bùa Lỗ Ban (bùa ếm). Thấy vậy, tôi khấn nhờ Cha Diệp
giúp. Chừng hơn 1 tháng sau, anh ta phải trả tiệm vì quá ế. Cha thương, tiệm của tôi
vẫn đông khách.
Chuyện thứ ba và thứ tư là Cha đã cứu tôi thoát chết trong gang tấc sau 2 vụ tai nạn xe
cộ.
Chuyện thứ năm, tôi cầu xin cho vợ tôi. Tôi nói cô ấy là nếu có Chúa, có Đức Mẹ, có
Cha Diệp thì đừng mê tín nữa. Cách đây 2 tuần, vợ tôi đem dẹp hết các hình thần linh
khác trong nhà. Cô ấy nói chính cô ấy cũng cầu nguyện với Cha Diệp. Ôi Trời, Cha linh
thiêng quá, tôi cầu xin gì, Cha cũng cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ cho tôi.
Tôi biết Cha Diệp khi còn ở Việt Nam, từng đi xuống Tắc Sậy để viếng mộ Cha, nhưng
tôi chưa tin. Cho đến khi tôi nhận được ơn lành thứ nhất mà tôi kể trên cách đây hơn 1
năm. Tình cờ tôi thấy được địa chỉ của Trương Bửu Diệp Foundation trên Internet, nên
đã liên lạc với Hội để hôm nay có dịp sang California, tôi tự nguyện đến làm nhân
chứng cho Cha.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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Chị Đỗ, Mai - Riverside, CA.

“Con không xứng đáng, mà Cha vẫn thương con”
Tôi bị đau tay 2 năm nay, uống thuốc
không hết, mẹ tôi nói cứ bóp dầu đi.
Tôi bóp dầu mà có hết đâu! Riêng
ngón tay cái bên bàn tay phải của tôi
rất đau đớn, không cử động được.
Tôi cầu nguyện với Cha được 4 lần,
nhưng chẳng thấy bớt, nên tôi bỏ,
không cầu nguyện, không tin Cha
nữa. Cô tôi thấy vậy nói không được
làm như thế, Cha thương yêu tất cả
mọi người, nhưng nếu không có niềm
tin thì sẽ không được Cha ban ơn
lành cho đâu.
Tình cờ một hôm tôi đi nhà thờ có người nói ở thành phố Garden Grove có nhà của
Cha trên đường Euclid. Tôi đến và nói với Cha: “Cha ơi, lúc trước con cầu nguyện mà
không được nhìn thấy Cha, hôm nay con đến xin lỗi Cha, xin Cha chữa lành bệnh cho
con và cho con có được công việc làm vì con chỉ có một mình mà thôi.” Sau đó trở về
nhà tôi tiếp tục cầu nguyện.
Khoảng ba tuần sau đó, tôi thấy tay mình bớt đau, cử động được mà không cần tay trái
trợ giúp. Thêm một tuần sau thì càng bớt đau. Đến nay được 2 tháng thì tôi hết đau
hoàn toàn. Tôi hết hồn, không thể nào ngờ được.
Ơn lành thứ hai tôi được Cha ban, đó là tôi đã có việc làm mới vì mất việc hơn năm nay
chỉ vì bị đau tay. Vậy là Cha đã ban cho tôi hai ơn, mà ơn chữa lành bệnh đau tay thì
tôi không thể ngờ được.
Mỗi lần đến với Cha, nắm tay Cha, tuy chỉ là bức
tượng, nhưng sao tôi thấy ấm lắm. Măc dù biết sau
lưng mình có rất nhiều người, nhưng sao lần nào
gặp Cha, nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Tôi nói với Cha:
“Cha ơi, con đã bỏ Cha, con nghi ngờ Cha, con
không xứng đáng mà Cha vẫn thương con. Con xin
cảm tạ Cha đã không bỏ con.”

-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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Anh Đỗ, Phương - Grandale, Arizona.
“Ở đâu có Cha, ở đó có sự bình yên”
Đây là lần thứ ba tôi nhận được ơn
Cha Diệp. Năm 2013 tôi xin visa đi
Úc để học, tôi cầu nguyện với Cha,
thế là tôi được cấp visa. Sau đó vì
có việc gia đình nên tôi về lại Việt
Nam.

Tôi có bà con ở Mỹ nên muốn sang
Mỹ học, tôi lại xin visa đi Mỹ, đầu
tiên chỉ là visa du lịch. Tôi lại cầu
xin Cha và được cấp visa. Đến Mỹ
tôi tìm trường học, ghi danh đi học.
Trong 4 tháng chờ đợi để Sở Di trú
xét chuyển diện từ du lịch sang du
học, tôi luôn cầu nguyện với Chúa, và nhờ Cha Diệp cấu bầu giúp. Bây giờ tôi đã được
Sở Di trú đồng ý cho tôi ở lại để học.
Lúc qua Mỹ tôi có dịp sang California chơi thì biết có Nhà thăm viếng Cha Diệp. Khi ấy
tôi cầu xin Cha và nói rằng nếu mọi chuyện suông sẻ tôi sẽ quay lại California để tạ ơn
Cha. Hôm nay tôi sang California để thực hiện lời hứa với Cha.
Tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt
Nam, và có dịp xuống Tắc Sậy với
những người bạn ở Mỹ về tạ ơn Cha.
Mỗi lần xin Cha điều gì, tôi đều tin là
tôi sẽ được. Ngoài ra, gia đình tôi
cũng có nhiều ơn Cha. Dù tôi không
theo đạo Công giáo nhưng lòng tin
của tôi đối với Cha Diệp rất lớn. Vào
Nhà cầu nguyện, đứng bên tượng
Cha tôi thấy rất thiêng liêng, giống
như bên Tắc Sậy vậy.
Vâng, ở đâu có Cha ở đó có sự bình
yên.

Cầu nguyện với Cha Diệp. Hình: TBDF
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Ông bà Dương, Tần – Lê, Lý – Anaheim, CA.
“Cha giúp chúng tôi trở thành công dân Mỹ

Tôi biết Cha Diệp lâu rồi, quê tôi ở Sa Đéc, nên sau này từ Sài Gòn về quê, lần nào tôi
cũng ghé Cha.
Tôi không theo đạo Công giáo nhưng rất tin nơi Chúa, và Cha Diệp. Trong niềm tin
tưởng đó, không chỉ một mình tôi, bất kể lương hay giáo đều đến Cha cầu mong Cha
ban cho những điều an lành. Chúng tôi nằm trong số đó.
Khi sang Mỹ, chúng tôi có những trăn trở lo âu: lớn tuổi, ngôn ngữ bất đồng,...Con tôi là
người Công giáo, chúng nói với tôi ở Mỹ cũng có đền thờ của Cha, nên đưa tôi đến
viếng Cha. Khi đến Nhà thăm viếng Cha Diệp, tôi có cầu nguyện với Cha cho chúng tôi
trở thành công dân Mỹ. Sáng hôm nay, hai vợ chồng tôi đi thi quốc tịch. Hình như có gì
đó nhiệm màu nên trước khi đi hai vợ chồng tôi uống nước xin từ văn phòng Cha về, và
cầu nguyện cho mọi điều suông sẻ. Kết quả là chúng tôi thi rất tốt dù tiếng Anh không
giỏi lắm, mà trả lời rất giỏi, đúng. Chúng tôi đến đây xin tạ ơn Cha.
Vì chúng tôi nghĩ sự cố gắng của mình chỉ là một phần, cái chính là do ơn trên giúp,
trong đó có lời cầu thay của Cha Diệp.

Ông Bà Dương, Tần và Lê, Lý. Hình chụp tại TBDF Studio.

-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------

trang 19

“100 ƠN CHA DIỆP” Tập 3

13.

Hạp, Thị Huệ – Rosemead, CA.

“Gặp Cha, tôi thấy lòng thật bình an”
Tôi đạo Phật giáo, qua một người dì theo
đạo Công giáo nói về Cha Trương Bửu
Diệp, nên tôi mới biết Cha. Đọc tiểu sử
Cha, tôi rất quý trọng Ngài.
Hai tháng trước, tôi theo dì đến Văn phòng
Cha để cầu nguyện và xin Cha ban cho
ước nguyện của tôi. Và Cha đã giúp cho
tôi, nên hôm nay tôi đên để cảm tạ Cha.
Chuyện là, hôm bữa tôi đi thi facial. Tôi lo
lắm, vì thời gian gấp rút, không có thời gian
chuẩn bị. Tôi đến cầu nguyện cùng Cha, và
tôi đã thi đậu. Những chuyện trong tương lai, tôi muốn xin Cha giúp cho tôi có thêm
nghị lực, sức khỏe.
Tôi đọc sách nói về Cha Diệp lâu rồi. Thật sự không phải vì lời cầu nguyện, mà qua
những việc Cha làm, tôi rất ngưỡng mộ đức tính, cách sống của Cha. Cha đã làm
những điều mà người ở lứa tuổi Cha lúc bấy giờ ít ai làm được. Vì vậy, tôi mới theo dì
đến với Cha, muốn một lần thấy được nơi mà mọi người đã đem Cha qua. Lần này tôi
cũng dắt theo một người bạn đạo Phật vì muốn người bạn hiểu thêm về Cha.
Tôi muốn chia sẻ với mọi
người là, cách đây 5
năm, cuộc đời tôi từng
gặp một cú shock rất
lớn. Khi đó tôi không biết
hướng đi, không có môt
chỗ dựa nào. Nhưng khi
tôi đã đến đây thì tôi cảm
thấy lòng mình thật bình
an, hết rối rắm. Khi bước
vô phòng cầu nguyện
thấy được sự thanh
thản, và làm việc gì đó
thì cảm thấy suôn sẻ
hơn.

Đến cầu nguyện với Cha để được ơn Cha. Hình: TBDF.

-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------

trang 20

“100 ƠN CHA DIỆP” Tập 3

14.

Chị Hoàng, Cẩm Châu – Garden Grove, CA.
“Cha đã cho tôi một ngọn đuốc soi đường”
Trước đây có người đem đến cho tôi tấm
hình Cha Diệp, và nói với tôi rằng nếu có
chuyện gì không ổn, hãy cứ cầu nguyện
với Cha. Tôi là người Phật giáo nhưng
luôn nghĩ bất cứ đạo nào cũng tốt lành. Tôi
đặt hình Cha ngay bàn làm việc, rất trân
trọng, vì tôi đã nghe được tiếng Cha, thấy
nhiều người gửi lời cám ơn Cha rất chân
tình lên báo.

Cách đây hai tuần tôi có vấn đề khúc mắc,
đau khổ. Số là công ty vẫn thường bán hàng cho tôi nay họ ngưng bán khiến công việc
kinh doanh của tôi bị đình trệ. Tôi chới với không biết phải cầu xin với ai. Vô tình tôi đi
ngang đường Euclid thì thấy có Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp, tôi bèn rẽ vào. Tôi
đến trước tượng Cha, nắm tay Cha, rồi quỳ xuống, khóc nói: “Cha ơi con là người
ngoại đạo xin Cha hướng dẫn cho con để con có sự sáng suốt trên còn đường con đi,
giờ con cùng cực, không biết phải làm gì hết để cứu công việc kinh doanh của con cả.
Con cần tiếp tục kinh doanh trước để giúp con, sau là giúp những người đang cần sự
giúp đỡ của con. Xin Cha ban phước lành cho con.” Rồi tôi xin Cha chai nước đã được
làm phép, uống để trôi hết mọi đau khổ. Tối đó tôi ngồi trên máy để tiếp tục tìm kiếm
công ty có thể thay thế công ty cũ, và tôi tìm ra ngay tức khắc! Tôi email cho họ, và chỉ
vài ngày sau họ trả lời đồng ý không những bán hàng cho tôi, mà còn giúp tôi đến cuối
cùng. Thật không thể tưởng tượng được rằng Cha đã làm phép nhiệm màu nhanh như
thế.
Cảm ơn Cha đã cầu cùng Chúa ban cho tôi phép lành như vậy. Ngay hôm qua lại có
một chuyện xảy ra. Sau khi tôi cầu xin thì Cha ban ngay cho tôi như ý nguyện. Đó là lý
do khiến tôi thấy mình phải đến đây làm chứng cho sự linh thiêng của Cha bằng cách
nói lên ơn lành mà Cha đã ban cho tôi. Tôi cảm ơn Cha đã cho tôi một ngọn đuốc soi
đường để tôi biết mình phải làm gì, đi con đường nào.
Xin cảm ơn Trương Bửu Diệp Foundation đã tạo dựng nên Nhà thăm viếng Cha, để ai
cần thì có thể chạy đến với Cha. Thật là phước lành khi chúng ta được sống ở tiểu
bang California với thời tiết thuận hòa, lại được có nơi thờ phượng Cha để đến thăm
viếng, cầu nguyện với Cha. Xin mọi người nếu có chuyện cần kíp, hãy mở lòng ra, cầu
nguyện với Cha bằng lòng từ tâm, ắt sẽ được như ý nguyện. Cầu chúc mọi người đến
vôi Cha đều được Cha nhận lời chuyển cầu để được hưởng Hồng Ân Thiên Chúa.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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Cô Hoàng, Haley– Westminster, CA.

15.

“Có niềm tin thì sẽ được”
Cách đây hai tuần, tôi có đứa em rể, không
biết bị nhiễm vi khuẩn gì mà vô nhà thương
thì em tôi phải đặt ống thở. Bác sĩ nói khả
năng sống chỉ là 20%, nội trong đêm đó sẽ
quyết định là rút ống thở ra hay không. Khi
ấy tôi có cầu xin Cha Diệp, mọi người trong
gia đình cũng cùng cầu nguyện với Cha.
Thật là tuyệt vời, chỉ sau 3 tuần, em rể tôi
đã hồi phục. Em tôi như chết đi sống lại
vậy. Tôi cho rằng chỉ có Cha Diệp mới có
thể làm được điều đó.
Má chồng ở quê Bạc Liêu đối diện nhà Cha Diệp, là người Phật giáo. Không biết làm
sao mà dù gia đình nghèo nhưng bà tặng bên nhà thờ một chiếc ghế có ghi tên Cha
Bửu Diệp. Lúc đó tôi không biết Cha Bửu Diệp là ai, nên không có lòng tin. Cách đây 5
năm, khi về Việt Nam tôi cầu xin cho con của tôi đừng bị bệnh, về Sài Gòn bình an.
Chiều hôm đó con tôi bị bệnh. Lúc ấy tôi hơi thất vọng, nói: “Sao con xin mà Cha không
cho?” Con tôi phải vào nhà thương. Trong nhà thương tôi lại cầu xin Cha tiếp. Sau đó
con tôi gặp đúng thầy đúng thuốc nên hết bịnh, về lại Mỹ.
Cuộc đời tôi mỗi khi gặp khó khăn, tưởng chừng như không vượt qua được, nhưng cứ
xin Cha là tôi đều được hết. Chồng tôi là người theo đạo Phật, nhưng cũng rất tin Cha
Bửu Diệp. Con tôi, đứa 9 tuổi thường nói với tôi: “Mẹ cứ cầu xin Cha Bửu Diệp đi, là
mẹ sẽ được.” Nhà chị chồng tôi, cũng theo đạo Phật, nhưng mỗi phòng trong nhà chị
đều có hình Cha Bửu Diệp.
Hồi xưa tôi hay xin Đức
Mẹ, nay tôi xin thêm ở
Cha Diệp. Tôi đi ngang
qua Văn phòng TBDF
lâu rồi, nhưng không tin
là có người đứng ra làm
một nơi thờ phượng
Cha lớn, và trang
nghiêm như vậy.

Một em
bé đang
cầu
nguyện
với Cha
Diệp.
Hình:
TBDF
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Bà Hoàng, Thị Liên – Garden Grove, CA.
“Tôi nghĩ Cha đang ở nước Trời”

Cháu tôi ở San Jose lập gia đình đã
hơn 2 năm nhưng chưa có con. Biết
vậy, tôi tha thiết cầu nguyện với Cha
Diệp. Chỉ hơn một tháng sau, tôi biết tin
cháu tôi đã có thai. Tôi tin Cha đã
nhậm lời tôi cầu xin, nên rất mừng.
Hiện nay, cháu đã mang thai được gần
7 tháng. Em út của tôi bị bệnh thần
kinh. Khi còn ở Việt Nam, tôi đã cầu
nguyện với Cha Diệp giúp em tôi khỏi
bệnh, nhưng lúc đó tôi chưa thành tâm
lắm. Khi tôi qua Mỹ, nghe tin ngoài
bệnh thần kinh, em còn bị bệnh viêm
gan B rất nặng, nên tôi lại lo lắng cho em tôi nhiều. Tôi tiếp tục van xin nhờ Cha cầu
nguyện giúp. Mới đây khi gọi phone về, em tôi nói xét nghiệm mới đây cho thấy em
không còn bị viêm gan B, còn thuốc thần kinh thì chỉ cần uống 1/3 liều mà bác sĩ cho,
có nghĩa, em đã khỏe lên nhiều lắm. Mỗi lần vào thăm Cha, tôi đều thấy như Cha đang
mỉm cười với tôi. Ánh mắt Cha rất sống động. Không gian Nhà thăm viếng yên tĩnh, ấm
cúng quá. Tôi luôn nghĩ Cha đang ở nước Trời, nhìn thấy cuộc sống thế gian khó khăn
đau khổ thế nào, nên Cha luôn giang tay cứu giúp mọi người.

Ông bà Nguyễn Tấn Sáu và
Trương Thị Mừng, Garden Grove,
California, nhân chứng ơn lành
được viết trong Sách 100 Ơn Cha
Diệp tập 2, trở lại thăm Cha vào
cuối năm 2015.
Hình: TBDF
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17.

Chị Hoàng, Thị Thanh Mai – Santa Ana, CA.
“Những gì tôi có được là nhờ Cha”
Cách đây một tuần, tôi đến Văn phòng Cha Trương
Bửu Diệp để xin Ngài cho tôi thi đậu quốc tịch.

Hôm đấy tôi để hết bài vở của tôi xuống dưới chân
Cha, rồi cầu xin Cha. Tôi nói: “Thưa Cha, con sang
Mỹ đã được 6 năm. Đây là lần thứ ba con đi thi quốc
tịch. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa, Đức Mẹ cho con
gặp được người tốt, dễ tính để giúp con thi đậu.” Nay
những lời cầu xin của tôi đã được Cha nhậm lời. Tôi
đậu quốc tịch rồi! Tôi mừng quá, vì không nghĩ rằng mình sẽ đậu. Lúc còn ở New
Mexico, mấy mẹ con tôi phải share phòng. Thời tiết lạnh giá, mà tôi phải đi làm từ 6:30
sáng đến 9:00 tối. Tôi khấn với Cha: “Cha ơi, con khổ quá, Cha cho con mua được một
cái mobile home nhé.” Chỉ mấy ngày sau tôi tìm được nhà, và mua được ngay chỉ trong
vòng vài tiếng đồng hồ. Đối với những người khác, có thể ơn Cha ban cho tôi là nhỏ bé,
nhưng với tôi thì không. Những gì tôi có được là nhờ Cha.

18.

Bà Hoàng, Kim Yến – Garden Grove, CA.
“Cầu xin Cha, tôi vượt qua được tất cả”
Năm 2012 tôi mới qua Mỹ được 3 năm,
và bảo lãnh cho con trai út của tôi, nhưng
giấy tờ cứ bị trục trặc. Tôi đã cầu xin với
Cha Trương Bửu Diệp, thì giấy tờ suôn
sẻ. Đó là ơn thứ nhất.

Ơn lành thứ hai là năm 2013, đứa cháu
15 tuổi của tôi xin đi du học ở Mỹ. Tôi
đến cầu xin Cha, kết quả là đến nay cháu
đã sang Mỹ được rồi. Hôm nay tôi đến tạ
ơn Cha và xin cho gia đình đứa con gái ở
Machachusette được hạnh phúc, làm ăn
khấm khá, và cuối cùng thì xin cho gia
đình tôi được ở lại ổn định trên nước Mỹ này. Tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam.
Cuộc đời tôi gặp nhiều chông gai, nhưng cứ cầu xin Cha thì tôi vượt qua tất cả. Vì vậy,
theo tôi, ai gặp khó khăn cứ chạy đến Cha. Ai không có điều kiện để đến thăm Cha, cứ
cầu nguyện với Cha ở nhà, thật lòng cầu xin thì Cha sẽ ban cho nhiều may mắn.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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19.

Chị Huỳnh, Loan – Arizona.
“Chỉ có thể là phép lạ”

Tôi lập gia đình 10 năm mà không có con,
nên ai chỉ gì tôi cũng làm. Tôi cầu khấn và
đi bác sĩ nhiều lần, cuối cùng thì bác sĩ
‘đầu hàng’, và nói rằng tôi có thể bị vô sinh
rồi. Tôi nghe vậy thì buồn quá, nhưng vẫn
tiếp tục cầu khấn. Lần này tôi nhờ cả Cha
Diệp cầu bầu giúp. Một thời gian sau tôi
phát hiện mình có thai. Dù hết sức cẩn
thận, nhưng tôi bị sanh non. Bác sĩ dự
sanh ngày 8 tháng 5 năm 2011, nhưng
cháu ra đời vào ngày 14 tháng 01, sớm
trước 4 tháng. Vì chỉ được ở trong bụng
mẹ 23 tuần, nên khi chào đời, con tôi chỉ
nặng 1.7 lbs (660 gram). Vợ chồng tôi đặt tên cho cháu là Steven.
Bác sĩ nói vì cháu sinh sớm nên rất có nhiều khả năng bị
thương tật. Tôi lo lắm, nên cứ đi nhà thờ lại khấn nguyện
cho cháu được bình an khỏe mạnh như bao đứa trẻ
khác. Một phần nhờ kỹ thuật tân tiến, một phần nhờ phép
lạ Chúa ban cho qua lời cầu bầu của Cha Diệp, mà nay
con tôi rất mạnh khỏe. Cháu rất thích đi nhà thờ.
Steven lúc mới chào đời, chỉ
nặng 1.7 lbs. Hình: Loan Huỳnh

Khi biết con trai đã khôn lớn, mạnh khỏe, tôi lại đi bác sĩ
để khám nghiệm xem có sanh được nữa không. Lần này bác sĩ vẫn cho rằng tôi không
mang thai tự nhiên được mà phải làm thụ tinh nhân tạo. Tôi lại cầu xin tiếp. Vừa cầu
xin, tôi vẫn cùng chồng lên kế hoạch làm thụ tinh nhân tạo. Khi đã uống thuốc được 5
ngày để làm thụ tinh, tôi phát hiện mình có thai. Lần này tôi xin Cha cho tôi sanh bình
thường chứ đừng sanh sớm nữa. Tôi tin Chúa đã và sẽ thương, nên không còn lo lắng
gì cả.
Ngoài ơn lành kể trên, tôi còn khẳng định chính Cha Diệp đã ban ơn lành cho cả ba của
tôi. Ba tôi đã lớn tuổi, không biết tiếng Anh. Vậy mà thi quốc tịch đậu. Những điều Cha
Diệp làm, chỉ có thể là phép lạ mà thôi!
Tôi là người ngoại đạo, lấy chồng Công giáo, nên chỉ mới biết Cha Diệp từ khi theo đạo
chồng. Với niềm tin rất mạnh mẽ về lời cầu bầu của Cha Diệp, tôi cho rằng cứ tin thì sẽ
được. Chúa ở khắp mọi nơi, lúc nào cũng nhìn xuống trần thế. Mình cứ ăn ở ngay
thẳng, biết giúp đỡ anh em, mọi người thì sẽ được Chúa ban ơn lành cho.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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20.

Hai chị Huỳnh, Phương Trang - Florida và
Huỳnh, Khuê Trang – Việt Nam.
“Cha Diệp cứu sống em chúng tôi"

Chị Khuê Trang (bìa trái) và vợ chồng chị Phương Trang.

Tháng 8-2014 tôi về Việt Nam
còn 1 tuần nữa trở lại Mỹ thì vợ
chồng tôi, em Khuê Trang và
người em trai cùng đi lễ và viếng
Đức Mẹ. Người em trai chở
Khuê Trang, ông xã tôi chở tôi.
Bốn người đi 2 xe gắn máy.
Chạy một lúc, tôi bỗng nghe có
tiếng la lên “Trời ơi, chạy xe gì
kỳ vậy?”, rồi một tiếng ‘rầm’, tiếp
đó là câu “Chúa ơi, Mẹ ơi cứu
em con”. Khi đó tôi nhận ra xe
của người em trai bị đụng. Em
tôi bất tỉnh, mặt mày đầy máu,

máu mũi, máu họng trào ra. Quá hốt hoảng, tôi kêu lại kêu Chúa, Mẹ cứu em tôi, rồi
sực nhớ trong bóp luôn có hình Cha Trương Bửu Diệp, nên tôi lấy ra vuốt hình lên
người em trai tôi. Tự nhiên em kêu khẹc khẹc, nhưng vẫn chưa tỉnh. Liền sau đó chúng
tôi đưa em đi cấp cứu ở bệnh viện Vĩnh Châu.
Do không đủ điều kiện chữa trị, bệnh viện chuyển em tôi lên bệnh viện Bạc Liêu. Ở đây,
họ chụp CT nói em tôi bị nứt xương mũi, mặt, xong chuyển em tôi lên bệnh viện Cần
Thơ. Tối hôm đó, tôi có khấn với Cha Diệp: “Cha ơi, còn có mấy bữa nữa con phải về
Mỹ rồi. Xin Cha cứu em con, để nó được bình phục về với mẹ con. Con nghe nhiều
người được ơn Cha qua California làm chứng nhân cho Cha. Cha cứu em con, khi về
Mỹ con cũng sẽ làm như vậy. Chỉ một tuần sau, em tôi được xuất viện. Bệnh viện Cần
Thơ nói mặt em tôi không bị nứt gì hết, không bể xương má, cũng không gãy sống mũi.
Gia đình tôi dù ở gần Tắc Sậy, nhưng bên đó không làm chứng nhân được. Vì vậy tôi
đã trở về Mỹ và hôm nay bay sang California để làm chứng cho Cha.
Tôi biết Cha Diệp hơn 10 năm qua, lúc còn ở Việt Nam. Nhà tôi chạy xe đến mộ Cha
mất có 30 phút thôi. Hồi đó, nhà tôi nghèo, bốn anh chị em mà không đủ xe. Tôi đến
cầu nguyện với Cha, xin Cha cho mua được chiếc cup 70 cho nó rẻ. Ngay hôm sau, có
người kêu bán xe, đúng chiếc cup 70. Tôi may đồ, những lúc vắng khách mà xin Cha,
tôi lại có khách.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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21.

Chị Lê, Ngọc – Cincinnati, Ohio.
“Được gặp Cha, tôi như nằm mơ”

Tôi biết Cha Trương Bửu Diệp từ 10 năm trước, và cũng đã được về Tắc Sậy thăm mộ
Cha.
Từ khi biết Cha, lúc nào tôi cũng cầu nguyện nhờ Cha che chở, giúp đỡ. Cách đây một
năm, vào buổi tối của tháng 9 tôi ghé thăm nhà người chị. Trời Cincinnati khi đó tối lắm,
tôi vừa mở cửa xe định bước xuống thì bỗng cánh cửa đóng rầm lại, tôi thấy có chiếc
xe truck vụt qua. Nói thì không ai tin, chứ tôi cảm giác đúng là có người cứu tôi, mà
người đó chính là Cha Trương Bửu Diệp. Một lần khác, khi cả nhà tôi đi làm, chỉ có một
mình tôi ở nhà, tôi đau bụng lắm, mà không tìm ra điện thoại để mà gọi cho chồng. Tôi
chỉ biết vừa lết, vừa kêu “Cha ơi, Cha cứu con” Tôi thiếp đi một lúc thì thấy Cha hiện ra
trước mặt. Khi bừng mở mắt ra, tôi không thấy Cha nữa, mà cơn đau cũng biến mất.
Còn rất nhiều chuyện Cha làm cho tôi, tôi kể thì không ai tin, chỉ mình tôi cảm nhận
được mà thôi.
Lần này cũng vậy, tôi qua được California, đến tận văn phòng Cha và dự lễ giỗ Cha là
chuyện lạ Cha ban cho tôi. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ bỏ ra một ngày để đi
đâu, kể cả đi vacation với chồng, tôi cũng không yên tâm với công việc.
Năm nay tôi nói với Cha: “Cha ơi, con muốn qua California dự lễ giỗ của Cha lắm,
nhưng công việc nhiều quá, con không đi được, có thể sang năm con sẽ đi, Cha nhé!”
Nhưng Cha đã nghe, và biết nguyện vọng của tôi muốn đi, nên vào đầu tháng 3 vừa
qua, mọi công việc của tôi đều hoàn tất, khiến tôi không còn phải lo lắng gì nữa, tôi nhẹ
nhàng, thoải mái để có thể vừa qua California thăm con gái, vừa đến dự được lễ giỗ
của Cha. Đến gặp Cha rồi, tôi vẫn có cảm giác như đang nằm mơ vậy.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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22.

Bà Lê, Thị Phát – Westminster, CA.

“Cha giúp tôi nuôi dạy con cái nên người”
Tôi là người ngoại đạo, nhưng tôi có đức tin. Năm
1981, chồng tôi vượt biên rồi mất tích. Khi đến với
Cha, tôi tâm sự rằng tôi rất cô đơn, một mình nuôi hai
con nhỏ còn đang đi học, mà con không làm gì lợi tức,
xin Cha cho con nuôi dưỡng, dạy bảo được các con.
Tôi đã cầu nguyện Cha Diệp giúp đỡ tôi nuôi dạy con
cái cho nên người, gia đình bình yên, mạnh giỏi. Các
con tôi hiện nay đã có gia đình, đứa nào cũng thành
đạt. Các cháu đều đã có gia đình riêng, hạnh phúc.
Tôi thấy điều đó là một ơn phúc lớn đối với gia đình tôi. Tôi biết Cha Diệp từ sau 1975.
Lúc đó, từ Sài Gòn tôi đi xe đò xuống dưới Bạc Liêu khấn nguyện với Cha. Tôi nghe
mọi người nói Cha Diệp rất linh thiêng, hay giúp đỡ mọi người, nên tôi thường cầu
nguyện với Cha. Con tôi lớn lên, nghe và biết về Văn phòng Trương Bửu Diệp
Foundation nên đã đưa tôi đến đây để tạ ơn Cha. Gặp những ai hoạn nạn, khó khăn tôi
đều khuyên hãy đến với Cha diệp mà khấn nguyện, xin Cha phù hộ cho.

23.

Ông Lê, Văn Tất – Los Angeles, CA.
“Cha linh thiêng qúa!”

Có lần tôi đi chùa Phật Tổ ở Long Beach bị té đập
đầu. Về nhà tôi đau lắm nên con tôi đưa đi bác sĩ
chụp hình. Tôi vái Cha cho đừng có chuyện gì xảy
ra, thì kết quả rất tốt. 5 ngày sau suôi gia của tôi bị
té bất tỉnh. Tôi về vái Cha cho bà ấy tỉnh lại. Mấy
ngày sau bà ấy tỉnh, nhưng vẫn không đi được. Tôi
lại vái Cha cho bà ấy đi được, thì đúng vậy, bà ấy đi
được. Tôi thấy Cha linh thiêng quá! Hôm ấy là ngày
đổ rác, tôi đẩy rác ra mà không đóng cửa hàng rào
nên mấy con chó chạy ra ngoài mất. Tôi về lại vái: “Cha ơi, tội nghiệp mấy con chó đi ra
ngoài không ai cho nó ăn, ngủ ngoài đường lạnh lẽo, Cha xui khiến cho nó về đi.” Ngày
hôm sau có một con về, hai ngày hôm sau con chó kia về. Vợ chồng tôi người nói gió
người nói mây, hay chống đối nhau. Không phải nói xấu bà xã, chứ bả cộc cằn lắm. Tôi
nói ngọt thì bả coi tôi như người dưng. Vì thế tôi xin Cha nhờ Cha thay đổi tánh tình
của bà xã được ngọt dịu lại. Vài tháng sau tự nhiên bả nói chuyện với tôi ngọt ngào,
thích lắm, bả đối xử tử tế với tôi như hồi mới cưới vậy. Ngoài ra Cha còn thay đổi tính
tình con gái tôi. Tôi rất biết ơn Cha.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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24.

Chị Lê, Hoài Thu – Garden Grove, CA.
“Tôi kiên nhẫn chờ và được ơn Cha ban”
Hai vợ chồng tôi rất thích một căn nhà
để mua, nhưng mua không được vì
người ta đã bán cho người khác rồi.
Nhưng tôi vẫn chưa hết hy vọng, chờ đợi
có điều gì đó xảy ra. Tôi cầu nguyện với
Cha, tôi nói: “Cha ơi, con mà không mua
được căn nhà này con thất vọng lắm,
nếu Cha thương ban cho con ơn lành để
con mua được căn nhà này thì con xin
hết lòng tạ ơn Cha. Gần tới lễ giỗ Cha
rồi, Cha cho con một dấu chỉ xem con có
mua được căn nhà này hay không.”

Tôi đến văn phòng Cha liên tục như vậy
cả tháng trời. Một hôm người mua dùm nhà cho tôi khuyên tôi đừng chờ đợi nữa mà
hãy đi tìm nhà khác. Nghe vây tôi buồn lắm. Tối hôm ấy, tôi viết lời khấn nguyện rồi đặt
lên bàn thờ, nói với Cha: “Cha ơi, con xin mua được căn nhà này, nếu mua được thì
con mừng lắm, còn không thì con cũng đành chịu. Tuy vậy, xin Cha cho con biết là con
có mua được hay không Cha nhé!” Trong giấc ngủ đêm đó, tôi có nghe một giọng nói
vang bên tai, rằng: “Cha biết con thích căn nhà này, nên Cha sẽ làm mọi cách cho con
mua được.” Sáng hôm sau, tôi nhận được cú phone, báo rằng họ đồng ý bán căn nhà
cho tôi.
Cách đây 8 năm, tôi bị nhiều bệnh nặng. Riêng khối u thì bác sĩ quyết định cho tôi phải
mổ. Tôi sợ lắm, không muốn mổ. Khi đó có người mách bảo hãy cầu nguyện với Cha
Diệp vì Cha linh thiêng lắm, cứ xin thì Cha sẽ ban ơn lành, Cha chữa bệnh cho. Nghe
vậy, tôi mua vé máy bay về Việt Nam, xuống tận mộ Cha cầu nguyện và phó thác cho
Ngài. Khi trở về Mỹ là gần đến ngày đi mổ. Trước khi mổ bác sĩ làm lại các xét nghiệm.
Kết quả cho thấy khối u không còn nữa, nên không phải mổ. Từ đó đến nay tôi khỏe,
không bệnh tật gì cả, không phải uống một viên thuốc nào.
Tôi biết Cha rất thương tôi, ban cho tôi nhiều ơn, nhưng Cha cũng thử thách chứ không
cho liền. Biết vậy nên tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nhận được ơn Cha. Tôi kể câu
chuyện của mình để những ai đang cần Cha giúp sức, hãy chạy đến xin Cha, nhưng
phải có lòng thành và một niềm tin vững vàng.
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Cô Lê, Hoàng Thanh Trúc – Los Angeles, CA.
“Ánh mắt của Cha làm con vững mạnh hơn”
Tôi nhận được một phép màu nhiệm từ
Cha Diệp mà tôi không thể nào giữ trong
lòng được nên xin chia sẻ ngay sau đây.
Thứ bảy tuần rồi vợ chồng tôi đến Văn
phòng Cha Diệp để thăm viếng và xin
khấn. Ngoài những lời khấn cho riêng
tôi, tôi có xin cho một người em ở Việt
Nam. Em tôi bị thất nghiệp, nộp đơn vài
nơi trong đó có một nơi em tôi ước muốn
được vô làm. Đó là một công ty Nhật,
lương cao, có cơ hội đi nước ngoài làm
việc. Sau khi phỏng vấn, họ từ chối. Em
tôi buồn và lo, nên tâm sự với mẹ tôi.

Hôm lên Cha tôi có nói với Cha: “Cha ơi, em con là Phật tử, quy y rồi. Em đang bị thất
nghiệp, ước muốn làm ở công ty Nhật. Họ vừa phỏng vấn xong mà em bị từ chối. Mặt
nó thế này nè Cha, nhà ở đó đó, nhà như vậy, đi xe vậy đó. Cha giúp em con nhe Cha.”
Rồi tôi mỉm cười với Cha. Sang ngày hôm sau, chiều Chủ nhật (tức là sáng thứ Hai ở
Việt Nam) em tôi gọi phone sang nói công ty Nhật đã mời đến làm việc ngay, họ nhận
và còn chỉ dẫn rất tận tình. Vâng, chỉ có Cha mới làm được phép màu này mà thôi.
Riêng tôi được rất nhiều ơn của Cha Diệp. Lúc trước tôi gầy, ốm yếu, hay bị xỉu lắm.
Có lần tôi bị xỉu, vào nhà thương họ phát hiện tôi bị thiếu can-xi trong máu, và có khối u
trong buồng trứng. Tôi có học bổng đi Úc nhưng gia đình lúc đó không lo được tiền chi
phí, mà lại yếu sức nữa. Tôi cầu nguyện với Cha và cảm thấy bớt rất nhiều trong
những lần đau bụng, dần dần nhẹ hơn, dù chẳng thuốc men gì cả. Chỉ trong vòng nửa
năm, tôi khỏe ra, ăn ngủ được và bắt đầu mập lên. Sau đó, tôi sang định cư ở Mỹ, khối
u được lấy ra, nhưng trước đó tôi hoàn toàn bình thường không bị đau, hay bị xỉu nữa.
Tôi tin chính Cha Diệp đã ban cho tôi ơn chữa lành. Chỉ có Cha mới cứu được tôi thôi.
Trong gia đình tôi cũng có nhiều người được ơn Cha, nhiều ơn vô cùng kỳ diệu. Với
những ai chưa có niềm tin nơi Cha, tôi chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình: Trước
đây khi có được tấm hình của Cha tôi còn chưa biết Cha là ai, Cha chết như thế nào,
nhưng tôi cứ nhìn vào hình, đặc biệt là ánh mắt Cha, mà cầu nguyện. Tôi nói với Cha:
“Thưa Cha, ánh mắt của Cha làm cho con vững mạnh hơn, xin Cha cứu giúp con.” Chỉ
đơn giản, mộc mạc thế thôi.
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Chị Lê, Bình Yến – San Bernardino, CA.
“Tôi nhớ ơn Cha muôn đời”

Một hôm tôi phát hiện mình bị đau bên ngực, đau
lắm, còn môi thì bị lở. Bạn bè giới thiệu tôi đến cầu
nguyện với Cha Diệp tại Nhà thăm viếng Cha trên
đường Euclid, thành phố Garden Grove. Tôi chưa
tin lắm, mà chỉ tin Cha Diệp ở Việt Nam thôi. Hôm
tôi đi nhà thờ, mấy chị mà được ơn Cha lại khuyên
tôi đến Nhà thăm viếng Cha Diệp, Cha sẽ ban ơn
cho. Ngày 25 tháng 1 tôi đến đây cùng con gái, tôi
nói: “Cha ơi cả tuần qua con đau nhức quá, uống thuốc không hết, môi con còn bị lở
nữa. Cha cho con hết bệnh nhe Cha.” Vừa để tay lên tay Cha, tôi cảm nhận được một
làn gió thổi vô họng của tôi, sau đó tôi cảm thấy như có rất nhiều lá tre bay vô miệng,
tôi nuốt nước miếng mà lá tre vẫn cứ tuôn vô họng. Lúc đó tôi nhìn lên mắt Cha thì linh
cảm Cha đã nghe lời tôi khấn nguyện. Qua ngày hôm sau, tự dưng tôi hết đau ở ngực,
môi cũng từ từ lành dần, và từ ngày đó đến nay tôi hoàn toàn bình phục. Hôm đi cùng
tôi, con gái tôi cũng cầu nguyện với Cha. Hôm đó nó bị bệnh, khi về là nó hết bệnh
luôn. Vì nhận được ơn chữa lành của Cha Diệp, hôm nay tôi đến để tạ lễ Cha và chia
sẻ với mọi người để làm nhân chứng cho việc Cha đã ban cho tôi. Tôi sẽ nhớ ơn Cha
muôn đời.

27.

Bà Mã, Húng – El Monte, CA.
“Tôi đạo Phật, nhưng tin Cha lắm”

Tôi thấy nhiều người nói Cha Diệp linh thiêng lắm,
nên tôi xin hình Cha về đem ra ngoài sân thờ. Một lần
nọ, tôi xem tivi thấy có Chương trình Ơn Cha Diệp, tôi
bèn kêu thằng con trai út đưa tôi xuống đây để tạ ơn
Cha. Tôi bị đau khớp lâu rồi. Chữa chạy nhiều nơi
không hết. Mười mấy năm trước tôi bị ong chích ở
tay. Còn mới đây thì tôi bị té. Đau nhức, tôi chỉ biết
lấy dầu cù là mà bôi vào, rồi uống thuốc, vẫn không
hết. Mỗi đêm tôi đều vái xin Cha cứu chữa. Vậy mà
trong vòng 1 năm nay, tay bị ong chích của tôi dần dần lành hẳn, tôi cũng bớt đau nhức
nhiều. Đến Văn phòng Cha, tôi muốn mua bông hoa nhưng thấy ở Văn phòng Cha
nhiều hoa đẹp quá, nên tôi thường mua trái cây, bánh bao,…để cúng Cha, xong để các
cô thiện nguyện viên hoặc khách đến thăm Cha dùng. Tôi đạo Phật, nhưng tôi tin Cha
lắm, vì tôi vái Cha và được như ý.
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Chị Mai, Thị Tám – Hải Dương, Việt Nam.
Từ lòng bác ái đến phép mầu nhiệm”

Suốt 8 năm qua kể từ năm 2007, tôi nhận được 6 ơn của Cha Trương Bửu Diệp. Xin kể
lại 3 ơn mà tôi tâm đắc nhất, bởi lẽ sau mỗi ơn tôi nhận được, đều có sự làm chứng
của người thân trong gia đình.
Ơn thứ nhất: Vào tháng 8 năm 2006, anh trai của tôi ở Mỹ về Việt Nam chơi, có mời
cả nhà tôi vào miền Nam thăm gia đình má vợ ảnh. Trước ngày vào Nam, ảnh nói với
mẹ tôi: "Mẹ ơi, cha Diệp rất linh, vào Nam con tổ chức cho cả nhà mình đi viếng mộ cha
ở Tắc Sậy để xin ơn cha, mẹ nhé!"
Đây là lần đầu tiên tôi biết về Cha Diệp. Tại mộ Cha ở nhà thờ Tắc Sậy, tôi đã cầu xin
Cha cho tôi mua được chiếc xe ô tô du lịch để chồng tôi có phương tiện đi làm. Lúc ấy,
ngành du lịch ở miền Bắc đang trên đà phát triển. Khi viếng mộ cha Diệp về, tôi kể cho
chồng nghe lời cầu xin của mình tại nơi mộ cha.
Anh ấy không phản ứng gì, nhưng có vẻ không tin (bởi ảnh là người ngoại đạo). Khi đó,
nhà tôi cũng chỉ có được 200 triệu đồng (khoảng gần 10,000 USD) sau nhiều năm dành
dụm, mà xe ô tô du lịch có giá tới 550 triệu đồng. Số tiền 350 triệu đồng còn thiếu là rất
lớn, mà chúng tôi không bao giờ nghĩ
rằng mình có được. Lạ thay, ngay sau
chuyến viếng mộ Cha về, có hai người
bà con bên chồng tôi tình nguyện cho
vợ chồng tôi mượn số tiền còn thiếu,
để chúng tôi mua xe mà không đòi
lãi suất gì hết. Khi đó, chồng tôi bắt
đầu tin. Còn tôi thì lại nung nấu ý định
về Tắc Sậy thăm mộ Cha lần nữa. Và
tôi đã thực hiện được. Ngày 15 tháng
8 năm 2013, tôi trở lại viếng mộ Cha
lần 2.
Gia đình chị Mai Thị Tám. Hình do nhân vật cung cấp

Ơn thứ hai: Vào một ngày của tháng 10/2014, sau giấc ngủ trưa, tôi bỗng thấy toàn
thân đau đớn. Tôi không tự ngồi dậy được, mà cứ nằm mãi trên giường cho tới tận 6
giờ chiều. Thấy trời sập tối, tôi cố gắng lết ra tới nhà bếp để nấu cơm cho chồng con về
ăn. Sau đó tôi lại lên giường nằm tiếp vì rất mệt và đau. Hôm sau, trong lúc chờ chồng
tôi đi làm về đưa tôi đi khám bệnh, tôi đã mở clip 38 Phép lạ Cha Diệp ra xem và kết
hợp cầu nguyện.
(xem tiếp trang bên)
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Tôi xin với Cha rằng: “Lạy Cha, hiện tại con đau đớn lắm, con sợ con mắc bệnh nguy
hiểm, mà con cần phải sống vì các con của con còn rất nhỏ, chúng cần có sự che chở
của cả cha lẫn mẹ.” Vừa khấn tôi vừa thiêm thiếp ngủ. Trong cơn ngủ chập chờn, mơ
màng, tôi nghe có ai đó nói rất rõ: “Không sao đâu, con chỉ đau dây thần kinh liên sườn
thôi, đừng quá lo lắng."
Giật mình mở mắt, tôi thấy clip 38 Phép lạ cha Diệp mà tôi đang xem trên Youtube còn
chưa kết thúc. Tôi lồm cồm bò dậy tính tắt đi. Lúc mở máy ra xem, tôi còn rất đau đớn,
vậy mà giờ đây, sao tôi vươn vai lắc mình mà không có cảm giác đau nữa. Tôi liền gọi
điện thoại cho chồng, báo tin để anh ấy khỏi về đưa đi bác sĩ nữa. Anh nghe xong, nói:
“Gì lạ vậy, chẳng có thuốc men gì mà sao hết bịnh rồi! Chiều nay vẫn phải gặp đi bác
sĩ.” Chiều hôm đó ảnh đưa tôi đi khám bệnh, bác sĩ yêu cầu chụp phim. Khi bác sĩ đọc
kết quả chụp phim, tôi giật mình. Ông ấy nói:”Không sao đâu, chỉ bị đau dây thần kinh
liên sườn thôi! Đừng quá lo lắng” Sao y chang như lời tôi nghe trong giấc mơ vậy! Rồi
ông bác sĩ bán cho tôi 50,000 đồng tiền thuốc. Tôi uống và khỏi bệnh từ đó đến nay.
Ơn thứ ba: Mới đây, lúc 3 giờ chiều ngày 4 tháng 5 năm 2015 có một vị khách đến nhà
bàn thảo với chúng tôi về chuyến xe mà họ đã hợp đồng đi du lịch ở Hà Giang. Trước
đó vị khách này gọi cho chồng tôi để hợp đồng thuê xe. Vì đoàn chỉ yêu cầu đi 2 điểm,
nên đôi bên đồng ý với giá tiền là 7 triệu rưỡi. Nhưng bây giờ họ muốn thỏa thuận để đi
tới 6 điểm du lịch, thay vì hai. Chồng tôi ra giá là 8 triệu rưỡi. Ông khách không đồng ý
giá đó, đòi hủy hợp đồng rồi bỏ về. Chồng tôi thở dài, vì không có việc làm. Thấy vậy,
tôi liền khấn với Cha Diệp rằng: “Con lạy Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, xin Cha cầu
bầu cùng đức Chúa Cha, đức Chúa con và đức Chúa Thánh Thần, Thánh cả Giuse, Mẹ
Maria cho con ơn riêng qua phép lạ của Cha, xin Cha giục dã cho người khách kia
đồng ý thuê xe nhà con với giá 8 triệu rưỡi để chồng con có việc làm, bởi hoàn cảnh
hiện tại nhà con rất cần tiền để trả lãi hàng tháng.”
Tôi vừa cầu xin Cha xong thì chồng tôi đi từ nhà hàng xóm về. Ảnh than: “Chuẩn bị va
ly đi 5 ngày, giờ ổng bỏ hợp đồng, buồn quá!” Tôi buộc miệng nói mà không cần suy
nghĩ: “Anh đừng lo, không chừng ổng gọi lại cho anh bây giờ đấy!” Tôi vừa dứt câu thì
chuông điện thoại của chồng tôi reo lên. Đó chính là phone của vị khách kia. Ông ấy đã
đồng ý thuê xe nhà tôi với giá 8 triệu rưỡi. Tôi reo lên vui mừng. Chồng tôi gật gù nói:
“Anh đoán là em sẽ cầu xin Cha Diệp. Cha nhậm lời em rồi đấy!” Sự vui mừng hiện rõ
trong ánh mắt ảnh.
Ngoài ba ơn trên, tôi còn nhận được 3 ơn khác: Tháng 8-2015, ơn con gái thi cử tốt,
tháng 12-2014, ơn chữa lành cho chồng, tháng 4-2015, ơn con trai thi cử tốt.
Bản thân tôi ngàn lần cảm tạ Chúa, cám ơn Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.
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Ông Ngô, Dominic – Garden Grove, CA.
“Cứ tin, thì sẽ được như tôi đã được”

Tháng 2-2014, vì tin tưởng nên tôi đưa 16 lượng vàng
9999 cho một người con nuôi. Sau này cảm thấy không
yên tâm, tôi đề nghị người con nuôi đưa lại cho tôi. Vì
thấy khi tôi đưa vàng mà không làm giấy tờ gì hết, nên
họ lật ngược, phủ nhận mọi chuyện. Thấy họ tráo trở
quá, nên tôi có dọa nếu họ không trả vàng, tôi sẽ đâm họ
mù mắt. Họ không trả vàng, mà còn thưa tôi ra tòa. Khi
ra tòa tôi mới biết mình bị thưa nhiều tội rất nặng là tội
hăm dọa người khác. Tôi nhận tội. Tòa xử cách ly tôi. Tháng 4-2014, tình cờ tôi mở TV
thấy có Chương trình truyền hình Trương Bưu Diệp, nói về các phép lạ Cha Diệp đã
làm, nên tôi đã cầu nguyện với Cha, xin Cha giải thoát áp lực tù tội. Kết quả trong phiên
mới đây, tòa xử là tôi vô tội. Tôi nghĩ chính là nhờ Cha Diệp cầu bầu lên Đấng Tối Cao
cho tôi. Từ khi biết Văn phòng Trương Bửu Diệp Foudation, cứ đúng thứ Năm đầu
tháng tôi lại đến dự Buổi cầu nguyện chung. Những ai thiếu đức tin thì hãy củng cố đức
tin của mình. Tin thì sẽ được như tôi đã được.

30.

Cô Ngô, Thủy – Westminster, CA.
“Cha chữa lành bệnh ung thư cho chồng tôi”

Năm 2014, chồng tôi bị ung thư thời kỳ thứ 4. Bác sĩ
nói vì thời kỳ thứ 4 nên cơ hội cứu sống chỉ là 40%.
Trong thời gian chờ bảo hiểm và làm các bước để
được điều trị, tôi và chồng tôi chỉ biết cầu nguyện.
Chúng tôi đến Cha Diệp cầu nguyện để giấy tờ suôn
sẻ, thì chỉ trong vòng 24 giờ là xong. Việc lấy hẹn để
làm xét nghiệm thông thường cũng rất khó khăn,
nhưng anh thì được làm rất nhanh. Trong một ngày
anh phải làm 3 xét nghiệm, vậy mà anh không gặp trở
ngại gì. Các kỹ thuật viên ở bệnh viện rất ngạc nhiên, nói với tôi rằng chưa từng thấy
bệnh nhân nào làm tới 3 xét nghiệm mà thuận lợi như vậy, dường như anh có một bề
trên nào đó giúp đỡ. Tôi tin ‘bề trên’ đó chính là Cha Diệp. Chồng tôi phải làm cả hóa
trị, lẫn xạ trị, khiên anh không chịu nổi, tôi cứ cầu xin, cầu nguyện. Cuối cùng anh vượt
qua được hết. Một năm sau, khi tái khám thì anh không còn bị ung thư nữa. Nhận được
ơn Cha, tôi tin Cha đã cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ giúp.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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31.

Ông Nguyễn, Bình – Fountain Valley, CA.
“Bác sĩ chịu thua nhưng Cha cứu tôi”
Cách đây 10 năm, tôi bị bệnh tim, mức độ 80%. Tôi đi
bác sĩ để mổ, vì mạch máu bị nghẽn. Nhưng ca mổ
không thành công. Sau đó tôi bị liệt. Bác sĩ chịu thua,
nói 8-9 tháng sau mới mổ lại được. Tôi đã cầu xin với
Cha Trương Bửu Diệp. Ca mổ thứ hai này thành
công, dù bệnh của tôi rất nặng. Bác sĩ nói trường hợp
của tôi chỉ có thể là do Trời cứu mà thôi.

Trước đây tôi không biết có Nhà thăm viếng Cha trên
đường Euclid ở thành phố Garden Grove. Nay biết, nên chúng tôi đến để cảm tạ Cha.
Tôi thấy văn phòng Cha rất đẹp. Xin cám ơn những người sáng lập và duy trì văn
phòng để mọi người có chỗ đến đây mà cầu nguyện. Những ai chưa biết cứ đến Văn
phòng Cha mà xin, sẽ được Cha ban ơn lành.

32.

Chị Nguyễn, Teresa – Stanton, CA.
“Cha tỏa hơi ấm đến cho mọi người”
Bị di chứng của bệnh sốt tê liệt từ nhỏ khi còn
ở Việt Nam, nên tôi phải ngồi trên xe lăn từ
nhiều năm qua. Vào tháng 9 năm 2013, bác sĩ
chẩn đoán trong bụng tôi có một cục bướu.
Bác sĩ nói rất nguy hiểm, vì cục bướu nằm
trong buồng trứng. Hai tháng sau, trên chiếc
xe lăn, tôi về Việt Nam, quỳ lạy bên mộ Cha ở
Tắc Sậy để xin Cha cất hết bệnh tật.

Quay về Mỹ, tôi đi khám lại thì bác sĩ nói bệnh
không nặng thêm. Tôi rất vui mừng với kết
quả của lần tái khám mới nhất hồi tháng 11
năm 2014, là vẫn bình thường, nên tôi đến để tạ ơn Cha. Bạn của tôi bị mất hết giấy tờ.
Hai ngày sau khi chị cầu nguyện với Cha, nhờ Cha cầu thay, anh ấy nhận được toàn bộ
giấy tờ trong nỗi vui mừng khôn xiết.
Đến văn phòng Cha, tôi thấy ấm quá, như là chính Cha tỏa hơi ấm cho mọi người.
Những người chưa được ơn Cha hãy cứ liên lục cầu nguyện, rồi sẽ được ơn. Có đức
tin là có tất cả.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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33.

Chị Nguyễn, Thị Thanh – Santa Ana, CA.
“Tôi không bao giờ tuyệt vọng”
Từ ngày tôi biết Văn phòng Trương Bửu Diệp
Foundation, tôi đến thường xuyên và được rất
nhiều ơn lành Cha ban cho. Nhưng hôm nay tôi
đến không chỉ để tạ ơn Cha mà còn làm nhân
chứng cho Cha, vì chồng tôi vừa nhận được một
ơn rất lớn.
Chồng tôi bị tiểu đường, cao máu, cao mỡ. Mới
đây bác sỹ cho đi xét nghiệm, mọi thứ ok hết,
nhưng với kết quả chụp X-ray phổi, bác sỹ nói
trong phổi có một cái bóng. Khi xét nghiệm lại lần
nữa thì phát hiện trong phổi chồng tôi có tới 3
bướu, hai cái ở phần thứ ba của lá phổi bên phải
và một cái ở cuống phổi. Nghe vậy, tôi sợ lắm. Tôi
đi nhà thờ cầu xin Chúa, Đức Mẹ, mỗi ngày tôi
đều đến Văn phòng Cha Diệp, khóc với Cha, xin
Cha ban cho ơn chữa lành. Đến ngày đi mổ,
người ta làm biosy, thì kết quả đó là những bướu
lành, không phải ung thư. Phẫu thuật xong chồng
tôi không phải uống thuốc hay chemo gì hết.

Theo tôi nghĩ, chồng tôi được
như vậy là nhờ Cha Diệp cầu
bầu giúp.
Tôi muốn chia sẻ với mọi người
để mọi người biết Cha linh
thiêng như thế nào mà đến cầu
xin Cha. Đừng xin điều gì quá
đáng, chứ xin ơn chữa lành, xin
cho con cái học hành đến nơi
đến chốn, xin điều phải thì Cha
sẽ dẫn dắt, Cha sẽ cầu bầu
giúp. Nếu xin mà Cha thấy điều
khác tốt hơn thì Cha sẽ ban. Tôi
không bao giờ tuyệt vọng, và tôi
cũng khuyên mọi người như
thế.

Hai em bé ở thành phố Garden Grove dâng hoa viếng Cha.
Hình: TBDF.
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34.

trang 36

Chị Nguyễn, Tiffany – Stanton, CA.
“Gặp Cha, tôi tin mình sẽ khỏi bệnh”

Hai năm trước tôi bị mổ cả hai tay. Cách đây một
tuần, tay tôi đau trở lại, đau lắm. Công việc hiện
tại đòi hỏi tôi phải làm 10 tiếng, có khi phải làm
cuối tuần. Khi tay tôi đau, bác sỹ bắt phải nghỉ 1
tháng. Chỗ làm không cho tôi nghỉ lâu, mà tôi
không muốn bị mất việc. Tôi chợt nghĩ đến Cha,
và chạy đến xin Cha. Hôm tôi đến, tay tôi gần như
muốn xụi lơ. Tôi vào phòng đứng trước tượng
Cha mà nói: “Cha ơi, bây giờ mà Cha không chữa
cho con thì con chết mất, trên vai con có nhiều
gánh nặng quá. Xin Cha cho con gặp thầy gặp
thuốc để chữa, chứ mổ nữa chẳng biết có được hay không.” Khi trở ra, tôi thấy trong
lòng rất bình an. Về nhà, cô em dâu tôi đưa cho tôi số phone của một người chữa bằng
nhân điện. Điều rất lạ là anh này chưa bao nhận chữa bệnh cho người lạ, không qua
giới thiệu trước, vậy mà anh ấy chịu chữa cho tôi. Không thuốc men gì hết, chỉ dùng tay
nắm vai, đầu tôi thôi, mà sau 14 ngày, tôi không còn cảm giác tê, xụi lơ nữa. Nay tôi
vẫn làm việc 10 giờ/ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Tôi tin là Cha đã nhận lời tôi, dẫn
đường cho tôi gặp đúng người để chữa cho tôi lành bệnh. Bạn tôi là người Phật giáo
nhưng được ơn Cha Diệp, nên cô ấy rất tin Cha. Thấy vậy, tôi càng tin Cha nhiều hơn
nữa. Trước đây tôi ở gần đường Eucid, nên biết văn phòng Truong Buu Diep
Foundation, nhưng tôi không nghĩ văn phòng lớn và trang nghiêm như vậy. Khi vào gặp
Cha, uống hết chai nước, tôi tin là tôi sẽ khỏi bệnh.

35.

Bà Nguyễn, Thị Anh – Torrance, CA.
“Tôi được ơn Cha đến 3 lần”

Vì ở xa Văn phòng Truong Buu Diep Foundation, nên
tôi phải chờ đến khi có người con nuôi và cháu sống ở
Arizona sang thăm, tôi mới đến thăm Cha được. Tôi
được ơn Cha đến 3 lần: Cha ban phép lành cho chồng
tôi qua cơn bạo bệnh, cho tôi thoát được một vụ cướp
xe, và giúp tôi vượt qua 17 lần mổ tim và thông tim. Có
một lần bác sĩ mổ banh ngực tôi ra. Đau quá, tôi nhìn
hình Cha mà khấn: Cha ơi, nếu Chúa đem con về thì
con xin về, nhưng nếu Chúa cho sống thì giúp con bớt
đau, con đau quá! Vậy mà tôi bớt đau. Gần 90 tuổi mà được thế này, nghĩa là tôi được
nhiều hồng ân của Chúa qua lời cầu bầu của Cha lắm! Tạ ơn Cha.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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36.

Bà Nguyễn, Kim Anh – Huntington Beach, CA.
“Tôi được ơn Cha, không chỉ một lần!”

Mấy tháng trước, môi của tôi bỗng bị lở loét, tôi ăn uống khó khăn vì cứ mỗi khi môi cử
động thì máu lại rỉ ra. Đau đớn lắm. Sau khi khám thì bác sỹ chẩn đoán tôi bị ung thư
môi. Họ yêu cầu tôi làm hóa trị. Dù rất lo sợ, nhưng tôi không muốn làm hóa trị, mà đến
Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để cầu nguyện. Tôi đã xin Cha ban cho tôi ơn chữa
lành, rồi xin Cha nước đem về uống, và tin nước lấy từ nhà Cha sẽ chữa được bệnh
cho tôi. Quả thật, chỉ một thời gian sau, đôi môi của tôi bỗng lành lặn, không còn rỉ máu.
Tôi mất luôn cảm giác đau đớn.

Môi bà Kim Anh khi còn bệnh.
Hình do nhân vật cung cấp.

Tháng 5-2015, tôi trở lại Văn phòng Cha để thu hình làm
nhân chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của Cha. Hôm
đó, tôi có nói với các Thiện nguyện viên của TBDF là tôi
còn xin ơn cho hai đứa cháu sinh đôi là Christina Phạm
và Michelle Phạm ở thành phố Newburg Park được nhận
vào trường đại học như ý nguyện. Trời ơi, vừa bước ra
khỏi Văn phòng Cha thì tôi nhận được phone của con rể,
báo tin hai đứa nó đã được nhận vào trường UCLA và
UCSF như nguyện ước của chúng.

Hai đứa cháu tôi rất rất vui
và tin rằng Cha đã nhậm lời
cầu nguyện của bà ngoại mà
ban cho chúng ơn như ý.
Cuối tháng 8-2015, tôi dẫn
hai cháu đến làm chứng cho
Cha. Lời cầu xin của tôi từ
mấy tháng trước nay đã
thành sự thật rồi. Cả hai
cháu rất mừng, muốn đến
tận Văn phòng để cảm tạ
Cha.

Bà Kim Anh và hai cô cháu gái sinh đôi. Hình chụp tại TBDF Studio.
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37.

Bà Nguyễn, Annie – Garden Grove, CA.
“Ơn Cha ban cho tôi hơn cả trúng số bạc tỷ”

Khi con gái tôi, Crystal Nguyễn vừa tròn
13, tôi đã gần như chết đứng khi biết
con mình dính vào ma tuý. Ròng rã suốt
10 năm, tôi sống trong sự đau khổ khi
chứng kiến con mình vào-ra trung tâm
cai nghiện, mà vẫn không thoát khỏi
được bóng ma đen tối của ‘chất trắng’
đang tàn phá đời con mình. Không còn
lối thoát, năm 2013 tôi đã ra Nhà thăm
viếng của Trương Bửu Diệp Foundation
(TBDF) cầu xin với Cha Diệp. Tôi để
hình cháu lên chỗ Cha mà năn nỉ với
Cha: Lạy Cha, xin Cha cho con gái con
là Maria Crystal Nguyễn từ bỏ xì ke ma tuý, trở lại trường, và làm người hữu dụng cho
xã hội. Chị Hương, Hội trưởng TBDF thấy vậy nói tôi cất hình cháu đi, vì sợ người khác
biết thì tội nghiệp cho bà mẹ khốn khổ này. Nhưng không, tôi bất chấp, ai cười mặc họ,
chỉ xin những ai có lòng thương xót hãy cầu nguyện giúp cho con gái tôi. Rồi tôi xin
nước đã được làm phép ở Văn phòng TBDF về cho con gái uống. Điều kỳ diệu đã xảy
ra từ ngày ấy. Crystal uống xong thì ói ra hết. Ngay ngày hôm sau, con tôi tự tìm đến
Trung tâm cai nghiện mà không cần tôi đưa đi như những lần trước. Hai năm sau kể từ
khi được ơn Cha Diệp, con gái tôi đã từ bỏ hẳn ma tuý, hiện đang là sinh viên của
Cypress College ngành Tâm lý Xã hội học với quyết tâm trở thành bác sĩ tâm lý. Ngoài
giờ học, Crystal còn làm tại Thư viện của Chapman University và thường xuyên đi nói
chuyện, hoặc gặp gỡ, giúp đỡ những bậc cha mẹ có con cái vướng vào ma tuý để
truyền kinh nghiệm của mình. Những gì con tôi đang làm đúng với điều khấn xin của tôi
cách đây hai năm. Cha đã ban cho tôi một ơn lành đặc biệt, còn hơn cả trúng số bạc tỷ.

Crystal, năm 2013, trong lần thu
hình làm nhân chứng tại TBDF
Studio (trái) và Crystal, năm 2015
được giới thiệu trên website của Tổ
chức Casa Teresa.
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38.

Bà Nguyễn, Thị Ba – Perris, CA.
“Cha đã cứu cháu tôi và tôi”

Tôi có người cháu gọi bằng Dì. Một buổi sáng
Tháng Tư ngày 21, nó nhờ tôi chở tới agent care để
mua thuốc. Nó bị bệnh suyễn, đã đi cấp cứu 2 lần
rồi. Hôm đó tôi đi làm về còn sớm, nên nằm nghỉ,
định khoảng 7-8 giờ thì đưa nó đi. Tôi mới nằm một
chút bỗng nghe tiếng la thật là lớn. Tôi chạy ra thì
thấy nó thở không được, cứ ôm ngực mà đập. Thấy
vậy tôi liền thay đồ chở nó đi cấp cứu. Khi đi, tôi run
lắm, mà cứ luôn miệng vái Cha, xin Cha cho đi
đường bình an. Khi đến nơi, người ta nói nếu bà đưa anh ấy tới chậm 5-10 phút thôi là
anh ấy sẽ không qua khỏi. Đêm đó, cháu tôi nó lại lên cơn, và phải vào phòng cấp cứu
đặc biệt (ICU), và nằm ở đó 5-6 tuần. Người nó như chết rồi. Buồn quá, tôi về xin Cha,
tôi nói: “Cha ơi, xin giúp cháu nó. Cha cho con niềm tin là nếu nó qua khỏi thì xin Cha
cho con biết. Tôi xin quẻ xâm thì Cha úp keo, Cha nói không được. Thấy vậy tôi khóc
quá, lại xin Cha:” Con trăm lạy Cha, ngàn lạy Cha, xin Cha cứu nó. Con biết chỉ có Cha
là có thể làm được, Cha thương người, Cha linh thiêng. Nếu Cha giúp được, con hứa
con sẽ lên nói về sự linh thiêng của Cha, làm chứng cho Cha, để Cha sớm được phong
Thánh.” Tôi lại xin keo, và lần này thì Cha cho. Trời ơi, tôi mừng quá chừng. Và kết quả
là, sáng hôm sau tôi vào ICU thật là sớm, tôi thấy người nó không còn xanh xao nữa.
Tôi tự nhủ: “Cha ơi, con biết đêm hồi hôm con vái Cha, và Cha đã cho cháu phép
nhiệm màu, giúp cháu hết bệnh.”
Sau đó không lâu, bác sĩ phát hiện ra bệnh của cháu và nói cháu phải mổ ở cổ để làm
cái ống đưa thức ăn vào vì cháu nằm 3 tháng trời trong bệnh viện, không ăn uống được
gì. Tôi lại đến Văn phòng Cha cầu xin. Ơn Cha, cháu tôi không phải mổ ở cổ, mà họ đặt
cái ống phía dưới. Sau đó, cháu ăn uống được, và dần bình phục. Giờ nó đã xuất viện
rồi. Đó là nhờ Ơn Cha. Tôi là người ngoại đạo, nhưng yêu mến Chúa, tin vào bề trên,
và Cha Diệp.
Trở lại câu chuyện của tôi là năm 2010, trong một lần ngừng ở ngã tư chờ đèn đỏ. Khi
đèn xanh vừa lên thì xe phía sau chạy rất nhanh, đụng nát phía sau xe tôi, tôi gục ngay
ở vô-lăng, và không biết gì nữa. Tôi được xe chở đi nhà thương. Họ làm gì tôi cũng
không biết. Vì không biết ai đụng mình, nên tôi vái Cha. Tự nhiên tôi kiếm được luật sư,
làm giấy tờ cho tôi. Đến năm 2013 thì tôi biết Văn phòng Cha, đến cầu nguyện, thì cuối
năm 2013, giấy tờ mới xong, tôi được đền bù, và mọi chuyện tốt đẹp. Từ lâu rồi tôi
không dám lái xe, mà hôm nay đến Văn phòng Cha để làm nhân chứng, tôi tự lái, vì
niềm tin của tôi đối với Cha bây giờ rất mạnh mẽ.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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Bà Nguyễn, Thị Chung – Garden Grove, CA.
“Được ơn Cha, tôi cứ như mơ”

Cách đây 3 tháng, tôi có đến thăm Cha Diệp, xin Cha
giúp cho hai mẹ con tôi đi Chicago để con tôi interview
cho cháu vào trường Y khoa. Nói thật, nếu con tôi giỏi
và siêng năng thì tôi còn hy vọng, chứ đằng này cháu
lười học lắm. Vì ngoài khả năng của mình nên tôi cứ
phải cầu xin với Cha hoài. Trong thời gian chờ con buổi
sáng cho đến 3-4 giờ chiều, lòng bồn chồn, tôi nghĩ:
“Cha ơi, trường đẹp thế này thì làm sao con con vào
được.” Rồi lại cầu xin Cha, ngắm trường, đọc kinh. Sau
cuộc phỏng vấn, con tôi có vẻ không hài lòng. Thấy vậy, tôi không hy vọng, nhưng vẫn
cầu xin Cha. Kết quả con tôi được nhận. Cháu nó cũng ngạc nhiên lắm. Tôi mới giải
thích với cháu: “Mẹ cầu nguyện với Cha Diệp cho con đấy!” Thật sự cháu sanh bên
này, nên có biết Cha Diệp là ai đâu! Nhưng nghe tôi nói vậy thì cháu cũng tin. Hiện giờ
cháu đang học. Tôi mới đi thăm cháu được cách nay hai ba hôm thôi. Tôi nói với con:
“Đến giờ này mẹ vẫn cứ nghĩ như trong mơ!”

40.

Chị Nguyễn, Kim Cương – Garden Grove, CA.
“Cha đã làm cho tôi phải tin!”

Tôi bị chấn thương cột sống cách đây 3 năm do bị
té. Hôm thứ hai vừa rồi tôi lại bị trợt chân té, lần
này chân tôi bị rút lại, đau lắm, tôi ráng vào sở
làm, mà phải đi cà nhắc, định là thứ Sáu được
nghỉ sẽ tới gặp bác sĩ. Đêm hôm thứ tư tôi đau
quá, chịu không nổi, bỗng nhớ đến Cha Trương
Bửu Diệp. Tôi đã khấn với Cha: “Cha ơi, nhà con
ở Việt Nam gần chỗ Cha lắm, Cha ở Tắc Sậy, con
ở Hòa Bình. Con chưa xin Cha điều gì, vì hồi giờ
con chỉ kính trọng Cha, chứ con chưa tin Cha có
thể làm phép lạ như nhiều người nói. Giờ Cha làm phép cho con đi. Chứ con đau lắm!”
Rồi tôi thiếp đi.
Sáng hôm nay thức dậy, tôi bước xuống giường, dọn dẹp, nấu nướng một hồi, mới
chợt nhận ra là chân tôi không còn bị co rút và tôi hết luôn cảm giác đau dớn. Rất ngạc
nhiên, tôi bèn ra chợ Đà Lạt, mua bình hoa đến dâng Cha. Cha đã làm cho tôi phải tin.
Bây giờ thì tôi tin Cha lắm.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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Bà Nguyễn, Thị Thu Hà – San Bernardino, CA.
“Đừng để có chuyện mới chạy đến Cha”

Ông xã tôi đau lưng hơn 20 năm trời, nhưng không chịu uống thuốc, chỉ dán Salonpas
thôi.
Tháng 10-2014, anh đi tiểu ra một cục sạn. Một tuần sau thì đi tiểu ra máu. Tuần sau đó
lại thêm một lần nữa đi tiểu ra máu, đau bụng. Tôi đưa đi bác sỹ, lần đầu xét nghiệm thì
nói anh bị sa ruột.
Lần sau bác sĩ lại nói anh ấy bị cancer, và giới thiệu anh ấy đến gặp bác sĩ chuyên
khoa để làm các xét nghiệm. Khi có kết quả, bác sĩ gọi phone yêu cầu đến gặp, nhưng
anh ấy không chịu đi. Đến lần thứ hai bệnh viện gọi thì anh ấy mới chịu đi. Tới nơi bác
sĩ nói ông xã tôi bị cancer thận, chuyển ông xã tôi đến bệnh viện USC trên Los
Angerles.
Tại USC, bác sĩ cho hẹn mổ để lấy cục bướu trong thận ra. Trước ngày ông xã tôi đi
mổ, tôi khấn với Cha là xin Cha cho kết quả mổ tốt đẹp, thì ca mổ đã thành công. Sáng
nay là ngày tái khám, tôi lại khấn với Cha cho ông xã tôi không bị tái lại, và nguyện
trong lòng nếu được như thế thì trên đường về sẽ rẽ vào Garden Grove để tạ ơn và làm
chứng cho Cha.
Vợ chồng con cái tôi đi từ 7 giờ sáng, khi đến bệnh viện, các bác sĩ thông báo: “Good
news!” Họ nói cục bướu độc trong thận đã được lấy ra, và cả các cục nhỏ là bướu lành
cũng được lấy hết.” Đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây để tạ ơn Cha, và là lần thứ hai.
Lần trước đến để xin ơn, lần này là tạ ơn. Bình thường khi không gặp điều gì khó khăn
thì mình không để ý tới, nhưng đã gặp chuyện rồi thì mới nhớ đến Cha. Tôi khuyên mọi
người hãy siêng năng cầu nguyện, đừng để khi có chuyện rồi mới chạy đến Cha.
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Bà Nguyễn, Thị Hợi – Santa Ana, CA.

42.

“Tôi thành tâm tin tưởng nơi Cha”
Lúc sang Mỹ được hơn 5 năm tôi đi
thi quốc tịch. Lúc đó tôi có thờ Cha
Diệp ở nhà, tôi khấn với Cha rằng:
“Cha ơi, con đi thi quốc tịch, mà chữ
nghĩa chẳng biết gì, xin Cha cho
người giúp con. Cha cho con được
sự can đảm.” Trên đường đi thi, tôi
lại đọc kinh, cầu nguyện: “Xin Chúa
sáng soi cho việc con làm, từ khởi sự
cho đến kết thúc đều nhờ ơn Chúa.
Amen”

Đến khi đi thi, tôi vào phòng thi thì có cô phiên dịch. Tôi chỉ chào được người phỏng
vấn là người Mỹ: “Good morning!”. Vậy thôi, rồi sau đó tôi nói toàn tiếng Việt. Tiếng Việt
thì tôi chẳng sợ. Ông Mỹ hỏi gì, tôi nói, rồi cô phiên dịch dịch lại. Kết quả là tôi đậu quốc
tịch.
Tôi sang Mỹ được 7
năm, xin gì Cha cũng
cho, nhưng không hề
biết có Văn phòng Cha
ở đây. Một hôm tôi đi
bác sĩ trên đường
Euclid thì thấy đề bảng
‘Văn phòng Cha
Trương Bửu Diệp’ nên
tôi vào cảm tạ Cha. Tôi
tin một cách thành tâm,
chính Cha đã thương
cầu bầu cùng Chúa tha
hết mọi tội lỗi của mình.
Đi bus gặp ai tôi cũng
khuyên họ hãy cầu
nguyện với Diệp. Tin thì
sẽ được.

Cầu nguyện với Cha Diệp. Hình: TBDF
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Cô Nguyễn, Thị Tuyết Hồng, La Palma – CA.

43.

“Tôi chỉ biết hy vọng vào Cha”
Mẹ tôi là Nguyễn Thị Nhị, 92 tuổi. Chúng tôi không phải
người Công Giáo, chỉ thờ ông bà ở nhà thôi. Khoảng 6
tháng trước, mẹ tôi phải mổ thận vì có sỏi trong thận,
nhưng đến đúng ngày mổ thì bà lại bị đột quỵ tim vì vậy
không mổ được, mà phải nằm trong nhà thương 4 tuần
để chờ bình phục. Trong nhà thương bà phải thở bằng
ống và nằm trong trên giường bệnh, không ăn uống gì
được, yếu lắm, mọi thứ vệ sinh cá nhân đều tại chỗ. Sau
khi rút ống thở ra bà phải tập đi ở viện dưỡng lão. Khi về
viện dưỡng lão, họ nói là vì bà yếu, chắc không lành được, phải nằm hoài. Chúng tôi
nghe buồn lắm, nhưng vì có biết đến danh Cha Trương Bửu Diệp nên chúng tôi đến
cầu nguyện với Cha. Mẹ tôi ở trong Viện dưỡng lão được ba tháng thì bà cụ đứng
được nhưng vẫn phải ngồi xe lăn. Chúng tôi tiếp tục đến cầu nguyện với Cha tại Nhà
thăm viếng và ở nhà. Một tháng rưỡi sau thì bà tự đi được, chỉ phải chống gậy thôi.
Chúng tôi biết Cha Diệp vì người anh rể lớn của tôi có đạo và tôi cũng có nghe trên TV
về Truong Buu Diep Foundation (TBDF). Lúc đầu tôi chẳng biết cầu nguyện làm sao,
chỉ nói là “Cha ơi, mẹ con bệnh vậy đó, Cha cứu mẹ con, Cha giúp mẹ con mau khoẻ
mạnh.” Tôi chỉ biết hy vọng vào Cha thôi. Từ trước tới nay tôi cũng nghe nhiều nhưng
chỉ là quảng cáo, bây giờ tôi mới tin vì thấy Cha linh quá.

44.

Bà Nguyễn, Thị Huyền – Seattle, WA.

“Nhiều lần Cha giúp tôi tìm được vật bị mất”
Tôi sang California để thăm con thì được biết ở đây có
nhà Cha ngự, nên tôi chạy đến trước là xin Cha cầu
bầu cho con cháu thương yêu nhau, kế đến là làm
chứng vì tôi đã được ơn Cha. Tôi được Cha cho 2 ơn.
Một lần, tôi để cái passport ở đâu mà chẳng tìm thấy,
nên đi khai là bị mất. Tôi chưa biết Cha nhưng qua bạn
bè về Việt Nam nói Cha Trương Bửu Diệp linh thiêng
lắm, họ khuyên tôi cứ về hỏi Cha, Cha chỉ cho. Tôi về
đọc kinh, xong tôi xin Cha chỉ cho xem cái passport tôi để ở đâu. Rồi tôi đi lễ. Trở về
nhà tôi thì tôi thấy cái passport. Lần khác, tôi có một số tư trang, để ở đâu lâu quá thì
quên mất. Tôi hỏi các con, chúng cũng không biết. Thế rồi tôi lại đọc kinh và xin Cha.
Một lần đi lễ về tự nhiên lục một chỗ nọ thì thấy ngay. Tôi tin chính Cha đã chỉ cho tôi
để tôi tìm được vật bị mất và nay tôi xin tạ ơn Cha.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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Anh chị Nguyễn, Kevin - San Jose, CA.
“Cha đã ban phép lạ cho gia đình tôi.”

Anh Kavin Nguyễn: Khi nghe bác sĩ báo tôi bị ung thư phổi thì tôi rất ngạc nhiên, vì tôi
sống một cuộc sống lành mạnh, không rượu chè thuốc lá gì hết. Nhưng bịnh thì không
chừa một ai, nên tôi phải đi trị liệu. Tôi đã bị shock, sau đó cuộc sống của tôi bị xáo
trộn. May mắn thay chúng tôi có niềm tin nơi Thượng đế, có tâm linh thì sẽ vượt qua
mọi khó khăn. Ai trong cuộc sống cũng có khó khăn, về công ăn việc làm, sức khỏe, gia
đình…Tôi thì có vấn đề về sức khỏe, tôi đã đặt niềm tin nơi Thượng đế, chúng tôi cầu
nguyện rất nhiều, lại được gia đình ủng hộ. Gia đình là nến tảng rất quan quan trọng để
chống chọi với bệnh tật. Chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng khi chúng ta có
niềm tin, sống lạc quan thì sẽ vượt qua được nhiều khó khăn.

Anh Kavin Nguyễn ,và chị Kimberly Nguyễn (vợ) tại phòng thu nhân chứng ơn lành của TBDF.

Lúc tôi nằm trong nhà thương, nhiều cô y tá đến an ủi, nói chuyện với tôi rất nhiều. Tôi
nghĩ rằng họ là người xa lạ mà khuyên nhủ tôi thì tôi có trách nhiệm phải chia sẻ lại với
mọi người, để có thêm sự mạnh mẽ. Ngoài niềm tin, sự mạnh mẽ cũng sẽ giúp chúng ta
vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
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Chị Kimberly Nguyễn (Vợ):
Tôi không nghĩ là mình có may mắn được chia sẻ câu chuyện ơn lành trên chương
trình truyền hình Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF). Cha đã cho chúng tôi ơn rất
lớn. Năm 2012, ông xã tôi lúc đang làm việc thì bị đau hông trái. Khi đi khám bác sĩ
phát hiện có một khối u ác tính trong phổi bên phải. Bác sĩ phẫu thuật lấy bướu ra rồi.
Đầu năm 2014, khi đang đi làm thì anh bị ói mửa và gọi tôi lên để đón về. Ngay ngày
hôm sau họ khám phá ra có bướu trong não. Vợ chồng tôi rất lo lắng chỉ biết khóc và
cầu nguyện thôi. Khi đó, em của linh mục Hoàng Minh Thắng bên Roma, người rất thân
với chồng tôi, hiện đang sống ở Australia có gửi cho chồng tôi bài khấn Cha Diệp và
khuyên tôi nên liên lỉ cầu nguyện với Cha, xin Cha cầu bầu lên Chúa và Đức Mẹ cho ca
mổ chồng tôi được bình an.
Khi nói tới mổ não, tôi sợ lắm, không biết kết quả ra sao. Nhưng tạ ơn Chúa, Đức Mẹ,
cảm tạ Cha, sau cuộc phẫu thuật dài 3 tiếng rưỡi, ông xã tôi tỉnh lại, không quên gì hết,
và bình phục nhanh chóng. Tôi nghĩ Cha đã cầu bầu cùng Chúa và ban phép lạ đến
cho gia đình chúng tôi.
Thấy ông xã tôi bịnh, mà chúng tôi lại đến tuổi nghỉ hưu, nên tôi quyết định bán căn nhà
đang ở vì con cái đã lớn, và mua một căn nhà khác. Tháng 7-2014 tôi xuống miền Nam
California, đến thăm Cha và cầu nguyện. Ngay sau khi trở về San Jose, có người hỏi
mua bằng cách trả tiền mặt luôn, mọi chuyện hoàn tất chỉ trong vòng một tuần lễ. Đây
cũng là ơn lành Cha ban để ông xã tôi không lo lắng gì nhiều nữa.
Qua người bạn làm việc thiện nguyện ở TBDF, chúng tôi đã biết đến Hội, và chuyển
nước do Hội tặng cho người bệnh. Khi chồng tôi giải phẫu, tôi đưa nước đã làm phép
cho anh uống, và anh đã khỏe lên nhanh chóng.
Điều tôi muốn nói thêm, là chúng ta đang sống ở Mỹ, đừng nên có tư tưởng của người
Việt Nam là hay dấu bệnh. Hãy nói chuyện với mọi người để nhiều người cùng mình
cầu nguyện, cùng mình chiến đấu thì sẽ thấy hạnh phúc và ấm áp hơn là một mình
mình chiến đấu.
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Anh Nguyễn, Khánh – Irvine, CA.

46.

“Một tuần tôi nhận được 3 ơn Cha”
Vào tháng 4-2015 tôi đến Văn phòng Cha Diệp để
nhờ Cha giúp tôi 3 điều. Tôi đọc 50 kinh và cầu
nguyện với Cha. Thứ nhất, công việc của tôi có
trục trặc trong hãng, thứ hai, vợ tôi cứ bị đau bụng
6 tháng nay không biết lý do, thứ ba tôi muốn bán
căn nhà. Tôi nói với Cha bằng tiếng Anh: “Father,
what can I do for you to help me.” Vừa nói xong,
tôi nghe Cha nói bên tai: “Con ăn chay một tuần
này đi.” Tôi ra về và bắt đầu ăn chay, cầu nguyện,
mỗi tối đọc 50 kinh. Tự nhiên vợ tôi nói không hiểu
tại sao mà mấy ngày nay hết đau bụng rồi. Còn ở sở làm, không những công việc hết
trục trặc mà tôi còn được lên chức. Ngày cuối cùng của tuần ăn chay, đó là thứ bảy, có
người offer căn nhà. Thế là chỉ trong một tuần, tôi nhận được cả 3 điều cầu xin. Tôi biết
Cha Diệp vào năm 2006 khi về Việt Nam, lúc đó tôi có xuống Cà Mau thăm mộ Cha. Tôi
biết Trương Bửu Diệp Foundation qua ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi cũng cầu nguyện và được
ơn Cha nên rất tin nơi Cha. Theo tôi phải cầu nguyện, vừa ăn chay, thì xin sẽ được.

47.

Chị Nguyễn, Kim – Colorado.
“Tôi thọ ơn Cha”

Tôi là người ngoại đạo. Năm 2007, do tin bạn
bè mà tôi hùn hạp làm ăn sau đó mất tiền. Một
lần đọc báo thấy nhiều người tạ ơn Cha
Trương Bửu Diệp, tôi cũng cầu xin thử. Năm
2009, tôi được trả lại số tiền tưởng chừng như
không bao giờ có thể lấy lại được. Cùng lúc
đó, chồng tôi lâm bệnh, thường xuyên phải đi
cấp cứu, mà bác sĩ không tìm ra bệnh. Người
chị dâu của tôi ở Việt Nam biết vậy đã xuống
Tắc Sậy để xin Cha Diệp cất bệnh cho chồng
tôi. Rồi bệnh của chồng tôi dần thuyên giảm,
nhưng tôi vẫn chưa có dịp tạ ơn Cha. Tình cờ xem trên Youtube các thuyết pháp của
Thầy, tôi bỗng thấy chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ của Trương Bửu Diệp Foundation
(TBDF). Tôi đã xem từ những số đầu tiên. Ngày 5 tháng 5 năm 2015, có dịp sang
California, tôi đến Văn phòng TBDF để làm nhân chứng cho Cha.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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Bà Nguyễn, Thị Lai – Fountain Valley, CA.
“Tôi được 22 ơn Cha Diệp”

Tôi sang Mỹ năm 2011, đến cuối năm 2012 tôi
mới biết ở đây có Văn phòng Cha Diệp. Từ
ngày đó đến nay, gia đình chúng tôi nhận được
22 ơn Cha Diệp. Con dâu tôi ở Việt Nam, đã có
con, nhưng gia đình có dấu hiệu sứt mẻ, hạnh
phúc mong manh dễ vỡ lắm nên tôi cầu xin
Cha cho cháu có thêm đứa con nữa để giữ gìn
hạnh phúc gia đình. Khi có thai cháu mừng lắm,
nhưng khi đi khám thai, bác sỹ nói não của bào
thai bị dị tật. Nó đòi bỏ, tôi không cho, tôi nói:
“Chúa đã cho thì không được bỏ, đằng nào cũng là con của mình, nếu không nuôi
được thì mẹ mang sang đây mẹ nuôi cho.” Mấy tháng sau đi khám lại, bác sỹ vẫn nói
thai bị dị tật. Con tôi lo lắng vô cùng, nhưng tôi khuyên cháu hãy cầu xin với Cha Diệp
đi. Cháu thuê xe xuống Cà Mau cầu nguyện. Đến gần ngày sinh, cháu báo cho tôi tin
mừng: “Má ơi, con báo cho má hay là đứa bé mạnh khỏe, không có dị tật gì hết. Nếu
con không nghe lời má là giờ đây làm sao có cháu.” Đến ngày cháu ra đời, mừng lắm,
con tôi lại báo tin cháu mạnh khỏe, bình an, gương mặt rất sáng, nay cháu đã được 3
tháng tuổi rồi.
Đó là ơn thứ 21, còn ơn thứ 22 Cha mới ban cho tôi mới hôm qua đây thôi. Tôi bị đau
cánh tay trái mấy tháng nay, đi bác sỹ, uông thuốc hoài không khỏi. Tối qua, lúc ngồi
xem các câu chuyện ơn lành, tới ơn của một chị tên Cúc xin ơn và được Cha chữa lành
bệnh đau tay. Tôi nói với Cha: “Cha ơi, sao Cha chữa lành tay cho chị ấy, mà tay con
đau hoài Cha không chữa cho con. Cha làm cho con hết đau đi, con hứa danh dự ngày
mai con sẽ đến Văn phòng làm nhân chứng cho Cha. Không khỏi thì con không đi đâu.”
Tôi biết tôi nói vậy là không phải. Bỗng tôi có cảm giác như tay của tôi bị ai vặn một cái
đau lắm. Sợ quá, tôi lại nói với Cha: “Cha ơi con biết con nói hỗn, xin Cha đừng phạt
con, con đau lắm.” Khoảng 5 phút sau, tay tôi bớt tê, bớt đau. Mọi khi ông xã tôi phải
gấp mền cho tôi vì tôi làm không được, nhưng sáng nay thức dậy tôi làm thử, thì ôi trời,
Cha đã làm phép lạ cho tôi thật sự rồi, tôi gấp mền, giơ lên giơ xuống như chưa bao
giờ bị đau vậy. Ơn thứ 20 là tôi xin Cha cho thuê được một nơi ở tốt, giá rẻ, thì tôi gặp
được một người tốt bụng, vừa giúp cho có việc làm, vừa cho ở luôn trong nhà. Trước
đây ông xã tôi không tin Cha Diệp có thể làm phép lạ. Đi với tôi, ông ấy chỉ đứng ở
ngoài chứ không chịu vào. Vậy mà bây giờ, qua những gì Cha làm cho chúng tôi, ông
ấy rất tin. Với mọi người, tôi khuyên đừng nên nản lòng. Cha không bỏ ai, Chúa cũng
không bỏ ai, hãy tin thì sẽ được.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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Cô Nguyễn, Liễu – Santa Ana, CA.

“Tôi nhận được 3 ơn lành chỉ trong 6 tuần”
Tôi được 3 ơn lành Cha ban chỉ trong vòng 6 tuần. Thứ
nhất tôi xin Cha cho chồng tôi có việc làm tốt hơn công
việc hiện tại. Không biết Cha run rủi thế nào mà người
chủ cho chồng tôi nghỉ. Khi chồng tôi nghỉ, tôi lại đến
cầu nguyện với Cha nữa. Chỉ 10 ngày sau chồng tôi có
việc làm mới tốt hơn và lương cũng khá hơn. Vừa vào
làm được không lâu thì chồng tôi bị đau chân. Tôi lại
đến cầu nguyện xin Cha chữa lành chân cho chồng tôi.
Chỉ 3-4 ngày sau, chồng tôi hết đau chân hẳn. Đó là ơn thứ hai. Khi chồng tôi có được
việc làm ổn định, tôi xin Cha cho chúng tôi có được nơi ở an toàn, tiện lợi. Cách đây 2
tuần, người quản lý ở một apartment gần nhà cha mẹ tôi gọi, nói đã có chỗ cho gia đình
tôi. Đó là ơn thứ ba. Như vậy tôi xin gì là được nấy.
Tôi biết Cha Diệp lâu lắm rồi. Hơn 30 năm trước ba má tôi đã biết Cha Diệp, nên
khuyên chúng tôi hãy cứ cầu nguyện với Cha. Tôi biết Văn phòng Cha Diệp từ khi văn
phòng mới mở ra. Mỗi khi đến gặp Cha về tôi thấy trong lòng rất thoải mái, khỏe khoắn
trong người. Tôi muốn chia sẻ với mọi người, nếu có chuyện gì cứ dâng lên Cha. Nếu
có đức tin, mình sẽ được nhiều ơn lành, qua đó đức tin càng mạnh hơn.

50.

Chị Nguyễn, Hồng Loan – Fountain Valley, CA.
“Nếu có niềm tin thì sẽ thành công”

Từ ngày sang Mỹ tôi nhận được rất nhiều ơn của Chúa, Đức
Mẹ và của Cha Diệp. Dù là người ngoại đạo nhưng mỗi lần tôi
vấp ngã tôi lại đến cầu xin ơn trên ban phước lành cho tôi thêm
sức mạnh để tôi có thể đứng dậy. Mới đây tôi thi quốc tịch.
Trước đây tôi rất lo lắng, tôi nghĩ là thi khó lắm, vì nhiều người
thi mà không đậu. Tôi rất bối rối mà không biết phải làm sao.
Tôi đã đến nhà thờ, rồi đến Văn phòng Cha để cầu nguyện.
Sau đó tôi đã thi đậu quốc tịch. Tôi biết Cha Diệp khi còn ở bên
Việt Nam. Bạn bè tôi nói cứ đi xuống Cà Mau mà cầu nguyện
với Cha Diệp thì sẽ được. Năm 2004, tôi bị bệnh viêm gan siêu vi C, gần chuyển sang
ung thư, nên xuống mộ Cha. Lần đó tôi buồn lắm, gặp một bác già cho tôi chai nước và
nói tôi cầu xin đi, rồi uống nước này thì sẽ hết bệnh. Tôi đem nước về uống và quả thật,
tôi đã hết bệnh cho đến nay. Tôi biết Văn phòng Cha Diệp qua một cô bạn tên Nguyễn
Thị Bé. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều trong những lúc tôi gặp khó khăn. Tôi muốn nói với
mọi người là nếu có niềm tin thì sẽ thành công.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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Ông bà Nguyễn, Luật & Vũ, Mến – Vancouver, CAN.
“Mọi sự hãy trông cậy vào Cha”

Ông Luật Nguyễn: Cách đây gần 2 năm, chân tôi tự nhiên có cục bướu nổi lên. Bướu
to dần, nên tôi đi gặp bác sĩ, họ nói không thể làm gì được ngoại trừ phải giải phẫu, lúc
ấy bướu lớn gần bằng trái táo nhỏ. Tôi buộc phải lấy hẹn chờ. Trước đó tôi đã biết về
Cha Diệp, nên cầu xin Ngài vì tin rằng chỉ có Cha cứu mới được. Thời gian để lấy được
hẹn khá lâu, mà bác sĩ không cho uống thuốc men gì cả. Trong thời gian đó tôi liên tục
cầu xin với Cha. Suốt như thế trong vòng 3 tháng. Đến gần ngày hẹn, tôi kiểm tra thì
thấy cục bướu biến đâu mất rồi, nên không phải mổ nữa. Tôi tin đó là ơn Cha Diệp.
Sau đó, tôi còn bị đau nhiều chỗ, mà cứ mỗi lần đau, tôi lại khấn xin Ngài, thế là hết
đau.
Bà Mến Vũ: Tôi cũng có một cục bướu ở mang tai, khá nguy hiểm, vì bác sĩ nói nếu mổ
sẽ chạm nhiều dây thần kinh, có người mổ xong bị méo miệng, méo mắt. Trước khi mổ
tôi cũng ngày ngày khấn với Chúa, Đức Mẹ, Cha Diệp. Khi mổ xong, bác sĩ nói với con
tôi: “Mẹ của cháu rất may mắn. Ca mổ thành công, không bị ảnh hưởng gì hết.” Quả
thật, hơn năm sau tôi hoàn toàn bình thường, ngay cả vết mổ cũng khó nhận ra. Tôi
luôn giữ tấm hình Cha bên mình, vì Cha đã ban cho tôi ơn chữa lành.
Ông Luật Nguyễn: Chúng tôi biết Cha Diệp 4 năm nay rồi, nhưng không biết có Văn
phòng Cha bên Mỹ. Tình cờ xem truyền hình, Đài Saigon TV vào thứ Năm, thấy có
chương trình Ơn Cha Diệp của Trương Bửu Diệp Foundation, nên tôi biết địa chỉ mà
đến thăm Cha. Chúng tôi cho rằng sống trên đời này phải luôn tin tưởng vào Thượng
Đế. Những anh em chưa biết đến Cha Diệp, có ốm đau bệnh tật gì cứ hãy thử cầu
khẩn với Cha. Chúng tôi luôn xem Cha như một vị lương y giàu lòng nhân đức. Cha
cứu không chỉ cho vợ chồng tôi, mà cả con cháu của chúng tôi, và rất nhiều người khác
nữa. Mọi sự hãy trông cậy vào Cha.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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Bà Nguyễn, Thị Ngọc Mai – Santa Ana, CA.
“Cha chữa chứng mất ngủ cho tôi”

Tôi mắc chứng mất ngủ mười mấy năm nay. Cứ đêm
xuống là mắt mở trao tráo, nên tôi rất sợ về đêm. Tôi đi
gặp bác sĩ cho thuốc uống. Lúc đầu uống thuốc thì ngủ
được, sau đó thuốc lờn, nên lúc ngủ được, lúc không.
Tôi nghe nói Cha Bửu Diệp cho ơn mọi người nên mới
tuần trước, tôi đến để xin. Ngay tối hôm đến xin Cha trở
về nhà, khoảng 8-9 giờ tối tôi đang ngồi xem tivi thì
ngáp quá chừng, nên tôi đi ngủ. Tôi ngủ một giấc tới
sáng, thấy tinh thần thoải mái quá, nhẹ nhàng đầu óc. Cả tuần nay tôi chẳng cần thuốc
men mà ngủ rất ngon. Hôm nay tôi đến để tạ ơn Cha. Lúc nắm tay Cha, tôi thấy như có
một luồng điện chạy rần rần trong người. Thật là lạ. Tôi biết danh Cha Diệp lâu rồi,
nhưng vì là người theo đạo Phật nên chưa để ý. Nay được Cha chữa cho chứng mất
ngủ, tôi rất mang ơn Cha.

53.

Bà Nguyễn, Thị Mỹ – Orlando, Florida.
“Cha ban ơn và chữa lành bệnh cho tôi”
Tôi ở Ban Mê Thuột, nghe nhiều người nói về Cha, nên
cũng đi Cà Mau thăm Cha được 2 lần. Tôi xin điều gì Cha
cũng ban cho được như ý. Như bảo lãnh con cháu qua
Mỹ, xin Cha cho giấy tờ thuận lợi, thì Cha đều cho.
Năm 2012 tôi xin, và Cha đã ban cho là việc tôi mua được
căn nhà như ý để mở tiệm nail.

Ở Mỹ tôi có người bạn sống ở California, ngày nào cũng
đến văn phòng Cha để cầu nguyện. Họ nói tôi có dịp sang California thì nhớ đến tạ ơn
Cha. Tôi mới từ Florida sang đây hôm qua, thì hôm nay tôi đến thăm Cha. Cộng đồng
người Việt Nam chỗ tôi ở cũng biết nhiều về Cha Diệp. Khi biết tôi sang California, họ
cũng có gửi tôi đem lời khấn sang Văn phòng Cha. Theo tôi biết, những người Công
giáo và không cùng đạo cũng đều rất tin nơi Cha. Tôi có bạn ở Nebraska, nhắc tôi nếu
đi California nhớ ghé thăm Cha Diệp.
Mới đây bác sĩ phát hiện tôi bị bệnh ung thư cổ nên sẵn có dịp tới đây thì tôi đã xin Cha
cầu nguyện cùng Chúa cho mọi sự theo như ý Chúa.
(Vào tháng 1-2015, qua phone, bà Mỹ cho biết sau ca mổ ung thư cổ vào tháng 72015 đến nay sức khỏe bà đã ổn định.)
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Chị Nguyễn, Ngọc – Linkoping- Sweden.
“Tôi xin gì cũng được Cha cho”

Gia đình tôi là người theo đạo Phật, nhưng đã nhận được 3 ơn lành sau khi khấn với
Cha Trương Bửu Diệp-một vị Linh mục mà tôi chỉ được biết qua Youtube.
Tôi chỉ mới biết đến Cha Diệp từ năm ngoái, rất tình cờ. Một lần, tôi lên Youtube nghe
thầy Thích Giác Nhàn giảng đạo, thì thấy mục ‘Tạ ơn Cha Diệp’. Vì tò mò, tôi vào xem
thử. Tôi xem hết phần này đến phần khác một cách say mê. Vì thấy Cha linh thiêng
quá, nên tôi cầu nguyện thử, và hầu như tôi xin gì cũng được Cha ban cho.
Tôi có đứa cháu trai 4 tuổi. Hồi đầu năm 2014, cháu bị nhiễm trùng máu. Cháu không
ăn uống gì được, mà cứ phải chích thuốc, nên cháu rất yếu. Cả nhà ai cũng lo cho
cháu. Mẹ của cháu cũng đi cầu nguyện Chúa, và Đức Mẹ. Còn tôi ở bên này tôi cũng
rất lo lắng mà không làm gì được nên cầu cứu Cha Diệp giúp cho cháu. Khi đó tôi hứa
với Cha là nếu về được Việt Nam, gia đình chúng tôi sẽ đến tận mộ Cha để tạ ơn Cha.
Vài tháng sau, cháu tôi khỏe mạnh.

Gia đình chị Nguyễn, Ngọc chụp tại Tắc Sậy.
Hình do nhân vật cung cấp

Câu chuyện của mẹ tôi mới là lạ. Hồi đầu năm,
bà bị té trong nhà tắm. Đó là lúc 3 giờ sáng, bà
đi vệ sinh xong khi bước ra tới cửa thì bị té, bà
còn nghe hai tiếng rắc rắc ở chân trái. Bà đau
quá, kêu mà không ai nghe được vì cả nhà ngủ
trên lầu. Còn cửa phòng ba tôi ở kế bên đóng
kín do mở máy lạnh. Bà chịu đựng đau đớn như
thế suốt 2 tiếng, cho đến khi ba tôi thức giấc lúc
5 giờ sáng và phát hiện. Cả nhà tức tốc đưa mẹ
tôi đi cấp cứu. Bác sĩ nói bà bị gãy xương đùi,
nên họ phải mổ để xếp lại xương và bắt ốc.

Một thời gian sau, bác sĩ khám lại và cho biết sẽ phải phẫu thuật thêm một lần nữa cho
mẹ tôi để lấy 2 con ốc ra, vì con ốc làm cho xương ống của bà chưa khép lại được. Cả
nhà tôi lại một phen lo lắng, vì mẹ tôi bị bệnh tiểu đường, các vết thương rất khó lành.
Lúc đó, tôi lại nghĩ đến Cha Diệp, và xin Cha giúp cho mẹ. Thật bất ngờ, sau đó bác sĩ
kiểm tra lại và thông báo với mẹ tôi là bà không phải mổ lại nữa. Tuần trước tôi gọi
phone, mẹ tôi nói mới đi siêu âm thì thấy xương từ từ khép lại rồi.
Bây giờ thì tôi rất tin nơi Cha Diệp. Vì xem trên Youtube, biết địa chỉ của Hội Trương
Bửu Diệp Foundation, nơi đã phát hành những chương trình về ơn Cha Diệp, tôi liền
email để xin được làm chứng cho Cha.
(Theo lời kể của chị Ngọc Nguyễn qua email)
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trang 52

“100 ƠN CHA DIỆP” Tập 3

55.

Bà Nguyễn, Phúc – Garden Grove, CA.
“Cha rất thương mẹ con tôi”
Tôi năm nay đã 80 tuổi. Chân của tôi bị đau
lắm, lâu rồi. Tôi đi cà nhắc hoài. Một chân
đã mổ nội soi, ít đau hơn chân kia. Nhưng
bây giờ tôi sợ quá không dám mổ nữa.
Con tôi cũng gặp khó khăn trong cuộc sống,
ly dị vợ, rồi bị kiện ra tòa,…Thấy vậy, tôi có
đến Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp.

Tôi chỉ mới biết Văn phòng Cha Diệp hồi
đầu năm 2014 thôi, qua nhiều người nói, mà
chưa có dịp đến thăm. Rồi tình cờ tôi đi tập
vật lý trị liệu gần văn phòng Cha nên tôi đến cầu xin Cha. Đến gặp Cha, tôi nói: “Cha ơi
thương cho mẹ con con, mẹ góa con côi, xin Cha chữa lành chân cho con khỏi đau
nhức, đồng thời xin cho con của con được tai qua nạn khỏi, không phải ở tù ra khám.”
Ngay ngày hôm sau về tự nhiên tôi đi bình thường mà không còn cảm giác đau đớn gì.
Còn con trai của tôi không phải ở tù nữa. Bây giờ vợ nó bỏ qua cho những sai lầm của
nó. Thế là những gì tôi xin đều được hết. Tôi đã xin lễ tạ ơn Cha. Tôi tin Cha Diệp lắm,
vì tôi xin là được ngay. Hôm nay tôi đến Văn phòng Cha Diệp để làm nhân chứng cho
sự cầu bầu linh thiêng của Cha.

Ông bà Đặng Văn Hồng và Kim Mai, nhân chứng ơn lành Cha Diệp được viết trong
Sách 100 Ơn Cha Diệp tập 2, cùng hai cháu nội trở lại thăm Cha. Hình: TBDF.

-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------

trang 53

“100 ƠN CHA DIỆP” Tập 3

56.

Chị Nguyễn, Phương – Westminster, CA.
“Phải kiên trì!”
Hôm nay tôi đến chia sẻ vì được
ơn Cha chữa lành cho tôi. Trước
đó tôi đau nhiều lắm. Tôi đi siêu
âm rồi chụp scan thì họ nói là
phổi tôi bị nám. Tôi rất buồn nên
đã tìm đến với Cha.

Gặp Cha, tôi khấn, tôi xin: “Thưa
Cha, xin cho con sự bình an, cho
con đừng lo âu, xin cầu bầu lên
Chúa thêm sức cho con để con
trông cậy phó thác vào Chúa, để
con được trúng thầy trúng thuốc,
để con chữa những bệnh của
con, không lo âu về bệnh tình của con nữa. Tôi cứ khấn xin Cha thì thấy Cha cho tôi sự
bình an. Tôi vẫn đi làm, vẫn về lo cơm nước cho con cái, không nghĩ tới bệnh, không lo
âu, không sợ hãi, mà chỉ biết phó thác. Tôi bị bướu ngực, bướu lành, đã mổ xong hết
rồi, tốt hết rồi. Tôi luôn bám theo Cha, nói: “Cha ơi, ngày xưa con thờ ơ, khô khan lắm,
nhưng từ hồi con bệnh thì con biết rằng bệnh thì bác sỹ chữa đã đành, vẫn phải trông
cậy vào Đức Chúa, cầu nguyện với Cha.”
Vừa rồi bác sỹ mới phát giác tôi mắc thêm bệnh tiểu đường. Đó là lý do tôi hay bị mệt.
Hôm dự Buổi cầu nguyện ở Văn phòng Cha Diệp, tôi lại bị mệt, nên cứ đi ra đi vô hoài.
Trở vào Phòng cầu nguyện, tôi nói với Cha: “Cha ơi, Cha cho con khoẻ mạnh, bình an
để con được tham gia trọn vẹn buổi cầu nguyện, chứ mệt thế này con cứ bị chia trí
hoài. Cha cho con đừng chia trí để con cầu nguyện được sốt sắng.” Rồi tôi đi ra xe. Khi
trở vào khoảng 5 phút sau tôi cảm thấy khoẻ hẳn, nhẹ hẳn như là mình mới uống thuốc
chống mệt mỏi. Tôi cám ơn Cha, vì tôi xin là Cha đã làm liền tức khắc cho tôi thấy.
Tôi biết Cha Diệp lâu rồi khi chưa có Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation ở thành
phố Garden Grove. Tôi cầu xin Cha, thì về được Việt Nam, xuống mộ Cha ở Cà Mau
được 2 lần. Từ ngày có Văn phòng TBDF, tức là 4 năm qua, thỉnh thoảng có dịp đi
ngang, tôi lại ghé vào thăm Cha. Thật ra không phải mình xin gì cũng được liền. Mình
phải xin mỗi ngày một chút, một chút thì cha mẹ mình cũng phải cho thôi. Vì vậy phải
kiên trì. Nếu xin cái này không được thì có thể Chúa sẽ ban cho mình cái khác, tốt hơn.
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57.

Chị Nguyễn, Phượng – Huntington Beach, CA.
“Tôi người Phật giáo, nhưng tin Cha Diệp”
Mẹ tôi hơn 70 tuổi. Giữa năm 2014, mẹ tôi đi khám
bệnh thì thấy có bướu trong người. Tôi lo cuống lên sợ
mẹ mắc bệnh ung thư, nên mới đến cầu xin Cha. Tôi
xin Cha ban cho mẹ tôi thêm sức khỏe để sống lâu với
con cháu. Kết quả xét nghiệm thì đó là bướu hiền. Cho
đến giờ sức khỏe bà vẫn bình thường. Tôi đã đưa mẹ
tôi đến Văn phòng Cha để cảm tạ Cha.

Tôi có một số tài sản không muốn giữ lại, mà bán thì
chậm quá, tôi lại cầu xin Cha cho tôi bán được số tài
sản ấy cho suông sẻ. Khoảng 3-4 tháng sau, tôi bán được và người mua dễ dàng.
Được ơn Cha, lúc nào tôi cũng tạ ơn Cha, tôn thờ Cha, vì Cha đã nghe lời tôi khấn
nguyện. Tôi cũng xin cho một người bạn mà gia đình mất hạnh phúc, và hiện nay họ đã
vui vẻ trở lại, không còn lục đục như trước nữa. Đó là ba ơn lành mà tôi đã nhận được
từ Cha. Tôi nghĩ, cứ thường xuyên cầu nguyện thì Cha sẽ ở trên nhìn xuống và thêm
sức cho mình. Đến với Cha, tôi cũng chẳng cầu tài, cầu lộc, mà chỉ xin được bình an
mà thôi. Tình cờ tôi biết đến Văn phòng Cha Diệp. Tôi là người Phật giáo, vẫn giữ tôn
giáo của mình, nhưng vẫn tin có Đấng Tối Cao, tin vào Cha Diệp.

58.

Chị Nguyễn, Sandy – Santa Ana, CA.

“Ai chưa có chỗ dựa tinh thần, hãy tìm đến Cha”
Ngày thứ Bảy vừa rồi tôi phải đi thử máu. Ven tay tôi
rất khó lấy, cô y tá thử mấy lần không được. Tôi đau
quá. Nhưng không dám khóc vì nếu tôi quá sợ, cô ấy
sẽ không làm, mà tôi thì cần phải thử máu. Cô ấy đã
phải đi lấy nước nóng cho tôi uống, nhưng vẫn không
được nên khuyên tôi đi về. Tôi nghe vậy thì buồn, vì
mỗi lần đi mất thời gian lắm. Chẳng biết làm sao, tôi
mới chợt nhớ đến Cha Trương Bửu Diệp và nói: “Cha
ơi, Cha giúp con với, cho con lấy máu được đi, vì con
không có thời gian.” Nói xong tôi nghe cô y tá la lên:
“Oh, máu chảy được rồi.” Mỗi khi trong lòng tôi không ổn, tôi lại chạy đến Cha. Khi nhìn
lên Cha, tôi cảm thấy Cha như là người thật, chứ không phải là bức tượng. Ở Mỹ, áp
lực cuộc sống rất lớn. Niếm tin là sức mạnh tinh thần an ủi mình rất nhiều. Nên nếu ai
chưa có chỗ dựa tinh thần, hãy tìm đến Cha.
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59.

Bà Nguyễn, Thị Siêng - Garden Grove, CA.
“Cầu nguyện với Cha, dần dần sẽ được”
Tôi có người em rể sống bên Anh Quốc, cũng bệnh
mấy năm rồi. Hôm rồi đang đứng trong nhà thì bị
đột quỵ, các con phải đưa đi bệnh viện. Tôi gọi điện
qua hỏi thăm thì các cháu nói ba đã nằm trong bệnh
viện rồi, cũng không rõ lý do. Bên đây tôi cầu
nguyện với Cha Diệp cho em tôi được mạnh khoẻ,
bình phục. Tuần sau tôi gọi điện qua thì em tôi nói
là đã được ra viện nhưng chưa được bình phục, nói
vẫn bị ngọng và tai khó nghe. Tôi nói em tôi ráng
cầu xin Cha Diệp. Mới đầu em tôi không biết Cha
Diệp là ai. Tôi xin hình Cha và gửi qua cho em.

Bản thân tôi cũng mới biết Cha khoảng 1 năm nay. Tôi xuống Văn phòng Cha trên
đường Euclid nhiều lần, tin tưởng Cha và cầu nguyện với Cha. Tôi nghe mọi người nói
Cha Diệp linh thiêng lắm. Có khi cầu nguyện chưa được nhưng tôi tin tưởng Cha và
cầu nguyện với Cha, dần dần sẽ được. Tôi có chị bạn, người đã chở tôi tới đây lần đầu
tiên. Chị ấy có em bị bệnh tim nên chị ấy cũng cầu nguyện Cha cho em mình được
khoẻ mạnh. Bệnh tình người em của chị ấy được tốt lên nhiều.

60.

Ông bà Nguyễn, Thượng – Los Angeles, CA.
“Cha ban ơn cho bố con tôi”
Cách đây 5, 6 năm, tôi bị khan tiếng, không nói
được suốt gần nửa năm trời. Tôi đi gặp bác sỹ, họ
soi trong cổ, làm xét nghiệm, nhưng vẫn không tìm
ra bệnh. Nhà tôi có hình của Cha. Một hôm tôi buồn
quá, lấy hình Cha ra mà cầu nguyện thì một hai bữa
sau tôi nói được. Mới đây, con tôi bị thất nghiệp. Tôi
đã tới Văn phòng Cha Diệp khấn nguyện vài lần, và
Cha đã nhậm lời. Trong vòng 6 tháng, con tôi đã tìm
lại được việc làm.

Chúng tôi nghe nói về Cha lâu rồi, nhưng chưa cầu xin bao giờ, cho đến khi tôi bị bịnh,
và con tôi bị thất nghiệp. Tôi biết Văn phòng Cha Diệp qua mấy người bạn đã từng
được ơn Cha. Có điều tôi mong muốn nhất là Cha mau được phong Thánh. Tôi cầu
nguyện với Cha mỗi đêm. Hôm nay tôi muốn tạ ơn Cha nên đã đến Văn phòng Cha để
làm nhân chứng cho Cha.
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61.

Chị Nguyễn, Quỳnh Trang – Garden Grove, CA.
“Những khi tuyệt vọng, tôi lại chạy đến Cha”
Tôi đi thi bằng nails, mà thiếu tự tin. Trước khi thi
tôi có lên khấn nguyện với Cha, xin Cha ban cho
tôi sự tự tin, vì tôi hay quên và run lắm. Vào
phòng thi, lúc đầu tôi không bình tĩnh, nhưng vừa
làm tôi vừa xin Cha “Thưa Cha xin Cha giúp con”.
Sau đó tự nhiên tôi làm đẹp và tự tin. Khi đang
thi, có lúc tôi quên, nhưng tự dưng như có ai
nhắc, thế là tôi làm tốt, lại gặp giám khảo dễ tính
nữa. Thế là tôi đậu.

Chúng tôi biết Cha Diệp qua một người quen. Chị
ấy lập gia đình đã lâu mà không có con nên họ đã đi khấn Cha Diệp. Sau khi khấn Cha,
nay họ có em bé rồi. Tôi thấy vậy nên nhờ chị ấy đưa đến Văn phòng Cha. Lần đó
chúng tôi cầu xin Cha cho chồng tôi có được chiếc xe riêng để đi đâu không phải nhờ
vả người khác, và xin cho con gái tôi có việc làm. Ngay hôm sau con gái tôi tìm được
việc làm, và khoảng 1 tuần sau nữa người anh chồng mua dùm chiếc xe, họ cho chúng
tôi trả góp. Khi ấy, công việc của chồng tôi vẫn rất bấp bênh, lương con gái không đủ
trả tiền nhà, mà mỗi tháng phải trả đủ thứ tiền. Tối hôm đó, tôi đi học Anh Văn về thì
thấy hai cha con ngồi rất buồn, than thở. Tôi nói thôi đừng lo nữa mà hãy cầu xin với
Cha Diệp đi. Chúng tôi vừa cầu nguyện xong thì có người gọi chồng tôi đi làm. Một
công việc ổn định. Những khi gần như tuyệt vọng, cầu xin Cha, thì chúng tôi đều được
như ý. Cha thật là linh thiêng.

Bà Lê, Cao Xuân Lâm,
Santa Ana, California, nhân
chứng ơn lành được viết
trong Sách 100 Ơn Cha
Diệp tập 2, cùng con gái và
hai cháu ngoại trở lại thăm
Cha Diệp.
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62.

Bà Nguyễn, Thị Vân - Lilburn, GA.

“Nhờ phép lạ của Cha, tôi bán được nhà”
Tôi là người ngoại đạo nhưng tôi luôn tin có
Chúa cứu giúp nhân loại. Qua một người bạn
tôi biết Cha ban phép lạ cho rất nhiều người,
Ngài không kể đó là con chiên hay là người
ngoại đạo. Vì thế hàng ngày tôi dâng lời
nguyện cầu lên Chúa, lên Cha, quả thật, phép
lạ đã đến với tôi. Tôi đã giải quyết được nhiều
chuyện nan giải mà tưởng chừng như bế tắc.
Câu chuyện như sau: Tôi nay đã lớn tuổi, ở
một nơi, nhà một nẻo. Tôi muốn bán căn nhà
của tôi mà 4-5 năm trời không bán được. Tôi không có điều kiện đi lại, mà để nhà
hoang phế thì rất sốt ruột, chỉ muốn giải quyết căn nhà càng sớm càng tốt để có tiền
giúp anh em lập nghiệp, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Nhà tôi không xấu, mà cũng
không cao giá, rất nhiều người đến xem và muốn mua, nhưng không hiểu vì lý do gì cứ
đến phút cuối cùng thì lại hỏng việc. Kể cả người môi giới mua bán nhà họ cũng không
hiểu tại sao.
Tôi đã khấn với Cha, xin Cha ban cho ơn lành, phép lạ để tôi có thể bán được căn nhà.
Tôi đặt một niềm tin mãnh liệt nơi Cha, như những lời bạn bè tôi nói. Chỉ sau 3-4 tháng
kể từ ngày tôi kêu nài với Cha, thì tôi bán được nhà một cách suông sẻ. Tôi mừng lắm!
Tôi đạo Phật. Tôi vẫn theo đạo của tôi, nhưng tôi biết Chúa khi còn ở Việt Nam. Những
lúc buồn, lo lắng,…tôi đến Chùa xin lễ cho vượt qua những khó khăn, đồng thời tôi
cũng đến nhà thờ, khai thật với Chúa và Mẹ Maria rằng: “Con không phải là con chiên
của Ngài, nhưng con tin nơi Chúa, nơi Mẹ, xin hãy giúp con…” Đây là lần đầu tiên tôi
đến với Cha Diệp, để cảm tạ Cha vì tôi đã được như ý sau khi khấn nguyện với Cha.
Tôi thường đọc những lời cảm tạ trên website của Trương Bửu Diệp Foundation, thì
thấy nhiều người được ơn quá, thế thì tại sao mình không cầu nguyện? Nhưng tôi
không hề có ý nghĩ thử, mà thật lòng tin, và cầu nguyện thì sẽ được. Nếu không có
niềm tin, không có hy vọng thì sẽ chìm sâu trong khổ ải, sẽ không thấy được một ánh
sáng nào soi rọi con đường mình đi. Tôi vô cùng cảm tạ ơn Cha đã ban cho tôi phép lạ.
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trang 58

Ông bà Phạm, Xuân Đồng – Stanton, CA.
“Gia đình tôi nhận được nhiều phép lạ nhãn tiền”

Ông Phạm, Xuân Đồng: Tôi nghe tiếng
Cha ban phép lành lâu rồi nhưng cách
đây một năm nay, nhà tôi bệnh nên thay
mặt gia đình tôi tới đây khấn với Ngài.
Vừa qua gia đình tôi có thêm nhiều
chuyện phải lo lắng nên tôi thường tới
đây. Đến giờ phút này, tôi nhận thấy Cha
đã nhậm lời cầu xin của tôi, cho tôi rất
nhiều ơn. Ơn đặc biệt nhất, năm ngoái,
tôi lái xe trên đường Fairview thì có một
cô gái Mễ chạy theo nói “Ông đụng xe tôi”
Tôi tạt vô lề, hỏi cô ta: “Xe tôi không xây
xát gì cả, làm sao cô nói thế!” Nhưng cô ta vẫn cứ gọi cảnh sát tới. Lúc đó tôi cũng
bàng hoàng, tôi cầu xin Chúa, Mẹ Maria, và Cha Bửu Diệp giúp tôi giải quyết vấn đề.
Một lúc sau cảnh sát tới kèm theo xe cứu hỏa, xe cứu thương rất rầm rộ. Lời tôi cầu xin
đã được nhậm lời. Anh cảnh sát (người Việt Nam) đến kiểm tra xe không thấy xước,
móp gì cả. Về nhà tôi làm report cho bảo hiểm và cầu xin Cha soi sáng. Một tháng sau,
tôi gọi lên bảo hiểm, họ trả lời chẳng thấy ai thưa gửi gì cả. Chuyện xảy ra trên một
năm nay rồi. Chuyện thứ hai là một phép lạ. Tôi có lên đây khấn với Cha, tôi có thằng
cháu ngoại năm trước học lớp 11, sắp mãn khóa thì tự nhiên bỏ học, bỏ lễ. Suốt ngày
cháu ôm gối mà ngủ, không ăn, không đi ra ngoài. Mẹ cháu đưa cháu đi bác sĩ và cũng
cầu nguyện với Cha. Bác sĩ nói cháu mắc bệnh trầm cảm. Trong lúc nghỉ hè, tự nhiên
cháu bớt bệnh, nên cháu đi học hè để bù lại bài vở bị mất. Nhờ ơn Chúa, ơn Cha, đến
nay cháu đã đi học bình thường trở lại rồi, không cần thuốc men gì hết. Nay chúng tôi
đến để tạ ơn Cha Diệp đã cầu bầu cùng Chúa và ban cho chúng tôi nhiều phép lạ nhãn
tiền.
Bà Lê, Kim Dung (vợ): Cách đây gần một năm tôi cứ đi cầu ra máu, bị đau bụng. Cứ
tưởng chỉ bị trĩ nhẹ, nên tôi không đi khám và để như vậy. Thấy chưa dứt hẳn hiện
tượng ra máu nên tôi đi gặp bác sĩ Long, chuyên khoa về ruột. Tháng 8-2014 bác sĩ
yêu cầu đi soi ruột và cho thuốc về uống. Trong thời gian ấy tôi cứ vẫn đau bụng. Tôi
khấn với Cha Diệp xin cho tôi đừng mắc chứng bệnh hiểm nghèo. Kết quả soi ruột mà
bác sĩ cho biết, là tôi chỉ bị một polip nhỏ, chứ không bị bệnh ung thư. Tôi mừng quá,
nên nói với nhà tôi ghé Cha Trương Bửu Diệp để tạ ơn Cha. Tôi xin Cha Diệp nhiều,
mà xin gì cũng được, nên gặp ai tôi cũng kể chuyện ơn lành của mình để nhiều người
biết đến Cha hơn.
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Chị Phạm, Hương – Garden Grove, CA.
“Cha dẫn đường cho con tôi về”

Tôi là người ngoại đạo. Mọi người nói có đền Cha
Trương Bửu Diệp rất linh thiêng nên tôi đã đến cầu xin
Cha. Ngày 16 tháng 11, tôi đi làm, con tôi ở nhà bỏ đi
đâu tôi không biết. Tôi không liên lạc được. Tôi đến
Cha, quỳ xuống chân Cha và xin Cha dẫn đường cho
con tôi về nhà. Sau hơn 1 tháng, thì con tôi đã về nhà
rồi. Khi khấn với Cha tôi chẳng biết nói gì, mà chỉ nghĩ
sao nói vậy. Tôi không biết tin ai, chỉ cầu nguyện ơn
trên, và khi cầu nguyện mà được thì tôi đã tin Cha Diệp
đã dẫn con tôi về. Khi cầu nguyện phải thật lòng thì bề trên sẽ ban phước lành.

65.

Anh chị Phạm, Quang – Oklahoma, OK.
“Tôi nổi da gà vì xin và được ơn Cha”

Trước đây tôi không biết Cha Diệp, chỉ nghe bà xã
nói về Cha. Một lần gia đình tôi về Việt Nam, lúc
đến phi trường San Francisco thì không tìm thấy
passport ở đâu. Lúc đó, bà xã tôi nói hay mình cầu
nguyện thử với Cha Diệp xem sao. Cùng đường,
chẳng biết làm sao, tôi…cầu đại. Gần tới giờ bay
vẫn chưa thấy passport đâu nên tôi quyết định quay
trở lại Oklahoma, để vợ con và bà ngoại cháu về
Việt Nam trước. Bỗng nhiên, một nhân viên phi
trường đến và đưa tận tay cho tôi passport do một
người nhặt được, và nhờ nhân viên phi trường tìm chủ nhân để trả lại. Thật không ngờ,
vì phi trường lớn như thế làm sao có người nhặt được passport của tôi mà trả lại như
vậy. Lúc đó, thật sự tôi thấy nổi da gà vì mình xin và đã được. Em vợ tôi ở Việt Nam
mang thai, bác sỹ siêu âm nói 90% là thai nhi bị hội chứng down. Chúng tôi khấn Cha
Diệp, vậy mà em tôi sanh con ra khỏe mạnh, rất đẹp.
Chuyện Cha Diệp ban ơn lành thì nhiều lắm. Nhờ Cha mà tiệm nails của gia đình tôi
không bị giựt tiền. Bạn tôi người ngoại đạo, bị thất nghiệp suốt 2 năm trời. Tôi hay đến
nhà anh chơi, bà xã tôi tặng cho anh ấy tấm hình Cha Diệp và khuyên họ khấn nguyện,
thì sau đó anh ta có được việc làm rất tốt mà chính anh ấy cũng không ngờ rằng có thể
nhận được việc ấy. Qua những câu chuyện như vậy, khiến tôi phải tin chính Cha Diệp
đã giúp. Không tin cũng phải tin.
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Bà Phạm, Thị Sáng – Anaheim, CA.
“Tôi bị đau tay, Cha chữa lành”

Tôi bị đau tay lâu rồi, cổ tay và ngón
tay cái lúc nào cũng sưng lên. Tôi uống
thuốc không khỏi, dán, thoa, làm gì
cũng không hết. Bác tôi nói với tôi về
Cha Diệp ở Việt Nam rất là linh thiêng.
Một lần tôi được về Việt Nam, tôi đã
quyết chí đi Cà Mau thăm mộ Cha. Tôi
và chị tôi thuê một chuyến xe đi. Đến
mộ Cha tôi vui mừng lắm. Tôi thấy
từng người xếp hàng để thăm mộ Cha.
Đến lượt tôi, tôi cà cánh tay của tôi vào
mộ Cha rồi xin Cha chữa lành tay cho
tôi. Hôm đó, tôi ở lại Tắc Sậy đến 7 giờ tối mới về đến nhà. Sáng hôm sau ngủ dậy, sao
cánh tay của tôi không còn cảm giác đau nữa. Tôi tin chính Cha đã chữa cho tôi. Tuần
trước chị tôi kể rằng chị mới đi thăm Cha Diệp về. Tôi ngạc nhiên, sao bên Mỹ mà cũng
có Cha Diệp? Theo lời chị hướng dẫn, hôm nay tôi đến đây để cảm tạ Cha đã chữa
lành tay cho tôi. Đến văn phòng Cha trên đường Euclid, lòng tôi hân hoan lắm, tôi cứ
nhớ lại năm nào được về thăm mộ Cha, được Cha cứu chữa. 14 năm qua, tay tôi
không còn bị đau lại nữa. Tôi chỉ biết khuyên những ai cần cứu, cần chữa, cùng đường,
thì cứ chạy đến Cha mà cầu xin, nhưng cần phải có niềm tin xác tín.

Hai em bé đến
thăm Cha Diệp,
viết lá Tạ ơn và
dán lên cây Ân
Phúc trong Nhà
thăm viếng.
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67.

Ông Phạm, Thế – Garden Grove, CA.
“Cha đã chữa lành bệnh tim của tôi”
Lúc con tôi chào đời được 2
tuần, tôi phải vô nhà thương
vì lên cơn khó thở. Khi nhập
viện tôi mới biết mình bị
bịnh tim.
Sau khi làm các xét nghiệm,
bác sĩ nói trái tim của tôi chỉ
đập 11% thôi, còn trái tim
của người bình thường đập
tới 60%. Bác sĩ cho về uống
thuốc.

Vợ tôi không có đạo nhưng
biết Cha Diệp và cầu
nguyện với Cha Diệp cho tôi. Mỗi lần vợ tôi đi cầu nguyện, tôi đều đi theo thăm Cha.
Tôi nói với Cha: “Con mới có baby, Cha giúp con sao cho con nuôi được con, chứ con
bệnh quá, ban đêm con ngủ không được, ho hoài, làm thức giấc baby.” Ba tháng sau
tôi đi bác sĩ và được cho thuốc khác.
Bây giờ tôi không còn ho và ngủ rất ngon. Bác sĩ nói 2 tháng nữa sẽ làm untrasound,
nếu tim hoạt động tăng lên 30% thì chỉ uống thuốc chứ không còn phải đặt máy trong
người. Hiện nay tôi cảm giác gần như người khỏe mạnh bình thường, bằng 90% so với
lúc nhập viện. Trước đây tôi bồng cái nôi của baby lên cầu thang là thở không nổi, còn
bây giờ thì rất bình thường. Tôi kể cho bác sĩ nghe tình trạng sức khỏe của mình, bác
sĩ không tin. Cha đã ban cho tôi ơn lành, bây giờ đi đâu, gặp ai, tôi cũng nói về sự linh
thiêng của Cha.

-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------

trang 62

“100 ƠN CHA DIỆP” Tập 3

68.

Ông Phan, Peter – Murriete, CA.
Cuộc hồi sinh từ trái tim hư

Năm 2001, khi mới 36 tuổi, tôi bị đột quỵ trong một lần đi công việc ở Orange County.
Lần đó, các bác sĩ phát hiện 4 van tim của tôi bị nghẽn, 1 van nghẽn 60%, còn 3 van
nghẽn tới 80%.
Vì những van tim bị tắc nghẽn nhiều, các bác sĩ đã đề nghị cắt nối 4 van tim cho tôi,
nhưng họ không bảo đảm rằng cuộc phẫu thuật thành công, vì có một van nằm dưới
tim, rất khó mổ. Nghe vậy, tôi sợ lắm, nên không đồng ý mổ, mà quyết định sống chung
với trái tim hư, chịu đựng nhiều lần những cơn đau ngực, khó thở.
Năm 2005, có dịp về Việt Nam, theo gia đình, tôi xuống Tắc Sậy thăm mộ Cha Trương
Bửu Diệp. Ôm mộ Cha, tôi khấn với Cha rằng: “Cha ơi, con là Peter Phan, từ Mỹ về,
con bị bệnh tim, gia đình đưa con đến đây nhờ Cha chữa lành trái tim cho con. Cha
đừng bỏ con, Cha nhé!” Tôi ở với Cha một ngày, một đêm. Sau đó trở về Mỹ, tôi thấy
người khỏe hơn trước. Cũng vài lần phải ra vô bệnh viện, nhưng không có gì nguy
hiểm.
Thay tim?
8 năm sau, vào ngày 27 tháng Ba năm 2013, tôi
phải cấp cứu tại bệnh viện Rencho Spring vì có
triệu chứng tương tự năm 2001. Sau đó, tôi được
chuyển đến bệnh viện Sant Bernadine chuyên về
tim mạch. Lần này các bác sĩ buộc phải cắt nối 4
van tim bị nghẽn của tôi. Vết thương mổ năm
2013 đến nay vẫn chưa lành.
9 giờ tối ngày 19 tháng Một năm 2015, một lần
nữa tôi lại phải cấp cứu ở bệnh viện Rencho
Spring. Sau khi làm xét nghiệm, các bác sĩ thông
báo một tin, khiến tôi đứng người. Họ nói: “Tim
của ông đã bị đổi màu, có nghĩa là nó bắt đầu
chết rồi.”

Ông Peter Phan trong một lần cấp cứu.
Hình do nhân vật cung cấp.

Ngày có kết quả xét nghiệm, tôi hoàn toàn suy sụp. Họ nói: “Xin lỗi ông, chúng tôi
không thể làm gì thêm với trái tim bị hư của ông. Tất cả các mạch máu đã bị nghẽn
rồi, nên giải pháp cuối cùng là ông phải thay tim mà thôi. Ngay ngày mai, chúng tôi
sẽ gửi ông đến UCSD để đăng ký thay tim. Ông không thể chờ lâu được mà phải
thay tim càng nhanh càng tốt.”
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Thay tim ư? Đối với chúng tôi không phải là chuyện nhỏ, vì tốn hết cả triệu USD, chưa
kể chi phí nằm viện, mà bảo hiểm đâu có trả hết. Thật sự lúc ấy, tôi mất hết hy vọng,
không còn ham muốn gì cả, nên đã cùng gia đình bàn chuyện hậu sự và mời Cha đến
xức dầu.
Phó thác
Cùng lúc này, chị của tôi ở Orange County khuyên tôi hãy chạy đến Cha Diệp mà cầu
xin Cha chữa lành, vì chính chị đã được ơn của Cha. Tôi thầm nghĩ: “Ừ nhỉ, vì sao
mình chỉ nghĩ đến cái chết, mà sao không chạy đến Cha Diệp.”
Ngày 5 tháng Hai, vợ tôi đưa tôi đến Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp trên đường
Euclid ở thành phố Garden Grove. Vào nhà cầu nguyện, tôi khấn với Cha rằng: “Thưa
Cha, con là Peter Phan đây, hôm nay con lại tìm đến Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa,
và ban cho con một phép lạ. Con đang cần lắm, và con hứa là nếu được, con sẽ trở lại
Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation để làm chứng cho sự linh thiêng của Cha.”
Về nhà, ngay ngày hôm sau, tự dưng tôi muốn tìm đến một bác sĩ khác để chắc chắn
rằng tim của tôi hư hỏng hoàn toàn, và việc thay tim là cần thiết phải làm, chứ không
oan uổng gì. Bác sĩ gia đình chuyển tôi đến một bác sĩ chuyên khoa tim mạch, tên ông
là Amin. Ngày 18 tháng Hai, bác sĩ Amin làm các xét nghiệm, trong đó ông siêu âm tim
rất kỹ cho tôi.
Phép lạ
Một tuần sau, tôi trở lại bệnh viện để lấy kết quả
xét nghiệm. Hôm đó tôi đã rất bất ngờ khi nghe
ông nói: “Xin chúc mừng!, tim của ông hoàn
toàn bình thường, các mạch máu không bị
nghẽn gì cả.”
Nghe xong, tôi vui mừng khôn tả, nhưng lại sợ,
nên liền hỏi: “Vậy…bây giờ tôi phải làm sao?
Uống thuốc gì?” Ông bác sĩ nhìn tôi cười, trả
lời: “Tim khỏe thì cần gì uống thuốc! Chỉ cần đi
bộ thôi nhé!”

Ông Peter Phan được các bác sĩ chức mừng.
Hình do nhân vật cung cấp.

Tôi như người chết đi sống lại, chợt nhận ra,
chính Cha Diệp đã nhậm lời tôi và ban cho tôi
một phép lạ. Ngày 27 tháng Hai, tôi quay lại
Văn phòng TBDF để tạ ơn Cha, kể lại câu
chuyện, thu hình, làm nhân chứng cho Cha,
như đúng lời tôi đã hứa với Cha trước đó.

-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------

“100 ƠN CHA DIỆP” Tập 3

trang 64

Sau đó tôi có trở lại bệnh
viện UCSD, nơi đã yêu cầu
tôi đi thay tim, đưa kết quả
mới nhất cho họ xem. Họ lắc
đầu: “Tôi không thể giải thích
được.”
Trường hợp của tôi, khoa
học không giải thích được,
nhưng tôi tin là qua lời cầu
bầu của Cha Trương Bửu
Diệp, Chúa đã cứu tôi, chữa
lành trái tim bị hư của tôi.
Hình bên: Ông Peter Phan trong buổi
thu hình nhân chứng ơn lành tại Phòng
thu TBDF.

Ngày 7 tháng Tư, 2015, ông Peter Phan và vợ là Lê Thị Kim Hồng (đầu tiên, từ trái sang) đi cùng Linh mục
Peter Trợ Phan (thứ ba, từ trái sang), người từng hai lần xức dầu cho ông Peter những lúc tưởng như ông
không thoát khỏi bàn tay tử thần, trở lại Văn phòng Cha Diệp để cảm tạ Cha, và gặp đại diện Ban Điều Hành
TBDF-Ông John Nguyễn (bìa phải). Hình: TBDF.
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Chị Phan, Cẩm Vân - Lowerhutt, Wellington, New Zealand.

“Cha nhậm lời mọi khấn nguyện của tôi”
Đứa con gái Emily của tôi
mắc bệnh viêm ngứa da, ban
đêm cháu không ngủ được,
uống thuốc cũng không khỏi.
Thấy con khó chịu, tôi lo lắng
nhưng không biết làm sao, chỉ
biết cầu nguyện với Cha
Trương Bửu Diệp. Và Cha đã
nhậm lời.

Chị Phan, Cẩm Vân và con trai. Hình do nhân vật cung cấp.

Hiện giờ bệnh tình của cháu
đã thuyên giảm rất nhiều và
ban đêm cháu ngủ ngon hơn.
Điều đó làm cho niềm tin của
tôi ngày càng dâng cao. Tôi
siêng năng cầu nguyện với
Cha mỗi ngày.

Tôi có gắn hình Cha Diệp và Thánh giá trong xe. Nhưng như vậy chưa đủ, tôi còn
muốn có hình Cha trên cell phone để đi bất cứ nơi đâu cũng có Cha bên cạnh. Hôm
nhận được sách 100 Ơn Cha Diệp do Trương Bưu Diệp Foundation ở Mỹ gửi tặng, tôi
mừng quá, liền lấy camera ra chụp lại hình Cha ở bìa sách để lưu vào trong phone. Lạ
thay, khi đưa máy lên, hình Cha trong camera cứ di chuyển, khiến tôi không tài nào
chụp được. Tôi liền khấn mà như nói chuyện với Cha, rằng: “Cha ơi, con không chụp
được hình Cha vì Cha cứ nhúc nhích hoài à, Cha để yên thì con mới chụp được.” Tức
thời màn hình camera đứng yên và tôi chụp được hình Cha.
Cha Diệp không những ban nhiều ơn lành cho tôi, mà còn cho cả Ba và chị hai tôi. Ba
và chị hai tôi bị ho tắt tiếng nói không ra lời. Chị tôi phải vào bệnh viện, còn ba tôi uống
thuốc ho và thuốc kháng sinh không thấy bớt, mà bệnh tình kéo dài cả tháng trời. Biết
chuyện, tôi liền cầu xin với Cha Diệp. Chỉ trong vòng ba ngày sau, bệnh của Ba tôi và
chị hai tôi dứt hẳn, giọng nói của hai người trong trẻo như chưa từng bị bệnh.
Mới đây, tôi mua vé số cào chơi, rồi nói với Cha rằng: “Cha ơi, chơi cái này hay thua
lắm, 5 đồng con cũng chưa bao giờ trúng, lần này Cha cho con trúng thử xem sao.”
Vậy mà Cha cho tôi thật. Tôi trúng 30 đồng! Cả người tôi run lên vì sung sướng. Không
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phải tôi vui vì được trúng số, mà là vì biết tiếng nói, tâm tư, những lời khấn nguyện của
tôi được Cha Diệp nghe và nhậm lời.
Hôm nay tôi nhận được nước từ TBDF gửi tặng. Tôi quý lắm vì đây là những chai nước
đã được làm phép. Điều này càng làm tôi tăng thêm sự yêu quý và kính trọng Cha Diệp
hơn.
Tôi cầu nguyện Chúa và Mẹ Maria ban sức khỏe và hồng phúc cho tất cả anh chị em
đang làm việc tại Văn phòng TBDF vì họ đang làm sáng danh Chúa và Mẹ Maria qua
sự cầu bầu của Cha Trương Bửu diệp. Mong văn phòng TBDF ngày càng phát triển đi
lên trong ơn Chúa. Amen.
Viết lại lời kể qua email của chị Cẩm Vân Phan.

oOo
70.

Chị Trần, Thị Lan Anh – Santa Ana, CA.
“Nhờ ơn Cha tôi thi đậu quốc tịch”
Gần đến ngày thi quốc tịch,
khoảng 1 tuần, tôi thường xuyên
đến Văn phòng Cha để cầu xin
cho tôi thi đậu để có giấy tờ mà
bảo lãnh con trai tôi. Sáng nay, lúc
7:15 sáng tôi đi thi. Vô thi, tôi gặp
nhân viên phỏng vấn rất dễ, tôi
hiểu hết, họ hỏi tới đâu, tôi trả lời
tới đó. Theo tôi đó là phép lạ
không ngờ được mà Cha Diệp đã
ban cho tôi.

Tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt
Nam, lâu rồi. Sang Mỹ, rất may
mắn là nhà của tôi ở gần Văn
phòng Cha, nên tôi có điều kiện đến thăm Cha nhiều lần. Trước giờ tôi xin gì, Cha cũng
đều ban cho, như mấy lần trước tôi đi thi lấy bằng lái xe, thi bằng nail, tôi cầu nguyện
và đều đậu hết.
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Ông Trần, Đình Ba – Fountain Valley, CA.
Người làm chứng cho một kỳ tích

Cuối tháng 3 năm 2014 mẹ tôi bị té. Sau khi được điều trị tại nhà thương, mẹ tôi được
tập vật lý trị liệu. Hai tuần sau khi xuất viện, mẹ tôi có nói là trong bụng mẹ có cục gì
cứng, đau lắm! Tôi nghĩ có thể cảm giác đau là từ vết thương chỗ bị té mà bà không
phân biệt được. Càng ngày, mẹ tôi nói càng đau nhiều hơn trong bụng, và có cảm giác
cái cục trong bụng to ra.
Đầu tháng 5, 2014 da mẹ tôi bắt đầu chuyển màu vàng. Bà kêu đau nhiều hơn và
không ăn uống gì được. Chỉ trong hai tuần giữa tháng 5-2014, mẹ tôi sụt 30 lbs. Bà chỉ
còn da bọc xương, da vàng, mà mắt cũng vàng. Nhìn sợ lắm! Tôi liền nói chú em cho
bà đi gặp bác sĩ. Bác sĩ khám bệnh cho mẹ tôi nói là tụy tạng của mẹ tôi sưng lớn, ép
qua lá gan, làm xẹp ống dẫn mật. Gia đình hỏi bà không ăn uống gì được thì phải làm
sao. Bác sĩ trả lời với tình trạng như vậy thì chẳng làm gì được. Bà sẽ không ăn uống gì
được, vì ăn vô không tiêu, bà sẽ đau lắm! Bác sĩ còn nói với tuổi của cụ (mẹ tôi trên 90
tuổi) sẽ không chịu nổi hóa trị hay xạ trị, mà có làm gì thì cũng chết thôi. Đầu tháng 62014, bác sĩ phán rằng bà cụ chỉ có thể sống từ 1 đến 3 tháng nữa mà thôi.
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Mẹ của ông Trần Đình Ba (thứ tư từ trái sang) bị vàng da. Hình: Ba Trần

Trong gia đình tôi là anh lớn, có nói với các em: “Bây giờ còn nước còn tát, các cô chú
cứ liên lạc bác sĩ ở San Diego tiếp tục tìm cách chữa trị cho mẹ, chuyện còn lại để anh
lo.” Nói vậy xong, ngay chiều hôm đó tôi đến đền thờ Cha Trương Bửu Diệp ở Garden
Grove, kể hết tình trạng bệnh tật của mẹ tôi với Cha Diệp và cầu xin Cha chữa lành
bệnh cho mẹ tôi, tôi xin nước là ‘Lộc của Cha” cho mẹ tôi uống.”
Mỗi cuối tuần, tôi lại đi xe lửa, mang nước từ văn phòng Cha Diệp xuống San Diego
cho mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ uống nước này thôi, chứ không uống nước nào khác cả. Sau một
đợt như vậy, tôi thấy da mẹ tôi bớt vàng. Mẹ tôi bắt đầu ăn được mỗi bữa 1/3 chén
cơm. Thời gian ấy mẹ tôi đã ngưng uống tất cả các loại thuốc, kể cả thuốc tim mạch,
chỉ còn thuốc cao huyết áp mà thôi. Tôi nghĩ trong bụng: “Thế là nước của Cha Diệp
work rồi!” Tôi lại tiếp tục mang nước cho mẹ. Sau vài tuần như vậy, mẹ tôi hết kêu đau,
ăn uống, tiêu tiểu bình thường. Tinh thần mẹ tôi rất vui, thoải mái, đi chơi đâu cũng chịu
đi.
Tôi là người trong ngành y, nhưng cũng
không giải thích được vì sao mẹ tôi chỉ
uống nước lộc của Cha mà lại bình phục
nhanh như vậy. Chỉ có thể nói đó là một
‘kỳ tích’.

Bà cụ hết vàng da, ăn uống bình thường (bên phải).
Hình: Ba Trần

Vào lúc 2 giờ chiều ngày 01 tháng 01
năm 2015, tôi đã đến Đền Thờ Cha
Francisco Trương Bửu Diệp để Tạ Ơn
Cha và đồng thời thâu hình cho TV show
trên cương vị của “người làm chứng cho
một kỳ tích”
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Chị Trần, Catherine & Nguyễn, Tina - Santa Ana, CA
Cha Diệp và những giấc mơ kỳ lạ

Chị Nguyễn, Tina: Tháng 8-2014, người con
trai của chị Catherine là Steve đi chơi biển ở
Hawaii. Đó là thứ bảy. Ngày chủ nhật tư dưng
người tôi run lên, mồ hôi vã ra, nhưng cảm giác
rất lạnh. Nửa tiếng sau, chị Catherine gọi phone
nói Steve đã mất dưới biển. Tôi là người ngoại
đạo, chỉ biết chia sẻ nỗi buồn với bạn. Khoảng 2
tuần sau, tôi thấy cháu về trong giấc mơ lúc 2, 3
giờ sáng, nói là cháu chưa siêu thoát, nhờ tôi
giúp. Cùng lúc đó, tôi thấy có một người đàn
Chị Trần, Catherine (trái) và chị Nguyễn, Tina
ông mặc áo đen, có râu. 5 giờ 30 sáng, tôi gọi
phone cho chị Catherine, kể về giấc mơ và tả dạng người đàn ông. Sau đó, chị rủ rôi
đến Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp. Vừa nhìn thấy Cha, tôi nhận ra ngay đó là
người đàn ông tôi gặp trong giấc mơ. Tôi cầu nguyện với Cha, nếu Cha linh thiêng thì
xin Cha cứu lấy linh hồn của Steve Trần. Sau đó 1 tuần, trong giấc mơ tôi gặp cháu
Steve, mặc áo màu trắng, mình mẩy ướt đẫm, tôi liền lấy mền màu xanh, sọc quấn cho
cháu. Khi đó, tôi thấy Cha Diệp đang cầm quyển Kinh Thánh, Ngài bỏ xuống và đỡ
cháu Steve lên. Khi tỉnh dậy, tôi sợ quá, liền chạy đến nhà chị Catherine thì muốn té xỉu
khi thấy tấm mền của Steve giống y chang tấm mền tôi thấy trong giấc mơ. Tôi biết,
chính Cha Diệp đã cứu vớt linh hồn Steve. Nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi, nên tiếp tục
cầu nguyện với Cha cho linh hồn Steve siêu thoát. Một tuần sau nữa, trong giấc mơ tôi
lại gặp Cha. Cha nói: “Đã cho rồi mà sao vẫn còn cầu?” Sau đó, tôi đã đến Văn phòng
Cha, quỳ lạy 6 lạy, và tạ ơn Cha đã cứu lấy linh hồn Steve.
Chị Trần, Catherine: Chúng tôi là bạn với nhau hơn 30 năm. Ngày tôi trở dạ, Tina là
người đưa tôi đi sanh Steve. Có thể do mối liên hệ này mà khi mất đi Steve đã báo
mộng cho Tina.
Chị Nguyễn, Tina: Tôi bị bệnh nhiều lắm, nhưng cứ nghĩ bệnh của mình Cha không
giúp đâu. Đến khi có những giấc mơ kỳ lạ thì tôi mới có ý thức đến gặp Cha, nhờ Cha
cứu giúp linh hồn cháu Steve. Thật sự lúc đó tôi vẫn chưa tin, nhưng đến khi thấy Cha
Diệp vớt linh hồn của Steve, thì tôi buộc phải tin. Tôi bị bệnh mất ngủ khá lâu rồi, hàng
đêm đều phải dùng thuốc ngủ. Đầu tháng 11-2014, sau khi lên gặp Cha Diệp, tôi không
uống thuốc ngủ nữa coi có ngủ được không. Lạ thay, dù không uống thuốc tôi vẫn ngủ
được. Chị Catherine nói vậy là Cha đã ban ơn cho tôi, dù tôi chẳng xin gì cho bản thân
cả. Bây giờ tôi rất tin về sự linh thiêng của Cha, vì Cha đã cho tôi thấy cả gương mặt
lẫn giọng nói trong giấc mơ, những giấc mơ kỳ lạ tôi chưa từng gặp.
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Ông Trần, Dũng – Garden Grove, CA.
“Chính Cha Diệp chữa lành bệnh cho tôi”
Tôi đi làm ở nhà hàng, mới đây bị đau cột
xương sống. Vài tháng trước còn đau nhẹ,
ngày càng đau nặng, uống thuốc hoài mà
không bớt. Bác sĩ nói xương sống của tôi bị
hở, chỉ có thể uống thuốc cho giảm đau thôi.
Tình trạng này kéo dài gần 8 tháng nay.

Một hôm tôi xem tivi thấy Chương trình Ơn
Cha Diệp của Trương Bửu Diệp Foundation
giới thiệu nhiều người được ơn Cha, nên có ý
đến cầu nguyện với Cha. Thú thật tôi là
người Công giáo, nhưng ít nghe về Cha Diệp,
càng không biết về Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation ở vùng Orange County
này.
Tình cờ một hôm tôi đi làm trên Irvine về, ngang qua đường Euclid thấy đề “Trương
Bửu Diệp Foundation”, nên mới biết Văn phòng Cha ở đây. Nhân một ngày được nghỉ
làm, tôi đến cầu nguyện với Cha. Tôi vào phòng Cha, đọc kinh rồi đặt tay lên chuỗi
tràng hạt trên tay tượng Cha đứng. Tôi nói: “Thưa Cha, con một mình cô độc, tiền bạc
không có, con đi làm thì công việc nặng hơi nhiều, xin Cha thương cứu giúp con cho
con gặp thầy gặp thuốc để con mau lành bệnh.”
Khi tay tôi đụng vào tay Cha, tôi cảm giác như có một luồng điện chạy khắp người tôi.
Rất rõ ràng, còn hơn là bị điện giật. Cả đời tôi chưa bao giờ có cái cảm giác này. Khấn
xong, tôi có cảm giác Cha đang cứu chữa tôi. Đó là ngày 4 tháng Năm. Ngay ngày hôm
sau, tôi không còn cảm giác đau lưng nữa. Tuy vậy tôi vẫn liên tục đến với Cha. Vì sao
cho đến bây giờ tôi mới đến làm chứng cho Cha? Thật ra tôi muốn chờ xem có đúng là
Cha ban ơn lành cho tôi không, vì một khi nói lên phải đúng với sự thật. Quả thật, từ
sau ngày đầu tiên đến xin Cha, tôi hết đau lưng cho đến giờ. Tôi cũng có đi bác sĩ, họ
ngạc nhiên nói: “Không hiểu sao bây giờ cột xương sống của anh khít lại rồi, không còn
hở nữa.”
Tôi tin chẳng bác sĩ hay thuốc men nào có thể chữa căn bệnh của tôi, mà do chính Cha
Diệp đã chữa lành bệnh cho tôi. Tôi khuyên mọi người, nếu đã đến với Cha thì phải tin
tuyệt đối 100%, khi đó lời khấn xin sẽ được Cha nhậm lời.
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Ông Trần, Quốc Hào – Garden Grove, CA.

74.

“Cha luôn song hành với tôi”
Tôi biết Cha lâu rồi từ ngày còn ở Việt Nam, nhưng khi
đó còn chiến tranh. Mới đây, vợ tôi xem ti vi chương
trình ‘Ơn Cha Diệp’ tôi cũng xem theo và ngạc nhiên
quá, ồ Cha ở sát ngay đây, gần nhà mình quá mà sao
mình không tới. Tôi bị bệnh ngứa mắt. Có lúc mắt tôi
ngứa lung tung, tôi gãi đến nỗi nổi cả mụn lên, chịu
không nổi. Tôi đi nhiều bác sỹ nhưng không khỏi bệnh.
Một hôm tôi đến cầu nguyện với Cha Diệp cho tôi hết
bệnh ngứa. Tôi nói với Cha: “Cha ơi, con già cả, nghỉ
hưu rồi, chẳng có tiền bạc gì cả. Con không xin Cha trúng số đâu, chỉ xin Cha cho con
dấu chỉ là Cha đã lắng nghe lời con cầu nguyện thôi.” Kể từ ngày đó, mỗi lần đổ xăng,
tôi mua tờ vé số cào nào là trúng tờ đó. Hơn 20 năm sống ở đây, thỉnh thoảng tôi cũng
mua vé số cào nhưng chưa bao giờ trúng. Vậy mà bây giờ trúng liền liền. Ít thôi, 10
đồng, 5 đồng, 2 đồng…Nhưng như vậy là Cha cho tôi biết Cha đang song hành với tôi.
Và quả thật, cũng sau ngày xin Cha, mắt tôi hết bị ngứa.

75.

Cô Trần, Thị Hiền – Westminster, CA.

“Cha sắp xếp mọi chuyện suông sẻ cho tôi”
Tôi là người ngoại đạo. Trước khi sang Mỹ tôi có
biết và đến viếng mộ Cha Diệp, rồi thỉnh một tấm
hình của Cha đem sang Mỹ. Tôi có nói với Cha:
“Con đem Cha sang xứ người, dù có khổ cực, vui
sướng thế nào Cha cũng luôn đồng hành cùng
con, Cha nhé!”. Nhưng khi dọn nhà tôi bị thất lạc
hình của Cha. Hơn một năm sau bỗng dưng tôi
thấy tấm hình của mình mang từ Việt Nam sang
đặt dưới chân tượng Đức Thánh cả Giu-se ở nhà thờ La Vang. Tôi đã đem Cha về.
Sau này tôi mới biết là mẹ tôi đã đem hình Cha Diệp đi cho người khác. Tôi tìm được
hình Cha cũng là một phép màu nhiệm Cha đã ban cho tôi. Những năm đầu sang Mỹ,
cuộc sống gặp nhiều khó khăn, như phải đi thi bằng lái xe, bằng nails,…tôi luôn cầu xin
với Cha là Cha lại ban cho tôi đúng ước nguyện, vượt qua được tất cả. Cha sắp xếp
cho tôi mọi chuyện suông sẻ. Tôi tin như vậy, vì tôi đã trải qua nhiều lần làm một mình
và thất bại. Nhưng cứ mỗi khi cầu nguyện với Cha, nhờ Cha giúp sức thì đều được Cha
nhậm lời. Vì thế tôi đã tìm đến Văn phòng TBDF để tạ ơn Cha đã trở về với tôi, và để
chia sẻ câu chuyện của mình để nhiều người biết đến Cha hơn.
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Bà Trần, Hiệp – El Monte, CA.

76.

“Ca mổ mắt của chồng tôi thành công là nhờ Cha”
Trước đây khi còn ở Việt nam, tôi có nghe nói Cha
Trương Bửu Diệp linh thiêng, nhưng tôi không tin, vì nghĩ
Cha chỉ là một vị Linh mục bình thường. Một hôm có
người đến Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation mang
về cho tôi chai nước đã làm phép, nói rằng có việc gì thì
cứ khấn rồi uống nước, Cha sẽ ban phép lành cho. Tôi
cũng làm theo nhưng...nửa tin, nửa ngờ.
Sau đó, chồng tôi bị bệnh về mắt, tôi có nói ông ấy xuống Văn phòng Cha Diệp xem
sao. Nhà tôi gồm 3 người có xuống xin mỗi người một ơn riêng. Trong sổ xin khấn màu
đỏ, tôi liếc thấy chồng tôi xin Cha ban ơn chữa lành vì ông ấy sắp phải mổ mắt do bị hư
giác mạc. Sau đó, ông nhà tôi mổ mắt. Cuộc phẫu thuật thất bại. Chồng tôi ngã lòng,
nhưng tôi lại khác. Tôi nói chồng tôi phải thật sự có niềm tin. Mỗi lần tôi nhìn lên bức
ảnh của Cha đọc kinh, tôi nói: “Cha ơi con xin Chúa điều gì thì Cha cũng đã biết rồi, giờ
con nhờ Cha cầu xin Chúa giúp cho cuộc phẫu thuật mắt của chồng con lần này được
thành công, nếu không, chẳng biết cuộc đời ông ấy sẽ đi về đâu với cặp mắt hư. Con
cũng xin lỗi Cha vì trước nay con không tin nơi Cha. Nay con đã tin những lời cầu
nguyện của con sẽ được Cha dâng lên Chúa giúp con.” Ca phẫu thuật ghép giác mạc
cho chồng tôi lần sau đã thành công. Hôm nay tôi đến đây để tạ ơn Cha.

77.

Bà Trần, Thị Hòa – Úc.

“Không còn đường gỡ, Cha sẽ giúp”
Tôi sinh sống tại Úc đã 30 năm rồi. Năm 1999, ông xã tôi
mất do ung thư gan. Mỗi năm tôi đều sang Toronto, Canada
thăm bố mẹ. Mỗi lần đi chân tôi nhức lắm, như treo đá, đau
đớn lắm. Tôi nhớ cái năm đi Canada về làm giỗ đầu tiên
cho ông xã tôi vào Tháng 10-2000. Đêm đó sau lễ giỗ mình
mảy tôi đau đớn, con cái về hết nên tôi vô phòng nằm trên
giường, buồn quá, tôi nhìn qua bàn kế bên giường có cuốn
sách ‘100 Ơn Cha Diệp” mà bà chị họ cho. Lúc ấy tôi nảy ra
suy nghĩ: tại sao mình không cầu Cha? Tôi lấy tay của tôi vuốt lên áo Cha, rồi đặt lên
chân tôi. Tôi cứ làm thế cho đến khi ngủ quên. Sáng hôm sau tôi thức dậy thì cảm giác
không còn đau nữa. 15 năm trôi qua, tôi không hề bị đau chân trở lại nữa. Qua thăm
người bạn bên Mỹ, được cô ấy giới thiệu ở thành phố Garden Grove có Văn phòng
Cha, nên mới đến thăm và tạ ơn Cha. Cha giúp đỡ thì mọi việc đều qua. Cầu xin nhưng
phải tự cố gắng. Nếu không còn đường gỡ nữa thì Cha sẽ giúp.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------
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78.

Bà Trần, Hoan – Oklahoma, OK.
“Xin thì phải tin”

Tháng 4-2014 cháu ngoại tôi 16 tuổi, ở Việt Nam
bị người ta dụ dỗ đi bụi đời cho đến tháng 102014. Không ai biết tin tức gì hết. Tôi khấn Cha
xin Cha soi đường dẫn lối. Đúng là một phép màu
nhiệm. Cháu tôi gọi phone nói sẽ trở về và hứa
không làm buồn lòng gia đình nữa. Cách đây mấy
tháng tôi bị đau thần kinh tọa, từ vai xuống dưới.
Tôi uống thuốc không hết, rồi đi châm cứu, cũng
không khỏi. Vậy mà khi xin Cha, chỉ trong vòng
một tuần lễ, tự nhiên tôi thấy bớt. Xưa đến giờ tôi
xin Cha điều gì nhỏ nhặt Cha cũng cho. Tôi lớn
tuổi, lẩm cẩm, bỏ quên đồ tùm lum. Môt hôm tôi tìm không ra chìa khóa, tôi nhờ Cha
tìm giúp. Ngay sau đó tôi mở tủ lạnh, thấy cái chìa khóa nằm trong đó. Tôi hứa với lòng
mình là có dịp thì sang California tạ ơn Cha. Ngày 22 tháng 1 vừa qua, Oklahoma có
75% tuyết và mưa. Tôi cầu nguyện: “Cha ơi, con chỉ lấy được mấy ngày phép, mà thời
tiết thế này làm sao con bay sang Cali được. Xin Cha xua hết tuyết để con đi đường
được bình an, đi đến nơi về đến chốn.” Ôi trời, may quá, lúc tôi bay không hề có tuyết.
Chuyến đi an toàn. Vì thế tôi đã đến được Văn phòng Cha Diệp để làm chứng cho sự
linh thiêng của Cha.

79.

Cô Trần, Thị Nga – Los Angeles, CA.
“Cha chữa lành cho cháu tôi”

Cháu tôi 7 tuổi đi bác sĩ nói hai vai của cháu không
đều. Chụp X-Ray thấy xương bị cong. Chị em họ
của cháu 12 tuổi cũng bị giống như vậy và từng
phải đi mổ, đặt một miếng sắt trong xương. Thấy
tội nghiệp quá, tôi đến Văn phòng Cha Trương
Bửu Diệp để cầu nguyện. Tôi đi 3 lần, lần nào tôi
cũng nói với Cha, cầu xin Cha thương chữa lành
cho cháu. 6 tháng sau, trong lần X-Ray mới đây,
kết quả là xương cháu thẳng, không bị cong nữa.
Cả nhà quá vui mừng. Tôi tin Cha đã chữa lành
cho cháu. Chỉ có Cha mới được Chúa ban ơn để chữa lành. Tôi nghe danh về Cha lâu
lắm rồi, từng khấn với Cha nhiều chuyện vặt, lần nào cũng được. Bố mẹ của cháu cũng
cầu nguyện với Cha Diệp trong ngày lễ Giỗ Cha. Tôi có kể cho các bạn, và chị em tôi
trong gia đình về sự cầu bầu linh thiêng của Cha Diệp. Nếu cầu xin với Cha lâu mà
chưa được thì cũng đừng nản chí, cứ phó thác và tin tưởng.
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Chị Trần, Thị Lan – London, Anh Quốc.
“Những gì tôi xin với Cha đều ứng nghiệm”

Tôi bị đau tim đã hơn một năm nhưng tôi hoàn toàn không biết. Đi gặp bác sĩ, họ nói có
thể do lớn tuổi. Hồi cuối tháng 3 lúc tôi đang lau nhà thì bị đau tim, như bị dao đâm, rồi
tôi mắc ói liên tục. Tối hôm đó sau khi đi ăn với gia đình về tôi vẫn chưa hết đau, nên
ông xã tôi gọi xe cứu thương. Khi họ đến đo tim cho tôi thì họ nghi tim tôi có vấn đề và
yêu cầu nhập viện. Trong bệnh viện, họ làm xét nghiệm và nói tôi bị tắc mạch máu tim,
chỉ trễ 5 phút nữa thôi là có thể họ sẽ không cứu được. Sau đó họ nói tôi phải mổ tim.
Ngày đi mổ, tôi liên tiếp cầu nguyện với Cha Diệp. Khi mổ, tôi rất bình tĩnh vì nghĩ đã có
Cha bên cạnh, có mọi người cầu nguyện cho mình. Trong ca mổ, họ truyền dây từ cổ
tay vào tim, nhưng họ nói sao không thấy gì hết, dù đã scan trước khi mổ. Người ta xác
định tôi bị đặc máu, hở van tim. Sau đó tôi uống thuốc và thấy khỏe ra.
Tôi biết Cha Diệp chỉ 4 tháng trước khi bị đau tim. Lúc đó tôi sang giúp một chị bạn bị
gãy chân, chị cho tôi tấm hình Cha Diệp và nói hãy cầu nguyện với Cha. Bạn tôi cũng
cho tôi địa chỉ của TBDF ở Mỹ, và đường link trên Youtube, tôi thường xuyên xem các
chương trình Ơn Cha Diệp trên Youtube. Tôi về cầu nguyện cho con trai tôi. Hôm con
tôi đi phỏng vấn xin việc làm, tôi gửi phiếu xin khấn qua Văn phòng Trương Bửu Diệp
Foundation (TBDF), thế là cháu được nhận việc ngay, mà không phải qua interview,
khiến tôi không ngờ.
Những gì tôi xin với Cha là đều ứng nghiệm. Lần này tôi sang Mỹ trước là để làm tròn
bổn phận dâu con thăm gia đình chồng, sau là đến Văn phòng TBDF để làm nhân
chứng cho Cha.
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81.

Chị Trần, Kim Ngân – Houston, TX.
“Cha đã về với chúng tôi”

Chị của tôi ở Việt Nam có đến Tắc
Sậy xin hình Cha Diệp để trên bàn
thờ. Gia đình tôi theo đạo Phật, mà
lại thờ Cha Diệp, nên chị tôi bị
người ta nói ra nói vào. Tôi người
Công giáo, theo đạo chồng. Vì thế
chị gọi cho tôi và nói: “Gia đình
Ngân ở bên Mỹ theo đạo Công giáo
nếu có thờ Cha Diệp thì chị gửi qua
cho.” Tôi đồng ý, nên chị gửi qua.
Hôm đó tôi đi làm về lúc 3 giờ chiều,
tôi đi lấy thư thì nhận được hình
Cha. Lúc đó nhà tôi chẳng có ai,
mới có một mình tôi về. Vậy mà lúc tôi mở hình Cha ra thì nghe tiếng của tivi và VCR.
Tôi tắt đi một lúc thì TV và VCR lại tự mở lên. Mấy lần như vậy. Tôi tưởng tivi bị mát,
nên gọi phone cho ông xã tôi. Anh ấy nói nếu mát thì chỉ 1 cái thôi, chứ làm sao cả hai?
Thế là tôi biết Cha đã về với chúng tôi.
Cách đây khá lâu, ngày tôi đang làm việc thì đau bụng quá. Tôi về nhà vẫn đau. Trong
lúc nằm lơ mơ, tôi khấn với Cha: “Cha ơi, con đau quá, hôm nay là ngày thứ ba tuần
Thánh rồi. Cha giúp con bớt đau để con đi lễ.” Lúc đó tôi nghe văng vẳng bên tai: “Cha
đây này.” Choàng tỉnh dậy tôi không thấy đau. Mà từ đó đến nay tôi cũng chẳng bị đau
như vậy nữa.
Gần đây nhất, Cha đã ban phép lành cho mẹ tôi. Mẹ tôi 97 tuổi, đã nhiều lần gần như
không qua khỏi bệnh tật vì bà chạy thận 8 năm nay, nhiều lần chết đi đi sống lại. Tôi
đem nước của Cha Diệp về cho mẹ tôi uống. Đến bây giờ mẹ tôi vẫn khỏe. Tôi cầu
nguyện với Cha cho cháu nội được về chăm cho bà trong vòng 1 tháng rưỡi. Và Cha
đã cho cháu thực hiện được ước nguyện đó, cháu mới trở lại Mỹ đây thôi.
Ông xã tôi có người bạn sống ở California. 45 năm qua không gặp, nên muốn sang
thăm bạn. Tôi cũng nghe bên California có Nhà thăm viếng Cha, nên trong dịp này tôi
đến để làm chứng cho Cha. Kinh nghiệm của tôi là khi khấn nguyện với Cha là phải
thực tâm, và nói chuyện như nói với chính người cha của mình.
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82.

Bà Trần, Thị Ngọc – Downy, CA.

“Có Cha, mọi chuyện được giải quyết êm xuôi”
Tôi bị đau ở bàn tay trái, chữa chạy nhiều năm
không khỏi, nhưng tôi không cầu xin Cha vì nghĩ
không đáng để cậy đến Cha. Một lần nọ, trong giấc
ngủ chập chờn khi trời hửng sáng, tôi thấy một
người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần đen, tóc
chải sớt lên, bước vô phòng, ông cầm tay tôi xoa tới
xoa lui, nói sẽ chữa tay cho tôi. Tôi giật mình thức
dậy. Một tuần lễ sau đó, tôi vô nhà thờ cầu nguyện,
thì chợt nhận ra, Ôi Trời, người tôi gặp trong cơn
mơ hôm trước chính là Cha Trương Bửu Diệp, rồi tự trách sao mình không nhận ra
trong giấc mơ vậy? Từ đó trở về sau, tay tôi hết đau nhức lúc nào tôi cũng không biết,
cho đến hôm nay luôn. Gần đây nhất, tôi có chuyện rắc rối về gia đình, nhà cửa, tưởng
như đến hồi kết thúc, nhưng sau khi cầu nguyện với Cha, mọi chuyện đều được giải
quyết êm xuôi. Tôi luôn giữ hình Cha Diệp bên người để Cha phù trợ cho tôi.

83.

Ông Trần, Thoại – Garden Grove, CA.
“Có đức tin xin gì cũng được”
Tôi mới qua Mỹ được ba năm. Trước
khi qua Mỹ, gia đình tôi không biết
cuộc sống bên này thế nào, nên đã
cầu nguyện với Cha. Qua tới đây chỉ
vài ba ngày, tôi được ơn như ý là có
việc làm. Khi đi học thi lấy bằng lái xe,
tôi đều cầu nguyện với Cha. Đến ngày
thi lái, tôi cảm thấy thiếu tự tin nên
nhờ Cha ban them sức mạnh, thế là
tôi pass. Nay tôi đã có bằng lái xe.

Tôi biết Trương Bửu Diệp Foundation
rất tình cờ, là khi lái xe ngang trên
đường Euclid. Còn hàng ngày tôi cầu
nguyện với Cha ở nhà thôi. Tôi nghĩ
đức tin là quan trọng nhất. Có đức tin, thì xin là được. Như bản thân tôi vậy.
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Bà Trần, Thị Thu – Garden Grove, CA.
“Khấn Cha Diệp, tôi hết bướu cổ”

Tôi là bổn đạo mới. Một ngày nọ khi còn ở Việt Nam,
tôi phát hiện mình có một cái bướu ở cổ. Bướu có lúc
nào tôi không biết, chỉ khi nó đã to bằng trái chanh thì
tôi mới thấy. Tôi đi bệnh viện Hòa Hảo ở Sài Gòn để
làm xét nghiệm. Bác sĩ nói cần phải mổ gấp, nếu để
6 tháng sau bướu sẽ bị biến chứng. Tôi là dân buôn
bán, không thể nghỉ để nằm bệnh viện cả tuần được.
Chồng tôi thấy vậy lên Cha Trương Bửu Diệp để
khấn cho tôi không phải mổ nữa. Vì bướu không gây
đau đớn nên tôi quên bẵng. Khoảng một tháng sau tôi sực nhớ ra và không thấy cục
bướu nữa. Tôi chưa tin nên lại đến nhờ bác sĩ xem lại coi có còn cái nhân không, bác
sĩ khám và nói chẳng thấy gì hết. Từ đó đến nay đã bốn năm, tôi không còn thấy bướu
gì nữa cả. Tôi tin Cha Diệp đã ban cho tôi ơn chữa lành.

85.

Cô Trần, Thị Ngọc Thu – Huntington Beach, CA.
“Cha ban cho gia đình tôi nhiều ơn lành”

Tôi đã cầu nguyện với Cha, xin Cha cho tôi thi đậu
quốc tịch và mọi sự được tốt lành, bình an. Nhớ lại
hôm đi thi, khi còn ngồi ở phòng chờ đợi, tôi rất hồi
hộp, nên lấy hình Cha ra cầu xin: “Cha ơi, lần trước
con thi quốc tịch mà bị rớt, lần này con cố gắng học
bài nhưng sao con quên hết rồi. Con cầu xin Cha
Diệp cho con trả lời được các câu hỏi của người
phỏng vấn.” Vừa cầu nguyện xong thì họ kêu vô
phỏng vấn. Kết quả là họ cho tôi đậu. Hôm 20 tháng
5 vừa qua tôi đã nhận bằng quốc tịch. Tôi có người chị sinh đôi ở Việt Nam. Chị bị bệnh
về tâm thần, có uống thuốc nhưng lười tập thể dục. Tôi đã cầu xin Cha cho chị tôi bình
thường. Gần đây chị tôi cho biết đã bớt mệt mỏi, mạnh khỏe, mà còn lên ký nữa. Như
vậy là Cha đã nhận lời tôi. Chị tôi nói rất tin nơi Cha Diệp. Tôi mới biết về Cha Diệp
được nửa năm nay vì thấy có nhiều người đăng lời cảm tạ trên báo, nhưng không biết
Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation nằm ở đâu. Một lần tôi và chồng tôi tò mò đi
xe buýt tìm kiếm Văn phòng Cha ở thành phố Garden Grove. Những lúc rảnh rỗi, chồng
tôi và tôi đếu đến thăm Cha. Tôi ước mong những người gặp khó khăn đến cầu xin thì
đều được Cha ban ơn cho.
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86.

Ông Trần, Đức Tòng – Illinois.

“Nắm tay Cha, tôi tin chắc mình sẽ đậu phỏng vấn”
Tôi là Gioan Baoxita Trần Đức Tòng, tôi ở
tiểu bang Illinois nhưng hiện tôi sang tạm
trú tại nhà bà cô tôi ở Ivory Coast, San
Diego. Trước ở Việt Nam tôi cũng đã đến
mộ của Cha một vài lần và tôi cũng đã xin,
nhưng có lẽ do tôi chưa thành tâm lắm nên
Cha chưa nhận lời. Khi qua bên đây tôi
cũng đã đến Văn phòng Cha Diệp hai ba
lần. Hôm qua tôi đến ngồi với Cha và xin
Cha là “ngày mai, tức hôm này ngày 23
tháng 4, lúc 11h con sẽ thi quốc tịch, vậy
con xin cha cầu nguyện cho con để con thi
đậu quốc tịch vào đợt này. Con cũng mệt
mỏi vì con đã thi hai lần rớt rồi”. Hôm nay tôi đi tôi cũng lo lắng nhưng tôi tin tưởng là tôi
đã cầu nguyện Cha thì Cha sẽ giúp cho tôi thi đậu. Trước khi tôi vào phòng thi, tôi vẫn
cầu xin Cha xin Cha thương vì tôi rất mong muốn vào quốc tịch. Con cái tôi cũng muốn
tôi có quốc tịch để có thể đi đi về về bên Việt Nam cho tiện lợi. Tôi có 4 con bên Mỹ và
3 con bên Việt Nam. Tôi cũng rất nhớ mấy cháu bên Việt Nam.
Hôm nay tôi đến đây để làm chứng và vinh danh Cha vì Cha đã giúp cho tôi thi đậu
Quốc tịch như tôi cầu xin. Mọi người nếu ai có vấn đề gì khó khăn thì nên đến xin với
Cha để Cha cầu nguyện giúp cho thì sẽ được, với điều kiện là phải có lòng tin, thành
khẩn và tin vào Cha thì chắc chắn Chúa sẽ nhận lời. Hai lần thi quốc tịch trước, thực tế
tôi không muốn lắm đâu, vì tôi biết là tôi đã lớn tuổi, gần 70 tuổi rồi, họ nói gì tôi không
hiểu. Lần này vì các con tôi nó thiết tha quá, cứ nói với tôi là ba cứ thành tâm xin với
Cha thì ba sẽ thi được. Lần này tôi cầu với Cha để Cha giúp tôi và họ hỏi tôi rất nhiều
nhưng tôi xin được người thông dịch và tôi cũng gặp người phỏng vấn là sếp nên mọi
việc đều may mắn.
Tôi biết văn phòng Cha do bà cô tôi ở San Diego giới thiệu và nói tôi là cháu cứ xuống
cầu với Cha đi. Những lần trước tôi cũng đã tới Tắc Sậy nhưng tôi nghĩ là tôi chưa
thành tâm, chưa đặt tin tưởng lắm.
Tôi có đọc trong kinh Thánh đức Chúa có nói gì đó, đại loại như cứ tin sẽ được, cứ gõ
cửa khắc cửa sẽ mở. Tôi cũng hiểu đại loại như con cái cứ kêu cầu mãi thì trước sau
cha mẹ cũng phải cho. Vì vậy tôi tin tưởng và tôi rất mừng, rất phấn khởi. Hôm qua tôi
xin ba ơn, tôi tin là tôi sẽ còn được hai ơn nữa nhưng chưa đến lúc thôi, tôi tin tưởng
như vậy.
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87.

Cô Trần, Uyên – Bay Area, CA.

“Kiên nhẫn xin thì Cha sẽ cứu giúp”
Năm 2012 tôi có thai. Một cậu con trai. Nhưng tôi
bị tim, nên đứa bé qua đời khi mới được 38 tuần.
Quá đau buồn, tôi đã đến Cha Bửu Diệp, nói với
Cha: “Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài ở cạnh Đấng Cứu
thế có đầy quyền năng. Nay con khẩn xin Cha
ban cho con đứa con vừa mất.” Lần nào tôi đến
cũng thành kính xin Cha. Nay Cha cho tôi đứa
con trai khác. Cháu được gần 6 tháng rồi. Cháu
rất hiền, dễ chịu, chỉ khóc khi tã ướt hoặc đói
bụng. Con gái đầu lòng của tôi học ở UCLA, tôi
cũng đến xin Cha dẫn đường chỉ lối cho con gái, để cháu ngoan ngoãn, học giỏi, nghe
lời cha mẹ. Tôi biết Cha Diệp mới 5 năm nay thôi. Nếu có lòng tin, kiên nhẫn, lòng
thành kính thì Cha sẵn sàng cứu giúp. Ở đâu cũng có Cha, một sớm một chiều Cha sẽ
ban phép lành cho.

88.

Cô Trần, Thị Hồng Thắm - Redondo Beach, CA.
“Tôi xin và đã được”
Má tôi hiện đang sống ở Toronto, Canada.
Năm ngoái, bà thức dậy thì bị liệt, không ngồi
lên, không đi đứng gì được. Nghe chị tôi gọi
phone báo tin, tôi lo quá, không biết chuyện
gì xảy ra với má. Tôi mẹ goá con côi, dù rất
muốn bay sang Canada chăm sóc má, nhưng
làm sao bỏ con ở nhà một mình mà đi được.
Cùng đường, tôi chạy đến cầu xin Cha Diệp,
xin Cha ban cho má tôi sức khoẻ. Trời ơi,
Cha Diệp linh thiêng quá, tôi xin và đã được.
Má tôi hồi phục rất nhanh.

Trước lễ Thanksgiving 2014, má tôi đi lại được, dù phải dùng walker, nhưng tôi tin đó
chính là phép lạ Cha Diệp ban cho má tôi. Gia đình chị tôi bên Canada theo đạo Phật,
nhưng rất tin nơi Cha Diệp. Chị tôi đã lên website của TBDF để download hình Cha
Diệp xuống cho mẹ tôi thờ.
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89.

Chị Trịnh, Tiểu Linh – Westminster, CA.
“Cha đã ban cho tôi nhiều ơn lành”

Trong tiệm nails của chị tôi có hình Cha Diệp. Trước
ngày đi thi quốc tịch tôi đã cầu nguyện với Cha. Ngày
thi, tôi gặp người phỏng vấn rất dễ. Ông ấy hỏi tên
Tổng thống, rồi tên của Thống đốc bang. Ông ấy hỏi
thêm 2 câu đơn giản nữa, không kêu viết, cũng
không hỏi gì thêm, xong đi photocopy giấy tờ, rồi đưa
ra tờ giấy, chúc mừng là tôi đã đậu quốc tịch. Kỳ thi
quốc tịch cách đây 3 năm, khi mà tôi đã biết về Cha
Diệp lâu rồi, nhưng chưa biết có Văn phòng Cha ở thành phố Garden Grove. Sau này
tôi mới nghe nói có Văn phòng của Cha ở đây nên mới đến trả lễ Cha.
Ngoài ơn thi đậu quốc tịch, tôi còn được Cha ban nhiều ơn chữa lành. Có đau gì tôi đều
xin Cha chữa. Cụ thể lúc tôi sắp đi bắn lazer ở mắt. tôi cũng xin Cha, chân đau có gai
cũng xin Cha, và Cha đã chữa lành hết.

90.

Ông bà Trương, Hữu Chí – Westminster, CA.
“Cha Diệp đã giúp con tôi”

Hôm nay chúng tôi đến đây để tạ ơn Cha đã
giúp con tôi là Dennis Trương vượt qua khó
khăn trong qúa trình học tập. Năm nay là năm
chót của ngành dược. Con tôi học hơi khó
khăn, đã sang năm thứ ba ngành dược,
nhưng kỳ thi final vừa rồi cháu không an lòng,
nên nhờ tôi đến cầu nguyện với Cha Diệp.
Chúng tôi đến Văn phòng Cha để xin Cha phù
trợ cho cháu. Kết quả là cháu đã pass. Từ lúc
cầu nguyện, cho đến khi cháu có kết quả chỉ
trong vòng 2 tuần. Sống ở đời có may mắn
cộng tài năng và niềm tin và sự an bài của Thượng đế. Chúng tôi biết danh tiếng Cha
Diệp khi còn ở Việt Nam lâu rồi, nghe mọi người đi Tắc Sậy nhưng chưa có dịp về thăm
Cha. Từ ngày sang Mỹ, chúng tôi phải lo đi làm. Sau này, tôi hỏi thăm nhiều người, họ
chỉ trên đường Euclid cũng có văn phòng Cha Diệp, nên mới đến để cầu xin. Nhân đây
chúng tôi xin gửi lời cám ơn TBDF đã lập ra Văn phòng Cha Diệp để chúng tôi cũng
như nhiều người khác không có điều kiện về Tắc Sậy vẫn có thể được đến với Cha.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------

trang 81

“100 ƠN CHA DIỆP” Tập 3

91.

Ông Trương, Thương Michale – Garden Grove, CA.
“Chẳng ai cứu được tôi, ngoài Cha.”
Tôi làm nghề xây dựng. Rất khỏe. Đùng một cái tôi
mắc bệnh tim. Năm 2012 tôi đi mổ tim, sau ca mổ tôi
kiệt quệ, gần chết, ăn gì cũng không tiêu. Sau đó, bác
sĩ lại phát hiện tôi có sỏi mật, phải mổ. Tôi lo lắng quá,
chợt thấy hình Cha trên tờ báo và cầu xin Cha cho tôi
một sức mạnh để vượt qua. Từ bệnh viện ở Santa
Ana, tôi được chuyển đến bệnh viện ở Garden Grove.
Cuộc phẫu thuật thành công. Ngày hôm sau khi cầu
nguyện tôi tự đứng lên đi được.

Giữa năm 2014, thận của tôi có 3, 4 cái bướu. Một hôm thấy khó chịu, tôi đi khám thì
bác sĩ kiểm tra và thông báo tôi bị ung thư, và lại yêu cầu mổ. Tôi bất bình, sao lại mổ
nữa! Tôi lại chạy đến Cha, nắm tay Cha, cầu xin Cha chữa để tôi đừng bị ung thư. Sau
đó, tôi đi một bác sĩ khác. Họ cho tôi làm xét nghiệm lại. Mới tuần trước bác sĩ thông
báo với tôi rằng tôi rất may mắn vì đó là những khối mỡ, chứ không phải ung thư. Tôi
tin 100% chính Cha Diệp đã cứu tôi. Khi cầu nguyện với Cha là phải thật tình. Như bản
thân tôi mỗi khi cầu nguyện thì cảm thấy rung động trong tâm hồn. Quả thật, trên đời
này chẳng ai cứu được tôi, ngoài Cha.

92.

Ca sỹ Tuấn Quỳnh – Santa Ana, CA.

“Cứ mỗi lần khó khăn tôi lại cầu xin Cha”
Cách đây hơn một năm, tôi sang Mỹ và tham gia cuộc
thi V-Star do Thúy Nga Paris by Night tổ chức. Gia
đình tôi ở xa, chứ không ở California nên tôi phải
share phòng, trong lòng hết sức lo lắng. Khi đó tôi đã
đi nhà thờ, rồi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp,
xin Cha cho được may mắn. Và Cha đã nhậm lời tôi.
Tuy tôi không đoạt giải Nhất trong cuộc thi năm đó,
nhưng được Trung tâm Thúy Nga nhận.
Tôi là người ngoại đạo, nhưng qua bạn bè và nhiều người nói về Cha Diệp, nên tôi biết
Cha Diệp khá lâu. Lúc còn ở Việt Nam tôi hay xuống mộ Cha ở Tắc Sậy. Qua Mỹ, bạn
bè giới thiệu với tôi về Trương Bửu Diệp Foundation nên tôi đến để cầu nguyện. Tôi rất
tin nơi Cha, kể cả khi ở Việt Nam lẫn ở Mỹ, cứ mỗi lần gặp khó khăn, tôi lại cầu xin
Cha. Những ai có điều gì khó khăn, bệnh tật, hay chưa gặp may mắn, hãy đến cầu
nguyện với Cha để được Cha ban ơn lành, như tôi vậy.
-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------

trang 82

“100 ƠN CHA DIỆP” Tập 3

93.

Bà Võ, Thị Lan – Arizona.

“Cầu xin Cha, bướu ác thanh bướu lành”
Hồi tháng 8 năm 2014, bác sĩ phát hiện gan của tôi có
cục bướu ác tính. Năm nay tôi 81 tuổi rồi, không phẫu
thuật gì được. Tôi đau lắm, nửa sống nửa chết. Tôi
cầu xin Cha Diệp, nói với Ngài rằng: “Cha ơi, xin Cha
giúp con có được sức khỏe để chống chọi với bệnh
tật.” Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy đó là bướu
lành. Càng ngày bướu càng nhỏ dần chứ không phát
triển nữa. Tôi tin chính Cha đã cứu giúp tôi.
Tôi biết Cha mười mấy năm nay, nghe danh tiếng Cha nhiều lắm. Trong lòng tôi ước
đến được Văn phòng Cha để mà thăm Cha. Cách đây ba tháng người bạn của tôi cho
tôi địa chỉ nên tôi quyết định hôm nay phải đến thăm và tạ ơn Cha. Lúc tôi vừa bước
phòng Cha tôi cảm giác như Cha đang lắng nghe tôi cầu nguyện, dù tôi theo đạo Phật.
Tôi nguyện sẽ đến thăm Cha bất cứ lúc nào có thể, khi tôi còn đủ sức khỏe.

94.

Bà Võ, Ngọc – Los Angeles, CA.

“Không hề có chuyện mê tín dị đoan”
Tôi bị bệnh bướu cổ mười mấy năm nay rồi. Mỗi
năm đi tái khám một lần. Cách đây hơn một năm,
trong lần tái khám, bác sĩ nói: “Có vẻ như bướu cổ
của bà to lên.” Tôi ngạc nhiên vì vẫn uống thuốc
đầy đủ. Rồi bác sĩ cho tôi đi siêu âm. Hai ngày sau
ông bác sĩ gọi, yêu cầu tôi trở lại để làm biopsy vì
thấy có thêm một bướu nữa ngay giữa cổ của tôi.
Tôi lo quá, nên xin Cha. Tôi nói với Cha: “Thưa
Cha, con chỉ xin Cha cho cái bướu của con là
bướu lành để không phải bị mổ. Con chỉ xin Cha
vậy thôi.” Trước khi làm biopsy, ông bác sĩ cho
siêu âm một lần nữa để biết chính xác bướu nằm
chỗ nào. Tôi mới nằm mê mê một chút thì thấy ông bác sĩ kêu tôi dậy, nói: “Xong rồi, bà
về đi, tôi không thấy gì cả.” Nghe vậy, tôi thốt lên: “Ôi, Chúa tôi cứu tôi.” Ông bác sĩ
(người Trung Đông) cười nói: “Có lẽ vậy. Thôi bà về đi, ba tháng sau tôi sẽ cho bà siêu
âm lại.” Ba tháng sau siêu âm lại, không thấy bướu đâu. Bác sĩ lại cho thêm 6 tháng
nữa, siêu âm lại cũng không có. Tính đến nay đã hơn một năm. Đúng ra tôi đã chia sẻ
ngay sau khi bác sĩ khám và không thấy bướu cổ, nhưng đây là vấn đề y khoa, không
phải mê tín dị đoan, nên vì là nhân chứng của Chúa, nhân chứng của Cha, tôi muốn nói
bằng sự thật. Tôi tin ai xin thì sẽ được.
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Chị Vũ, Hồng Diệp – Garden Grove, CA.

95.

“Muốn được ơn, phải có lòng tin”
Cách đây hơn 2 năm, khi nghe tin mẹ tôi ở Việt
Nam bị bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối, tôi về
thăm. Lúc đó tôi đau buồn lắm mà không biết
làm sao. Khi quay trở lại Mỹ, tôi đến Văn phòng
Cha để xin ơn Cha. Trong vòng 6 tháng, mẹ tôi
dần dần bình phục. Sau đó, sức khỏe mẹ tôi
chuyển biến tốt, qua được giai đoạn nguy hiểm,
tôi rất mừng. Ngoài ra, Cha còn ban cho tôi
nhiều ơn lắm. Tôi có hai con trai, cũng cầu xin
với Cha, nên các cháu rất ngoan ngoãn.
Gia đình tôi theo đạo Công giáo, nên tin rằng đã được Chúa ban ơn lành qua lời cầu
bầu của Cha Diệp. Khi ở Việt Nam, tôi cũng đã đến nhà thờ Tắc Sậy để xin Cha, và lần
nào xin cũng được. Tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng hãy tin những gì mình cầu xin
thì đều được ơn, kể cả người ngoại đạo. Vì thế cần phải có lòng tin.

96.

Bà Vũ, Thị Hạnh – Santa Ana, CA.
“Cha đã cứu trong lúc tôi tuyệt vọng”

Cách đây 4 năm, em tôi đang sống bình thường
thì tự dưng mắc bệnh tâm thần, không thể tự
chăm sóc cho bản thân. Vì thương em, tôi đem
em về nhà để chăm sóc. Tôi vẫn phải đi làm, mà
bệnh tình của em ngày càng nặng. Tôi quyết định
đưa em vào Trung tâm săn sóc người bệnh để
em được lo chu đáo hơn, nhưng việc này rất khó
khăn. Gần đây tình trạng bệnh của em tôi ngày
càng nặng nên phải đưa vào nhà thương. Nhà
thương chuyển em tôi sang một Trung tâm nuôi
bệnh. Nhưng trung tâm này từ chối, dù em tôi có đủ điều kiện. Lúc đó, người bạn thân
của tôi khuyên tôi nên đến cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Tôi là người ngoại
đạo, nhưng nghe nhiều người nói Cha linh thiêng lắm, nên tôi đã đến cầu xin Cha.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi nài xin Cha giúp em tôi và nhờ sự trợ giúp của gia đình, nay
em tôi đã được vào Trung tâm nuôi bệnh.
Hôm nay tôi đến đây để cảm tạ Cha vì Cha đã nhận lời tôi van nài.
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97.

Bà Vũ, Julie – Westminster, CA.

“Cha giúp tôi tìm được đứa con thất lạc”
Cách đây không lâu tôi có
đến cầu xin Cha cho tôi tìm
lại đứa con tôi tên Chí Dũng
thất lạc mười mấy năm nay.
Hồi đó vì mẹ con xích mích
nên cháu bỏ đi luôn. Tôi cố đi
tìm số phone, địa chỉ để liên
lạc lại nhưng không tìm được
con
Qua một người bạn tên
Minh, nói cứ đến Cha Diệp
mà xin, Cha chỉ cho, chứ biết
đâu mà tìm. Vậy là tôi đi cùng
chị Minh đến cầu xin Cha.
Gia đình tôi thờ ông bà, còn
ông xã tôi là người đạo Công giáo. Con trai tôi đi làm ở Texas cũng hay đi nhà thờ.
Sau đó tình cờ đứa con lớn của tôi là diễn viên Bé Mập đi diễn show ở Lousiana, thì tìm
được Chí Dũng. Hai anh em nó gặp nhau. Bé Mập mừng quá, gọi phone cho tôi, nói:
“Mẹ ơi, con gặp được em rồi.” Thế là mẹ con liên lạc với nhau. Rồi Bé Mập mua vé xe
cho cháu về. Cháu về được California từ tháng 8-2014.
Tôi tin Cha đã cầu bầu cùng Chúa để tôi tìm lại được đứa con. Lời cầu bầu của Cha rất
linh ứng. Con tôi cũng xác nhận điều này. Phải có đức tin, và xin bằng lòng thành thật,
thì Cha sẽ cho. Con tôi qua lúc cháu còn nhỏ, ít tiếp xúc với người Việt. Trong lòng tôi
giờ vẫn luôn khấn, xin Cha giúp cho con tôi được bình tâm, không đi đâu nữa mà ở gần
với tôi.
Anh Chí Dũng: Trước đây tôi chán đời quá, nên bỏ nhà ra đi. Trong thời gian ở xa gia
đình tôi vẫn nhớ mẹ lắm. Nay được về sống chung với mẹ, ở gần gia đình, tôi rất vui,
cảm thấy hạnh phúc.
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98.

Bà Vũ, Liên – Garden Grove, CA.

“Người tôi gặp trên máy bay chính là Cha”
Hơn một năm trước tôi qua Mississippi thăm con
gái. Tôi bay chuyến 2 giờ chiều nhưng tôi ra phi
trường từ 10 giờ sáng. Chuyến bay bị trễ cho đến
9 giờ đêm tôi mới lên được máy bay. Trên máy
bay tôi thấy môt ông người Mỹ ngồi cách tôi một
ghế. Suốt chuyến bay ông ấy chỉ sử dụng
computer. Khi máy bay hạ cánh, tôi chẳng biết đi
cửa nào. Vì phi trường vắng tanh không có một
ai, mà ông người Mỹ kia thì rất giống Cha Trương
Bửu Diệp, nhất là bộ râu, thế là tôi cứ đi theo ông ấy ma nói: “Please, help me.” Ông ấy
liền đưa tôi đến gặp nhân viên phi trường, sau đó còn gọi phone cho con tôi, nói phải
gọi phone lúc 5g sáng để nhắc tôi lên máy bay về New Orleans. Lần ấy tôi sang thăm
con tôi bình an. Hôm đến Văn phòng Cha, lúc nhìn thấy tượng Cha tôi cảm giác ớn ớn
sau gáy, thế là tôi biết chính Cha đã giúp tôi trong chuyến bay ấy. Ông Mỹ mà tôi gặp
hôm ấy chính là Cha. Tôi được nhiều ơn Cha lắm, xin gì được nấy, mà ơn Cha giúp đi
thăm con về bình yên là ơn tôi nhớ hoài, nên hôm nay tôi phải đến kể lại để làm bằng
chứng cho Cha, chứ không nói lên thì lòng tôi không được bình yên.

99.

Bà Vương, Thị Bích Hà - Fountain Valley, CA.
“Cha Diệp báo mộng cho tôi”

Tôi là người ngoại đạo nhưng được ơn của Cha từ
năm 1991 trước khi tôi sang Mỹ. Tôi đi phỏng vấn 2
lần rớt. Lần thứ ba tôi khấn Cha Diệp. Lần đó Cha
cho tôi đi. Trước đó, năm 1984, lúc tôi chưa theo
đạo, tôi sang Campuchia buôn bán, bị bắt. Tôi không
nghĩ rằng mình sẽ được thả sớm, vì tôi buôn bán đô
la, nhiều lắm. Một hôm trong giấc mơ, Cha Diệp hiện
ra, giống y như bức tượng đang đặt tại Văn phòng
Trương Bửu Diệp Foundation. Ngài gọi tên tôi và bảo
rằng: ngày mai sẽ có người đón con về, mà con phải về bằng máy bay nhé. Y như rằng
ngày hôm sau có người đến, đưa tôi vào văn phòng có hai người Campuchia, xong ông
ta đưa tôi ra phi trường để về bằng máy bay.
Khi sang Mỹ, đường đi, xe cộ không biết, lệ thuộc con cái. Nhớ ơn Cha Diệp, hôm nay
có người bạn đến chơi, tôi nhờ con bà đưa đến Văn phòng Cha Diệp để cảm tạ Cha.
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100.

Ông Zoretic, Tom - Laguna Niguel, CA.

“Cầu nguyện với Cha, chẳng mất gì mà còn được ơn”
Chúng tôi là cư dân thành phố Atlanta,
Georgia được hai năm. Trước đó, chúng tôi
sống ở California khoảng 7-8 năm và đã rất
yêu California, yêu con người ở đây và chúng
tôi rất muốn quay trở lại miền đất này.
Chúng tôi có 3 người con. Cô con gái lớn năm
nay 23 tuổi và con bé sắp tốt nghiệp trường
luật để trở thành luật sư. Con bé tự lo liệu tất
cả chi phí cho việc học, nó đúng là một cô bé
cừ khôi. À không, bây giờ con bé đã là một cô
gái lớn tuyệt vời. Cậu con trai thứ hai của tôi
năm nay 18 tuổi và sẽ vào trường Đại học Cộng đồng về ngành golf. Nó là một golf thủ
cũng khá lắm. Còn cậu con trai thứ ba của tôi năm nay 12 tuổi lại có năng khiếu tuyệt
vời về computer, nó yêu thích làm việc trên computer để lập trình và thiết kế đồ họa.
Mới đây do công việc làm ăn với những bạn hàng kinh doanh của tôi ở California, và
cũng là cơ may, tôi trở lại California, thành phố Laguna Niguel và đặt trọn niềm tin
tưởng là ở đây tôi sẽ có đầy đủ điều kiện làm việc và sinh hoạt do công ty (nơi tôi làm
việc) cung cấp. Tôi bay sang California một mình, xài hết khoản tiền của mình và bắt
đầu nợ trên thẻ credit. Trong khi đó, mọi việc không như dự định và sắp xếp ban đầu.
Nỗi lo sợ ập đến. Chi phí sinh hoạt hằng ngày còn thiếu thốn thì làm sao có thể chuyển
gia đình từ Georgia sang California được. Tôi cần sự giúp đỡ vì tôi không muốn sống
xa gia đình, chồng một nơi, vợ con một nơi.
Tình cờ ngay lúc khó khăn nhất, tôi đã gặp ông John, Ban điều hành của Trương Bửu
Diệp Foundation (TBDF). Tự nhiên tôi cảm thấy có một sự liên hệ thật đặc biệt, không
chỉ với ông John, mà còn với bầu không khí ở Văn phòng TBDF. Tôi nhớ rất rõ, khi đó
tôi đã tâm sự với John khá nhiều về những khó khăn tôi đang gặp phải. John cũng kể
cho tôi nghe về câu chuyện của ông và nói với tôi rằng: “Ông hãy thử cầu nguyện với
Cha Diệp như chúng tôi thường làm xem sao.”
Lúc đó tôi chưa biết Cha Diệp là một Linh mục Công giáo, nên được ông John giới
thiệu, giải thích, dẫn tôi vào Phòng cầu nguyện Cha Diệp và đưa tôi giấy để tôi ghi
những lời nguyện cầu của mình vào đó. Tôi làm theo và uống nước đã được làm phép.
Thật ra lúc đó tôi không biết đặt niềm tin vào đâu và cũng không biết là các phép nhiệm
màu như thế nào, nhưng tôi đã trao tất cả mong ước cho Đức Chúa Trời. Tôi bắt đầu
cầu nguyện với Cha Diệp, dù rằng thật lòng tôi chẳng hiểu gì hết. Nhưng tôi nghĩ, có
mất mát gì đâu, vậy thì tại sao lại không thử?
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Và điều kỳ diệu đã đến với tôi. Chỉ khoảng 4, 5 ngày sau đó: Tôi nhận được một số
tiền, đủ để tôi có thể chuyển gia đình tới đây, trang trải các chi phí, trả tiền nhà cũng
như đủ chi phí để sống ở đây. Mọi lo lắng đã được giải quyết hết và tôi không còn gì
phải lo nữa.
Số tiền tôi nhận được không phải do trúng số, hay tiền gì đó từ trên trời rơi xuống, mà
là từ một người bạn mà tôi đã nói chuyện trước khi sang California. Câu chuyện của
chúng tôi khi đó chủ yếu xoay quanh đề tài công việc, gia đình,...Tôi hoàn toàn không
có ý nhờ vả và mong ông ấy giúp gì, dù ông ta là một người giàu có. Vài ngày sau khi
khấn nguyện với Cha Diệp, tôi nhận được cú phone của ông ấy. Ông ta nói: “Tom, tôi
muốn đầu tư vào anh. Tôi biết anh có một số mối quan hệ công việc tốt và tôi quyết
định đưa cho anh một số tiền, và không chờ đợi anh phải hoàn lại cho tôi đâu, cho đến
khi nào anh cảm thấy có thể trả lại được thì trả.”
Ngay sau khi nói chuyện với ông ta xong, tôi nghĩ tới những điều ông John ở TBDF nói,
đó là tấm lòng của Đức Chúa Trời thương các con mình và bắt đầu từ sự cầu bầu của
Cha Diệp.
Bây giờ tôi đã hiểu ra, rằng chúng ta có cha, có mẹ. Người cha thì rất nghiêm khắc, răn
dạy các con phải làm những việc cần làm, còn người mẹ thì luôn nghe tiếng nói trái tim
của chúng ta, và chính người mẹ đến nói với người cha thể theo những lời nguyện cầu
của chúng ta. Vì vậy tôi cảm thấy rất thoải mái với suy nghĩ rằng nhờ sự cầu giúp của
Cha Diệp, đức tin Catholic, đức tin của tôi với Đức Chúa Trời, tất cả những điều đó
cùng với nhau tạo thành việc tôi được ơn, giúp tôi vượt ra được hoàn cảnh khó khăn
của mình. Tôi cảm thấy như mình được chở che. Một cảm giác tuyệt vời!
Tôi đã từng đọc một cuốn sách tựa đề là “The power of positive thingking” (tạm dịch:
Sức mạnh của tư duy tích cực). Cuốn sách đó kể lại những câu chuyện đúc kết ngắn,
thí dụ như làm sao để đêm ngủ được yên giấc, về những nguyên tắc chung mà bạn có
thể thực tập được để làm sao thay đổi được suy nghĩ của bạn. Một trong những
nguyên tắc đã được đề cập trong cuốn sách là hãy đọc kinh hàng đêm trước khi đi ngủ
và hãy giải thoát những vấn đề hay suy nghĩ của mình, vì đã có Đức Chúa Trời gìn giữ
bạn.
Có thể bạn cần cầu xin Cha Diệp cho tiền bạc, sự giàu có, sức khỏe, hay bất kỳ vấn đề
gì, hay có thể bạn cầu xin để bớt đi những gánh nặng, nhờ Cha giúp mang đi những
gánh nặng đó, chuyển lời cầu nguyện của bạn tới Đức Chúa Trời.
Tôi biết TBDF luôn chào đón tất cả mọi người và mọi người đều có thể đến, cầu
nguyện, cùng chia sẻ lời nguyện, cùng ca tụng. Đến và cầu nguyện miễn phí, không
mất gì cả, ngược lại còn có thể được ơn. Nếu câu chuyện ơn lành của tôi hữu ích thì tôi
mong nó sẽ được chuyển đến để nhiều người biết và chạy đến cầu nguyện với Cha
Diệp.
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CHƯƠNG 3 – CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TBDF (2012 - 2015)
Kết Quả Hoạt động của Trương Bửu Diệp Foundation
Sự linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp được tỏ rõ khi nhiều người cầu xin và
được Cha phù hộ. Do vậy mà khách hành hương thăm viếng Văn phòng TBDF
ngày càng đông đảo hơn.

Biểu đồ về số lượt khách thăm viếng văn phòng TBDF từ 2012 đến 2015.

Trong Nhà Thăm Viếng TBDF, có SỔ XIN KHẤN và SỔ CẢM TẠ để khách thập
phương đến thăm Cha và tự nguyện ghi vào đó những lời khấn nguyện của mình,
hoặc lời cám ơn khi lời cầu xin được Cha Diệp nhận lời.
Số lời khấn và cảm tạ ghi trong sổ cũng tăng
theo số lượng khách thăm viếng là điều dễ
hiểu. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là tỷ lệ giữa
lời xin khấn và cảm tạ không hề thay đổi trong
suốt 4 năm qua. Tỷ lệ đó là: Cứ 4 người cầu
xin thì có một người được ơn. Xin xem biểu đồ
(Hình bên)
Mỗi thứ Năm đầu tháng, vào lúc 7
giờ tối tại văn phòng TBDF đều có
Buổi Cầu Nguyện (BCN) chung để
mọi người hiệp ý cầu cho các lời
khấn ghi trong sổ. Số người tham dự
ngày một đông hơn khi mọi người
thấy được sự linh nghiệm khi lời cầu
xin được số đông đồng tâm cùng
dâng lên Cha. Xem sơ đồ số người
Chương
tham dự BCN (Hình bên)
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Một số hình ảnh về Buổi cầu nguyện hàng tháng

Quang cảnh một Buổi cầu nguyện.

Ca sỹ Trần Ngọc tập hát cho
cộng đoàn.

Dâng lời khấn và lời cảm tạ lên Cha Diệp

Lắng nghe và hiệp thông những lời khấn và cảm tạ Cha Diệp.

Cầu nguyện cho người qua đời có
Cha Quế thánh hóa lời cầu nguyện.
hình đặt trong Nhà cầu nguyện.

Chia sẻ bữa tối sau BCN.
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Vài hình ảnh về hoạt động của TBDF trong năm 2015

Tổ chức Giỗ Cha Diệp lần thứ 69, tháng 3-2015.

Trong năm 2015, TBDF phát hành Thẻ thăm
viếng và đã được mọi người hưởng ứng.

Vinh danh những người Cha gương mẫu Nhân Ngày của Mẹ (Mother’s Day), TBDF vinh danh những người
trong Ngày của Cha (Father’s Day)
mẹ giáo dưỡng con cái nên người.

Nước đặt tại Nhà thăm viếng
Cha Diệp được Lm linh hướng
làm phép.

Năm 2015, TBDF được nhận Giải
thưởng về tổ chức đóng góp tốt nhất
cho cộng đồng tại TP Garden Grove.

Tặng bằng Tri ân cho bà Kim Phụng,
đại diện gia đình hiến tặng đất cho
TBDF để xây “Làng Cha Diệp’
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Phòng Kỹ thuật

Phỏng vấn nhân chứng ơn lành

Thu hình Chương trình Truyền hình Ơn Cha Diệp

MC Linh Nguyễn

MC Trần Ngọc

Phòng Kỹ thuật

MC Thùy Trần
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Bản tin Ơn Lành & The Grace
Để có những thông tin mới nhất về Ơn Lành, TBDF phát hành chương trình truyền hình hàng
tuần ƠN CHA DIỆP. Từ 2012 đến 2015, Hội đã phát sóng được 238 kỳ trên đài Saigon TV và
Galaxy 19. Các chương trình này cũng được phát trên Youtube. Cho đến nay Hội đã có 2,154
subscribers và trên 1 triệu sáu trăm ngàn lượt views.
Bên cạnh đó, từ tháng 1 năm 2015 TBDF còn phát hành bán nguyện san ƠN LÀNH phát hành
vào ngày 1 và 15 mỗi tháng. Hiện nay bản tin được phát tận nơi (miễn phí) cho độc giả tại 47
tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ. Các tiểu bang có số độc giả đông nhất là California, Texas,
Arizona, và Florida.
Từ tháng 8-2015, TBDF phát hành bản tin Ơn Lành tiếng Anh với tên gọi ‘The Grace’. The
Grace được phát hành hàng tháng, được chọn lọc từ nội dung hay nhất của Bản tin Ơn Lành
tiếng Việt.

Số lượng bản tin Ơn Lành (tiếng Việt) phát hành mỗi tháng.

Bản tin Ơn Lành phát hành mỗi tháng 2 kỳ.

The Grace phát hành hàng tháng.
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BÁO CÁO THU CHI 2015
Với lượng khách thăm viếng đông đảo và nhiệt thành ủng hộ, TBDF đã có một năm tài chính
khả quan khi số đóng góp lần đầu tiên gần như cân đối với số chi. Điều này giúp cho Hội không
cần gây quỹ hay quyên góp mà vẫn duy trì hoạt động hiệu quả.
Đây là một tin vui không chỉ cho Hội mà còn cho tất
cả mọi người yêu mến Cha Diệp. Việc duy trì nhà
thăm viếng Cha đã được mọi người cùng chung
sức. Nhờ đó Hội có điều kiện để phát triển các dự
án phục vụ cộng đồng tốt hơn nữa theo tinh thần
Cha Trương Bửu Diệp.
Hình dưới là biểu đồ chi phí của Hội trong năm tài
khóa 2014-2015.

Số dư trước
Tài trợ
Đóng góp
Chi
Cân đối

43,245
20,000
337,358
398,107
2,496

Văn phòng và Nhà thăm viếng Cha Diệp luôn được trang trí đẹp để đón tiếp khách đến thăm Cha.

-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------

“100 ƠN CHA DIỆP” Tập 3

trang 94

Mục đích của Hội TBDF là đem Cha Diệp đến với mọi người, vì thế tất cả các hoạt động
của Hội đều miễn phí cho khách đến thăm viếng và khách từ xa. Quà tặng cho mỗi khách
đến thăm Cha được anh chị em Thiện nguyện tóm tắt thành 10 công việc: Nghe, Xin,
Lấy, Xem, Nhận, Làm, Dán, Gửi, Biếu, Tặng:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NGHE và mang về các CD nhạc về Cha Diệp, nhận các DVD các ơn lành của
Cha.
XIN khấn và ghi vào sổ để mọi người hiệp thông cầu nguyện, xin khấn qua điện
thoại.
LẤY hẹn tham vấn với các chuyên viên thiện nguyện về luật pháp, sức khỏe, bảo
hiểm...
XEM Báo Ơn Lành tiếng Anh tại chỗ hoặc mang về cho người thân.
NHẬN báo Ơn Lành tiếng Việt tận nhà, bất kể khách ở tiểu bang nào.
LÀM thẻ Thăm Viếng Cha để được ưu tiên cho tất cả các dịch vụ miễn phí của
TBDF.
DÁN lá Tạ Ơn lên cây Ân Phúc tại Nhà Thăm Viếng khi nhận được ơn lành.
GỬI và đặt hình người thân qua đời tại TBDF để mọi người hiệp chung lời cầu
nguyện.
BIẾU Sách Ơn Cha Diệp tập 1, 2 và tập 3 là cuốn sách quý vị đang cầm trên tay.
TẶNG chai nước đã được Cha Linh Hướng làm phép và thỉnh hình Cha Diệp với
đủ kích cỡ, từ bỏ túi đến khổ lớn với kinh Xin Ơn ở mặt sau.
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Trong số quà biếu này, món đầu tiên được mọi người yêu thích là chai nước đã được
làm phép. Số nước phép được khách mang về mỗi ngày là từ 100 đến 150 chai. Chưa
kể đến những yêu cầu gửi nước đến tận các tiểu bang, và các quốc gia khác như Canada,
Úc, New Zealand…

Kế đến là báo Ơn Lành. Hiện nay, cứ mỗi nửa tháng, ngoài số phát tại văn phòng, Hội
còn gửi đi gần 2 ngàn tờ báo đến 48 tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ hoàn toàn miễn phí.

Gấp báo và gửi đi các nơi cho người ghi danh nhận báo tận nhà. Hình: TBDF.

Hình Cha Diệp được mọi người yêu thích nhất là hình nhỏ, bỏ túi in trên bìa polime không
thấm nước, mặt sau có in Kinh Xin Ơn. Số lượng hình mà Hội đã đặt in và phát cho mọi
người đã lên đến khoảng 20 ngàn tấm trong năm 2015 vừa qua.
Việc tặng các món quà cho khách gần xa là một nỗ lực to lớn đáng khâm phục của anh
chị em thiện nguyện viên TBDF. Từ việc dán nhãn nước đến gấp báo, từ đóng gói đến
khiêng vác bưu kiện nước, sách…, hay chuẩn bị bữa ăn tối cho hàng trăm người dự buổi
cầu nguyện mỗi tháng… Một khối lượng công việc khổng lồ, nhưng nhờ những tấm lòng
thiện nguyện này mà Cha Diệp đã đến được với mọi người bất kể xa hay gần, giàu hay
nghèo, Việt Nam hay ngoại quốc…đang cần đến Cha.
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HOẠT ĐỘNG CỦA THIỆN NGUYỆN VIÊN

Tiếp và hướng dẫn khách đến thăm Cha.

Đón Xuân 2015

Gấp Bản tin Ơn lành để
gửi đi các nơi cho mọi
người vào mỗi đầu tháng
và giữa tháng.
Dán lá Tạ ơn lên cây Ân Phúc.
Cắm hoa trang trí.

Dán label TBDF lên chai nước.

Nhập dữ liệu vào computer.

Chụp hình kỷ niệm với các bạn quốc tế trong
chuyến dã ngoại tại Big Bear vào tháng 4-2015.

Chuẩn bị bữa tối sau các Buổi
cầu nguyện cho mọi người.
.

Ban văn nghệ TBDF
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DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG TBDF: LÀNG CHA DIỆP
Trong tâm tình tạ ơn những ơn lành, phép
lạ mà Cha Trương Bửu Diệp đã ban cho
Hội, TBDF đang tiến hành dự án mang tên
“LÀNG CHA DIỆP”.
Mục đích của dự án là xây dựng một trung
tâm cho các cư dân về hưu có nơi sống,
sinh hoạt lành mạnh và ý nghĩa. Nhất là
các cụ già có hoàn cảnh khó khăn không
nơi nương tựa, hoặc đang sống neo đơn,
bế tắc, phiền muộn lúc tuổi đã xế chiều.
Đặc biệt là các tu sĩ hưu trí cô đơn có nơi
sống xứng đáng với phẩm chất của người
cả một đời cống hiến cho xã hội.
Tóm tắt về dự án

Phối cảnh một góc của ‘Làng Cha Diệp’

1-Làng Cha Diệp ở đâu?
-Thuộc quận hạt Riverside, California, trong vùng Hot Desert
Springs cách Orange county 2 giờ lái xe
-Khu đất 10 acres, trên độ cao 1600 ft, thuộc quận Riverside,
California.
-Phía tây giáp rừng thiên nhiên Mission Creek, phía nam là Palm
Springs.
-Khu đất ở trên một mạch nước khoáng chữa bệnh và phục hồi sức
khỏe (hot natural mineral water).
2-Tại sao gọi là “Làng Cha Diệp”?
 Khu riêng biệt dành cho cư dân có cùng sở thích sống
chung với nhau (Common Interest Development – CID).
 Hoạt động theo mô hình làng, xã của Việt Nam, có ban
Quản lý và nội quy riêng cho các sinh hoạt trong Làng.
 Cư dân là những người yêu mến và gắn bó với Cha
Trương Bửu Diệp, trên 55 tuổi và là thường trú nhân
hoặc công dân Hoa Kỳ.
 Có cùng sở thích: hoạt động thể chất và sinh hoạt tâm
linh
 Chung một nguyện vọng: khỏe mạnh về thể chất, lạc quan về tinh thần, và hữu
ích cho xã hội.
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3-Làng Cha Diệp có gì?







Tiện nghi sử dụng chung (sharing common features) như: hồ nước khoáng phục
hồi sức khỏe, phòng cầu nguyện, thiền, tập dưỡng sinh, vườn cây xanh…
Khu chợ và nhà ăn theo khẩu vị ba miền Việt Nam.
Thường xuyên có các buổi tĩnh tâm, cầu nguyện chung.
Các sinh hoạt tôn giáo khác tổ chức theo nhu cầu của cư dân.
Sinh hoạt văn hóa theo truyền thống dân tộc.

Thiết kế Làng Cha Diệp

Khu sinh hoạt cộng đồng

Các thông tin chi tiết về Làng Cha Diệp sẽ được thông báo trong các Buổi cầu nguyện
vào mỗi thứ Năm đầu tháng tại TBDF.
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CHỊ NGUYỄN, HỒNG LOAN – FOUNTAIN VALLEY, CA..................................................................... 48

51.
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Các Thông Tin Cần Biết
1. Xin khấn: Để xin khấn với Cha DIệp, xin quý vị dùng một trong những cách sau đây:
 Ghi vào sổ hay phiếu Xin Khấn tại TBDF
 Gọi số điện thoại xin khấn trực tiếp (24/7): (714) 702 5129
 Email xin khấn: xinkhan@truongbuudiep.org
 Vào website: www.truongbuudiep.org, để ghi danh và nhập lời khấn.
 Text lời Xin khấn: (714) 362 6608
Lưu ý:
- Việc xin khấn là hoàn toàn miễn phí.
- Xin để tên người khấn và thành phố đang cư ngụ trước lời khấn.
- Tất cả các lời khấn đều được gi vào sổ để mọi người hiệp thông cầu nguyện vào Buổi Cầu
Nguyện vào mỗi thứ Năm đầu tháng.
2. Làm Thẻ Thăm Viếng TBDF:
 Điền form tại văn phòng TBDF, hoặc:
 Download form từ website: www.truongbuudiep.org
 Xin ghi địa chỉ đầy đủ vì Thẻ sẽ được gửi đến tận nhà qua bưu điện.

3. Gửi và đặt hình người thân đã qua đời tại TBDF để cầu nguyện:




Điền form tại văn phòng TBDF, hoặc:
Download form từ website: www.truongbuudiep.org
Xin ghi địa chỉ chính xác và đầy đủ vì Thẻ sẽ được gửi đến tận nhà qua bưu điện.

4. Yêu cầu gửi báo Ơn Lành đến tận nhà:




Điền form tại văn phòng TBDF, hoặc:
Download form từ website: www.truongbuudiep.org
Xin ghi địa chỉ chính xác và đầy đủ

5. Các yêu cầu khác xin liên lạc qua:




Văn phòng TBDF: 14231 S Euclid St Ste E 103-105, Garden Grove, CA 92843
Xin gọi phone (714) 537 8159 hoặc (714) 362 6608 hoặc:
Email: info@truongbuudiep.org

TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION
Chủ nhiệm: Thu Hương
Chủ biên: Thái Huynh
Biên tập: Đoan Trang

Sách để biếu tặng, không mua bán (Not For Sale)
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TRUONG BUU DIEP FOUNDATION (TBDF)
14231 S EUCLID ST., # E 103-105 GARDEN GROVE, CA 92843
(714) 537-8159 & (714)362-6608
Email: info@truongbuudiep.org - Web: www.truongbuudiep.org

Bản Đồ văn phòng và Nhà Thăm Viếng Cha Trương Bửu
Hướng Dẫn đường đến Nhà Thăm Viếng Cha TRƯƠNG BỬU DIỆP
Diệp
Văn phòng và Nhà Thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp tọa lạc tại số 14231 trên
đường Euclid (South), thành phố Garden Grove, CA 92843, đoạn giữa
Westminster và Hazard, gần khu chợ Người Việt cũ.
 Từ xa lộ 22, exit Euclid St rồi quẹo trái, qua đường Trask và đường
Westminster. Qua đường Westminster khoảng ¼ mile sẽ thấy văn phòng
Cha Diệp bên phải, góc Euclid và Forbes.
 Từ xa lộ 405, exit Euclid rồi quẹo trái, đi thẳng khoảng 4 mile, qua đường
Hazard khoảng ½ mile sẽ thấy văn phòng Cha Diệp bên trái, góc Euclid
và Forbes.
Xin gọi văn phòng số (714) 537 8159 hoặc (714) 362 6608 để được hướng dẫn.

-------------Trương Bửu Diệp Foundation -------------

