Ơn Cha Diệp

Kính dâng Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp - Mai Phiến

Cha đã đến như ơn lành đã đến
Cha đã đi theo đôi cánh thiên thần
Cha đã về dưới ánh sáng hồng ân
Cha cầu nguyện do quyền năng Thiên Chúa
Cha nằm xuống bởi quê hương khói lửa

Cha đứng lên làm nhân chứng đức tin
Cha hoàn thành Thánh chức bậc chăn chiên
Cha lấy máu mình tô hồng tử đạo
Cha là Cha đàn con Lương lẫn Giáo
Cha hết lòng quyết bảo vệ đàn con
Cha hy sinh để mãi được sống còn
Cha thương mến những mảnh đời khốn khó
Cha an ủi bao tâm hồn sầu khổ
Cha chữa lành mọi bệnh tật khổ đau
Cha lắng nghe từng mỗi tiếng kêu cầu
Cha tuyên xưng một tình yêu bất diệt
Cha là Phanxicô Trương Bửu Diệp
Lạy Thiên Chúa xin nâng Ngài lên Thánh.
Jan 2013
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Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 01-01-1897, một tháng
sau được Cha Giuse Sớm rửa tội ngày 02-02-1897 tại họ đạo Cồn
Phước, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh
An Giang.

Cha ngài là Micae Trương Văn Đặng. Mẹ ngài là Lucia Lê Thị
Thanh. Gia đình sinh sống tại họ đạo Cồn Phước tỉnh An Giang.
Năm 1904, lúc ngài 7 tuổi thì mẹ mất. Cha ngài dời gia đình lên
Battambang bên Campuchia, sinh sống bằng nghề thợ mộc. Tại
đây, thân phụ ngài tục huyền với bà Maria Nguyễn Thị Phước,
sinh năm 1890, quê gốc tại Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang. Kế
mẫu đã sinh cho ngài người em gái tên là Trương Thị Thìn (1913),
vừ a qua đờ i tại Cà Mau.
Năm 1909, cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền gửi ngài vào Tiểu chủng
viện Cù Lao Giêng, xã Tấn Mỹ, Chợ Mới ,tỉnh An Giang. Học xong
Tiểu Chủng Viện, Ngài lên Đại Chủng Viện Nam Vang, Campuchia, (lúc đó các họ đạo An Giang, Châu Đốc, Hà Tiên trực thuộc
giáo phận Pnom Penh, Campuchia).

Bút Tích Cha Diệp

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.

Nhà Thờ Cồn Phước

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 quan hệ,
giúp đỡ, thành lập nhiều họ đạo khác tại các vùng phụ cận như:
Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò,
Rạch Rắn.
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Hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương những năm 1945-1946, 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”.
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 ngườ i anh ông giáo Sự. Các vị đến nơi được
báo mộng thì vớt được xác ngài đã bị chặt đầu với 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.
Hăm ba năm sau, tức năm 1969, 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.
Mườ i 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 đượ c khánh thành vào ngày 04-06-1989. Nhữ ng ngà y
đầu tiên, số ngườ i tham dự cầu nguyện rât́ i ́t ỏ i, nhưng dần dần
số người nhận được ơn lành nhờ lời cầu bầu 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.

Trương Bửu Diệp Foundation
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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. Vì thế kể từ 21-01-1997 Đức Giám Mục Cần Thơ đã chính
thức thành lập trung tâm Truyền Giáo Phanxicô tại Tắc Sậy. Từ
nơi đây rất nhiều người đã nhận được những ơn lành phần xác
cũng như phần hồn.
Đầu năm 2010, một ngôi nhà mộ rất 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 Đứ c Cha Stephano Tri Bử u 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 đượ c tổ chứ c hàng năm tại đây
và mọ i ngườ i từ khắp nơi đổ về tham dự ngà y mộ t đông đú c
hơn. Năm 2012 Lễ Giỗ đượ c tổ chứ c trong hai ngà y 11 và 12
tháng 3 vớ i bốn thánh lễ để đáp ứ ng cho số ngườ i tham dự lên
đến trên hai mươi ngàn lượ t ngườ i tham dự .
Ngày 31 tháng 3 năm 2012 văn phò ng Cha Trương Bử u Diệp tại
thành phố Garden Grove, California đượ c thành lập do Hộ i
Trương Bử u Diệp Foundation (TBDF), mộ t tổ chứ c thiện nguyện
vô vi ̣ lợ i, vớ i mụ c đi ́ch Vinh Danh Cha Diệp qua việc thu thập
Thi ̉nh Nguyện Thư và Ơn Là nh.
oOo
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Đượ c thà nh lậ p ngà y 16 thá ng 8 năm 2011 vớ i tên gọ i
chính thứ c là Trương Bửu Diệp Foundation, viêt́ tắt là TBDF do
ông bà John Nguyêñ và Holly Phạ m, cư dân tại Fountain Valley,
California. Do hai lần đượ c ơn Cha Trương Bửu Diệp cứ u mạ ng,
ông bà đã bày tỏ lòng biết ơn Cha bằng việc phổ biến và lan
truyền danh Cha Trương Bửu Diệp đến cho mọi người. TBDF hiện
có 46 thiện nguyện viên và cộ ng tá c viên.
Mụ c tiêu duy nhât́ của Trương Bửu Diệp Foundation là
vinh danh Cha Trương Bửu Diệp. Trong giai đoạn hiện nay, việc
Vinh Danh Cha được thể hiện qua ba công việc chính:

Đức Ông Phạm Quốc Tuấn
Ông John Nguyễn và Bà Phạm Thu Hương

Ký Thi ̉nh Nguyện Thư tạ i
Trương Bử u Diệp Foundation

Phòng Thu nhân chứ ng ơn là nh



Thứ nhât́ , kêu gọ i ký Thỉnh Nguyện Thư (TNT) xin Phong
Thá nh Cha Trương Bửu Diệp.



Thứ hai, thu thậ p cá c chứ ng cứ về ơn là nh do lờ i cầu bầu của
Cha Diệp.



Thứ ba, tiến hành các chương trình phục vụ cộng đồng người
Việt với tinh thần yêu thương và hy sinh của Cha Trương Bửu
Diệp.

Bên cạ nh văn phò ng ký Thỉnh Nguyện Thư, phòng Thu ơn
lành, Hộ i cò n có Nhà Thăm Viêń g Cha Diệp tại thành phố Garden
Grove, California. Với diện tích gần 3000 SqF, nơi đây trưng bà y
nhiều kỷ vật của Cha Diệp. Cá c Thá nh Tích nà y đượ c nhà thờ Tắc
Sậ y và thân nhân Cha Diệp gửi tặng Hội, đê ̉nhữ ng ngườ i mêń
mộ Cha Diệp đến thăm viêń g và khấn nguyện vớ i cha Trương Bửu
Diệp ngay tạ i Hoa Kỳ.
Tôn chỉcủa Hội là không vận động gây quỹ hay quyên góp
tà i chánh từ cộ ng đồng. Thay và o đó, Hội đón nhậ n sự tà i trợ từ
cá c doanh nghiệp, và đặ c biệt là sự đóng góp thiện nguyện bằng
công sứ c của tât́ cả mọ i ngườ i đê ̉ danh Cha Trương Bửu Diệp lan
rộ ng trên toà n thế giớ i, không phân biệt tôn giá o và lã nh thô.̉
oOo
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Hồn Thiêng
Một chín tám bảy khai sinh
Mỹ Luông, Chợ Mới, địa bình An Giang.
Mồ côi mẹ, tới lân bang
Nghề mộc sinh sống, Bát - Tam - Bang láng giềng.
Tuổi thơ sớm đã nên hiền
Cù lao Giêng viện, cha liền gửi mau
Tiểu chủng viện, tiếng kinh cầu...
Nam Vang tiến bước, kỳ đầu chuyên chăm.
Tháng ngày tu học qua mau
Thụ phong Linh Mục dẫn đầu đoàn chiên
Một chín hai bảy thanh thiên
Hy sinh phục vụ, Campuchia hết tình!
Chúa thương ban chốn thanh bình
Trở về đất mẹ tận tình mến yêu!
Giá Rai, Tắc Sậy, Bạc Liêu
Cam Bô, An Hải... đã nhiều nắng mưa.
Yêu thương biết mấy cho vừa
Đồng Gò, Rạch Rắn, như mưa ơn lành,
Nhiễu nhương, ly loạn chiến tranh!
Đoàn chiên tan tác sao đành lìa xa!!!
Tình Ngài quá đỗi bao la...
Hy sinh hiến mạng thân tràn máu loang!
Vì yêu cha đã không màng,
Hiến thân chịu chết, an toàn đoàn chiên.
Đoàn con trong khắp mọi miền
Soi theo gương sáng cha hiền kính yêu!
Hương lòng dâng tiếng sớm chiều
Hướng về Thiên quốc một niềm tin yêu.
Hiệp lời dâng ý nguyện xin
Chúa thương linh hiển - quyền uy nước trời.
Yêu thương chiếu sáng muôn đời
Máu đào gột rửa đất trời quê hương!
Tình yêu soi lối dẫn đường
Đoàn con chạy đến tình thương sớm chiều,
Hồn thiêng son sắt tin yêu
Trời cao vinh hiển - trăm miền cậy trông!
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Nhà Thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp có diện tích
gần 1,500 SqF. Nhữ ng thánh tích của Cha Diệp
trưng bày trong phò ng thăm viêń g đều đượ c Hội
mang về từ nhà thờ Tắc Sậ y. Đây là nơi để mọi
người trên toàn Hoa Kỳ do hoà n cảnh, sứ c khỏe,
tuôỉ tá c… không thê ̉về VN, có thể đến thăm viếng,
cầu xin, và cảm tạ Cha.

Tượng Cha Diệp (bằng gỗ Pơ-mu)
Đây là bức tượng do nghệ nhân đầu tiên tạc
bằng tay trên loại gỗ quý Pơ-mu, được Hội mang
về từ Việt Nam, do Đức Giám Mục Cần Thơ

Tượng Cha Diê ̣p
(đứng)
Bứ c tượ ng Cha
Trương Bửu Diệp
đang đứ ng. Trướ c
khi đượ c chuyên̉
qua California, bứ c
tượ ng nà y đã từ ng
đượ c đặ t trong
nhà mộ cũ của Cha
Diệp tạ i Tắc Sậ y.

Stephanô biếu tặng.

Tượng Cha Diê ̣p (ngồ i)
Bứ c tượ ng Cha Trương Bửu Diệp đang ngồi do một
nghệ nhân danh tiêń g tạ i Sà i Gò n thự c hiện, và
trướ c khi đượ c chuyên̉ qua California, bứ c tượ ng
nà y đã từ ng đượ c đặ t trướ c sảnh nhà thờ Tắc Sậ y
nhiều năm và đã đượ c rât́ nhiêú khá ch thăm viêń g
kính cân̉ chạ m và o khi đêń cầu xin vớ i Cha.

Trương Bửu Diệp Foundation
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Tượ ng Cha Diệp (bán thân)
Phù Điêu 3D

Phù Điêu 3D
Tấ m phù điêu 3 chiề u đã từng được
treo ở phòng tiế p khách nhà thờ Tắ c
Sậy, Bạc Liêu. Điể m đặc biê ̣t của tấ m
phù điêu này là cả khuôn mặt Cha
Diê ̣p như xoay theo mọi hướng nhìn
của khách thăm viế ng.

Tượng Cha Diê ̣p (bán thân)
Bứ c tượ ng Cha Trương Bửu Diệp (bá n thân) đã
từ ng đượ c đặ t trên bà n thờ trong nhà tiêṕ khá ch
nhà thờ Tắc Sậ y nhiều năm. Cha Sở Tắc Sậ y đã
biêú tặ ng Hội và o thá ng 4 năm 2012. Hiện bứ c
tượ ng nà y đang đặ t tạ i văn phò ng Trương Bửu
Diệp Foundation, California.

Tượ ng Cha Diệp (bằng đá)

Chén Thánh
Chén Thánh Cha Diệp dù ng khi phụ c vụ tạ i
họ đạ o Cồn Phươc Long Xuyên. Bảo vậ t nà y
do.Hội Đồng Giá o Xứ Cồn Phướ c cho Hộ i
mượ n đê ̉trưng bà y.

Tượ ng Cha Diệp (bằng đá)

Chén Thánh
Dướ i đá y Chén
́ khắc sản
Thánh cò n dâu
xuât́ năm 1913
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Bứ c tượ ng Cha Trương Bửu Diệp (bán
thân) do một nghệ nhân có tiêń g tạ i
́
Sà i Gò n điêu khắc trự c tiêṕ trên tâm
đá trắng. Bứ c tượ ng nà y đã từ ng
đượ c đặ t trang trọ ng trong phò ng
lưu niệm nhà thờ Tắc Sậ y nhiều năm
trướ c khi đượ c chuyên̉ về Hoa Kỳ.
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Bàn Thờ Tổ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diê ̣p
Ông Nguyêñ Thanh Tù ng, hiện ngụ tạ i Ấp Mỹ Lợ i, Xã Mỹ An,,
Chợ Mớ i, Tỉnh An Giang, là chá u ruộ t bên ngoạ i của Cha Diệp, gọ i Cha
Diệp là Ông Hai. Ông Tù ng là ngườ i hiện đang giữ bà n thờ nà y từ tổ
tiên Cha Trương Bửu Diệp đê ̉lạ i. Bà n thờ nà y đã đượ c sử dụ ng trong
việc thờ kính tổtiên Cha Diệp trong hơn mộ t trăm năm tính đêń nay.
Trong thờ i gian Khi Cha Diệp thụ phong Linh Mụ c, lễ mở tay của
Ngà i đượ c là m tạ i ngay bà n thờ tổnà y. Khi Cha Diệp về họ đạ o Cồn
Phướ c, Ngà i thườ ng xuyên về thăm gia đình và sử dụng bà n thờ nà y.
Bà n thờ đượ c gia đình Cha dù ng đê ̉thờ cúng tổtiên và trưng
bà y tranh tượ ng Chúa, đượ c truyền từ đờ i thân phụ của Cha Diệp là
Ông Trương Văn Đặ ng đêń Ông Tù ng. Ông Tù ng hiện nay là ngườ i cuôí
cù ng hiện đang đượ c thừ a hưởng di sản quý bá u nà y và đượ c gọ i là
bà n thờ tổtiên Cha Trương Bửu Diệp.
Thá ng 4 năm 2012, nhân chuyêń đi thăm Tắc Sậ y và Cồn Phướ c
của Cô Hộ i trưởng Trương Bửu Diệp Foundation, Ông Tù ng có nhã ý gửi
Bà n Thờ Tổqua Hoa Kỳ và đặ t tạ i nhà nguyện của Trương Bửu Diệp
́
Foundation đê ̉trưng bà y, vớ i hy vọ ng loan truyền và phổbiêń tâm
gương sá ng của Cha PX Trương Bửu Diệp đêń tât́ cả mọ i ngườ i, và là m
vinh danh ngườ i mục tử nhân hiền của Chúa Ki-Tô.
Bà n Thờ TổCha Diệp, bên cạ nh giá tri ̣ là mộ t kỷvậ t gắn bó lâu dà i vớ i
̉ mang tính văn hóa và li ̣ch
Cha, nó cò n mang ý nghĩa của mộ t tá c phâm
sử khi đã trải qua hơn mộ t thế kỷgắn bó vớ i ngườ i dân miền Tây Việt
Nam.

Mảnh ván hò m

Vụ n hà i cốt

Mảnh Ván Hòm
Mảnh ván hò m của Cha Diệp đượ c Cha Sở nhà
thờ Tắc Sậ y biêú tặ ng Hội nhân dip̣ Hộ i qua
thăm họ đạ o và o thá ng 4 năm 2012.

Vụn Hài Cố t
́
Vụn hà i côt do đích thân Cha Nguyêñ Thanh
Bình, Cha Sở nhà thờ Tắc Sậ y giữ lạ i trong di ̣p cải
tá ng mộ Cha Diệp và o tháng 4 năm 2010.

Trương Bửu Diệp Foundation

17

Ơn Cha Diệp

18

Trương Bửu Diệp Foundation

Ơn Cha Diệp

Trương Bửu Diệp Foundation

19

Ơn Cha Diệp

20

Trương Bửu Diệp Foundation

Ơn Cha Diệp

Trương Bửu Diệp Foundation

21

Ơn Cha Diệp

22

Trương Bửu Diệp Foundation

Ơn Cha Diệp

Kính thưa Quý Vị,
Trước tiên thay mặt toàn thể Ban Chấp Hành Hội
TBDF, tôi xin chân thành cảm tạ tất cả các anh chị em thiện
nguyện viên, cộng tác viên. Đặc biệt là quý Cha Linh Hướng,
và các ân nhân, đã và đang sát cánh với Hội để cùng nhau duy
trì, xây dựng, và phát triển TBDF như là một địa điểm sinh
hoạt tinh thần cho cộng đồng Việt nam tại Mỹ.
Với sự đóng góp công sức và tài chánh của hết thảy
mọi người con yêu mến và biết ơn Cha Diệp, chúng ta đang
cùng nhau vinh danh vị anh hùng dân tộc, vị mục tử nhân
lành, người Cha nhân từ của hết thảy những người cùng khổ.
Sau gần hai năm hoạt động, hội chúng ta đã có được
kết quả rất đáng khích lệ: Chỉ trong vòng 1 năm nữa Hội
chúng ta sẽ có khả năng tự đứng vững mà không cần đến bất
kỳ một sự tài trợ riêng nào khác để bù cho chi phí hoạt động.
Cùng với kết quả khả quan nêu trên, và trong tâm tình
tri ân, chúng tôi vui mừng báo tin cho toàn thể quí vị, con cái
và những người yêu mến Cha, kế hoạch của Hội TBDF là
song song với việc tiếp tục thu thập Thỉnh Nguyện Thư xin
tuyên Thánh và chia sẻ ơn lành, Hội sẽ tiến hành các chương
trình phục vụ cộng đồng, bắt đẩu với việc phát triển nhà hưu
dưỡng cho người cao niên đồng hương theo tinh thần xả thân
của Cha Trương Bửu Diệp (Truong Buu Diep Home Care
Agency).
Rất mong tiếp tục được sự quan tâm, ủng hộ và tiếp sức
cũng như lời cầu nguyện của tất cả mọi người xa gần, có cùng
chung ý nguyện và tâm huyết với chúng tôi. Thiết nghĩ, đây
cũng là cách bày tỏ lòng biết ơn thiết thực nhất cho những ơn
lành chúng ta nhận được qua lời cầu bầu linh thiêng của Cha
Phanxicô Trương Bửu Diệp.
Chân thành cảm ơn quí vị.
Thay Mặt Ban Điều Hành TBDF,
Phạm Thu Hương.
Hội Trưởng.

Trương Bửu Diệp Foundation
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Thể theo yêu cầu của đông đảo quý vị yêu mến Cha Trương Bửu Diệp nhưng ở xa, không thể đến thăm Cha
tận nơi, chúng tôi sẽ giới thiệu chương trình “thăm viếng Cha qua internet” trong tháng 11, để mọi người trên
toàn thế giới có thể đến thăm Cha và tham gia các hoạt động y như quý vị đang ở ngay tại văn phòng Cha
Trương Bửu Diệp. Xin lưu ý: Đây là bản đầu tiên nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, chúng tôi mong đợi sự
góp ý của quý vị để sẽ giúp cho chương trình thăm viếng Cha qua internet sẽ ngày càng hoàn thiện hơn.
Để vào chương trình, trước hết quý vị vào trang web của Trương Bửu Diệp Foundation bằng cách gõ chữ: truongbuudiep.org vào ô tìm kiếm của Google hoặc bất kỳ search engine nào rồi nhấn Enter để vào trang web
của Hội (xem hình 1)

Trong trang web của Hội, quý vị click vào chữ “ghi danh” ở góc trên, bên phải của màn hình (cho quý vị chưa
ghi danh), nếu đã ghi danh thì click chữ “Đăng Nhập” như Hình 2 dưới đây:
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Sau khi hoàn tất việc ghi danh quý vị sẽ thấy màn hình sau:

Quý vị click vào dòng chữ “Virtual Tour Demo (Beta Version)” để vào màn hình như dưới đây (hình 3):
Quý vị đang đứng phía trước văn phòng và bắt đầu chuyến thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp Foundation
(TBDF) tại thành phố Garden Grove, California.
Ô bản đồ nhỏ ở góc dưới bên trái là sơ đồ văn phòng và Nhà Thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp gồm 4
phòng: Phòng Lưu Niệm, Phòng Tiếp Khách, Phòng Thăm Viếng, và Phòng Thu Nhân Chứng Ơn Lành. Trên
sơ đồ này Quý vị có thể click vào ô tròn nhỏ màu tím tại mỗi phòng để đi thẳng đến phòng mình muốn.
Ở giữa và phía dưới màn hình là các nút điều khiển:










Phóng lớn
Thu nhỏ
Đi qua bên trái
Đi qua bên phải
Đi lên trên
Đi xuống dưới
Trở về chỗ cũ
Cho màn hình
quay chậm từ
trái sang phải

Trương Bửu Diệp Foundation
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Click vào mũi tên màu xanh, quý vị sẽ vào bên trong văn phòng như hình 4 trênđây:
Đây là phòng Lưu Niệm với các tranh, tượng, ảnh về Cha với mục đích tạo ngân sách giúp duy trì Nhà Thăm
Viếng Cha Trương Bửu Diệp. Quý vị có thể xem bên trái, phải của phòng này bằng cách nhấn và giữ mouse
và drag qua trái, phải, hoặc dùng các nút điều khiển ở dưới và giữa màn hình. Để mua quà lưu niệm, quý vị
drag qua bên trái, sẽ thấy cart (giỏ mua hàng). Click vào giỏ mua hàng sẽ giúp quý vị đến trang Giftshop để
chọn các quà mình muốn mua (hình 5).

Để nghe giới thiệu về lịch sử các tượng ảnh, quý vị click vào nút hình loa (speaker) bên cạnh bức tượng.
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Để đến Phòng Tiếp Khách, quý vị cho màn hình qua bên phải (hình 6):

Quý vị sẽ thấy dấu mũi tên nhấp nháy giữa màn hình, click vào mũi tên này chúng ta sẽ vào Phòng Tiếp
Khách, hay Phòng Ký Thỉnh Nguyện Thư (hình 7)

Tại Phòng Tiếp Khách, quý vị có thể click vào chữ “Ký Thỉnh Nguyện Thư” ở giữa, phía dưới màn hình để
vào trang ký THỈNH NGUYỆN THƯ xin Tuyên Thánh Cho Lm. Trương Bửu Diệp. Tại phòng này có cây
đàn ghita, quý vị click vào biểu tượng loa để nghe lịch sử cây đàn ghitar này.
Để gặp và nghe lời chào của hai Thiện Nguyện Viên TBDF là Cô Mộng Ngọc và anh Trần Ngọc, , quý vị
dùng mouse để xoay màn hình sang bên phải như hình 8 dưới đây rồi click vào biểu tượng speaker:

Trương Bửu Diệp Foundation
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Cũng tại đây, quý vị thấy tấm phù điêu 3 chiều Cha Trương Bửu Diệp, để nghe giới thiệu về tấm phù điêu này
xin click vào speaker.
Quý vị có thể đóng góp và giúp TBDF duy trì văn phòng và Nhà Thăm Viếng bằng cách click vào chữ
“Donation” màu đỏ, bên cạnh Cô Mộng Ngọc.
Để vào Phòng Thăm Viếng, quý vị xoay màn hình về bên trái và click vào mũi tên nhấp nháy ngay giữa màn
hình (hình 10 dưới đây):
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Sau khi click vào mũi tên, quý vị sẽ vào Phòng Thăm Viếng Cha như hình 11 dưới đây:

Tại đây, quý vị thấy một mũi tên nhấp nháy, click vào quý vị sẽ đến nơi đặt các thánh tích của Cha gọi là Đền
Cha Diệp như hình 12 dưới đây:
Tại đây cứ mỗi thánh tích đều có speaker và nút
“i” (hình close up) để giới thiệu về từng kỷ vật của
Cha được Hội mang về từ Tắc Sậy, Việt Nam bao
gồm Chén Thánh Cha Diệp từng sử dụng, mảnh
ván hòm chôn cất Cha, Bàn Thờ Tổ Tiên Cha
Diệp. Phía bên phải cạnh bàn thờ Tổ là Kinh “Xin
Ơn với Tôi Tớ Chúa”.

Để ghi lời Xin Khấn hoặc Cảm Tạ, quý vị cho màn hình qua bên phải như hình 11 dưới đây:
Bên tay trái màn hình, phía trên cùng là
hình chụp chân dung Cha Diệp và bút
tích của Ngài khi làm Cha Sở họ đạo Tắc
Sậy. Bên dưới có hai cuốn sổ: Sổ XIn
Khấn và Sổ Cảm Tạ. Hai cuốn Sổ này
dùng để viết các lời khấn hoặc lời cản tạ
của khách thăm viếng. Để ghi lời khấn
của mình vào Sổ, quý vị click vào dòng
chữ màu đỏ để “Gửi Lời Khấn”, còn chữ
màu xanh để “Gửi Lời Cảm Tạ”. Những
lời khấn ghi trong sổ sẽ được lưu trên
trang Web của TBDF và được mọi người
tụ họp mỗi thứ Năm đầu tháng tháng để
hiệp chung lời cầu nguyện cho những lời
khấn nguyện này.

Trương Bửu Diệp Foundation
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Để quay trở lại Phòng Thăm Viếng, quý vị tiếp tục xoay màn hình về bên phải như hình 12 dưới đây:

Xoay tiếp màn hình về bên phải quý vị thấy hình vẽ cây cổ thụ gọi là “Cây Ân Phúc”, click vào speaker để
nghe giới thiệu, và click vào biểu tượng chữ “i” màu xanh dương (info) để xem những chiếc lá Tạ Ơn trên cây
Ân Phúc, do những người được ơn Cha ghi lại như hình 13 và 14 dưới đây:

Bên trái cây Ân Phúc có mũi tên nhấp nháy tại cánh cửa. Khi click vào mũi tên, quý vị sẽ đi vào Phòng Thu
Nhân Chứng Ơn Lành. Đây là nơi những người được Ơn của Cha chia sẻ với mọi người về ơn lành mà họ
nhận được qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp (hình 15):
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Đến đây quý vị đã đi thăm viếng tất cả các phòng tại Nhà
Thăm Viếng Cha Trương Bửu Diệp. Để trở lại phòng Thăm
Viếng, quý vị click vào mũi tên bên phải màn hình, hoặc click
vào các hình tròn nhỏ trên sơ đồ ở bên dưới góc trái màn hình.
Mỗi hình tròn tương ứng với một phòng như hình 16 dưới đây:
Kính chúc quý vị một chuyến thăm viếng văn phòng Cha thật
thú vị và ý nghĩa. Chúng tôi rất mong sự góp ý của quý vị để
chương trình thăm viếng Cha qua internet ngày một hoàn thiện
hơn.

Email: info@truongbuudiep.org
Web: www.truongbuudiep.org

Trương Bửu Diệp Foundation
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Noùi veà “Ôn Cha Dieäp”, cuoán saùch toâi
coù dòp giôùi thieäu ñaây quả thaät laø môùi …
Nhöng neáu tính veà thôøi gian, keå töø ngaøy
thaønh laäp HOÄI vaøo thaùng 8 naêm 2011 treân
ñaát Myõ naøy, “Ôn Cha Dieäp”, coù theå noùi
ñaõ laø kyû luïc:

Töø thaùng 7 naêm 2012 ñeán thaùng 6
naêm 2013, Vaên phoøng vaø Nhaø thaêm vieáng
Cha Tröông Böûu Dieäp ñaõ coù treân 29,838 lượt
ngöôøi thaêm vieáng, trong ñoù ngöôøi coâng
giaùo laø 62%, caùc toân giaùo baïn, hoaëêc
khoâng toân giaùo laø 38%. Thu nhaäïn 19,629
thænh nguyeän thö, thu thaäp vaø ghi nhaän 146
nhaân chöùng ôn laønh.
Chuùng toâi keâ khai ra ñaây “nhöõng ôn
laønh” do Cha Tröông Böûu Dieäp khaån naøi cho,
chuùng toâi khoâng daùm noùi ñaây laø nhöõng
“pheùp laï”, vì khi muoán ñöôïc phong thaùnh,
Caùo Thænh Vieân coù thaåâm quyeàn phaûi ñeà
ñaït “nhöõng ôn laønh” ñoù leân UÛy Ban Phong
Thaùnh cuûa Giaùo Hoäi ñeå ñöôïc kieåm tra kyõ
löôõng, khi ñaày ñuû ñieàu kieän, nhöõng “ôn
laønh” ñoù môùi ñöôïc goïi laø nhöõng “pheùp
laï”.
Hoaøn caûnh ñaây, khi noùi ñeán ÔN
LAØNH do Cha Tröông Böûu Dieäp, chuùng toâi
chæ muoán noùi ñeán “söï kieän” maét thaáy tai
nghe, ngöôøi ñöôïc ôn laønh soáng bình an hôn;
gia ñình vui veû hôn; vôï choàng con caùi naêng
ñeán vieáng thaêm vaø caàu nguyeän sieâng
naêng hôn”. Toâi thaáy coù baø meï, daãn con
tôùi thaêm Cha Tröông Böûu Dieäp: daïy con bieát
caàu nguyeän tröôùc maët Ngaøi… Ñeïp gheâ !
Vaø caøng ngaøy caøng nhieàu ngöôøi
thuoäc moïi hoaøn caûnh trong xaû hoäi: nam
nöõ, giaø treû, lôùn beù, ngöôøi oám ñau, beänh
taät, quaân nhaân, cöïu quaân nhaân, caùc chöùc
saéc trong xaõ hoäi veà phaàn ñôøi cuõng nhö
ñaïo… Ai thaønh taâm ñeáân vôùi Cha
TröôngBửu
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Vôùi tö caùch laø ngöôøi ñaõ nhaän tieáp tay
vôùi Hoäi töø ban ñaàu, ñaõ thoï ôn Ngaøi, vaø
thieát thöïc hôn, Cha Tröông Böûu Dieäp ñaõ sang
Myõ ôû vôùi chuùng ta, ñoàng haønh vôùi chuùng
ta treân ñöôøng ñi theo Chuùa, toâi vaø anh chò
em hieåu tình thöông cuûa Cha Tröông Böûu
Dieäp “cheát vì keû mình thöông”, baét chöôùc
Thaày Chí Thaùnh cuûa mình laø Ñöùc Gieâsu
Kitoâ, chuùng ta haõy noã löïc cuøng nhau laøm 2
vieäc theo chuû đñích cuûa HOÂÏI ñeå sôùm ñöa
Ngaøi leân haøng Hieån Thaùnh:


Thu thaäp caùc thænh nguyeän thö cho ñuû
soá treân 100.000.



Thu thaäp vaø ghi nhaän caùc nhaân chöùng
ÔN LAØNH ñeå göûi veà UÛy Ban Phong
Thaùnh.

Vôùi nhöõng yù ñeïp treân, toâi xin giôùi thieäu
cuøng caùc quí vò xa gaàn cuoán ÔN CHA DIEÄP,
vaø cuõng xin cho caùc quí vò ôû moïi nôi được
nhiều ÔN LAØNH, nhất laø qua lôøi caàu baàu
cuûa Cha Tröông Böûu Dieäp, luoân ñöôïc BÌNH
AN trong Chuùa!
Lm. Pheâroâ ÑINH NGOÏC QUEÁ, DCCT
Linh Hướng Trương Bửu Diệp Foundation

Diệp Foundation

Ơn Cha Diệp

100 câu chuyện Ơn CHA DIỆP do Trương Bửu Diệp Foundation thu thập và phát hành dựa trên lời
kể của những nhân chứng đã tự nguyện chia sẻ những ơn lành, phép lạ mà họ nhận được qua lời cầu
xin với Cha Diệp, với ước mong làm chứng cho sự linh thiêng của Cha.
Quý vị muốn liên lạc với các nhân chứng trong tập sách này xin gọi cho văn phòng TBDF
(714)537 8159 hoặc (714)362 6608 hoặc Toll Free 1(855)355 3437
Email: info@truongbuudiep.org

Trương Bửu Diệp Foundation
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1. Bàn Chân Hết Bị Co Quắp

2. Tìm Được Đúng Thầy Đúng Thuốc

Đây là câu chuyện
của cô Tracy Hong hiện
đang ở Orange County.
Vào năm 2010 lúc cô
được mười lăm tuổi thì
sau một đêm ngủ dậy cô
thấy các ngón chân ở bàn
chân phải bị co và quặp
lại gỡ không ra và đau
đớn. Mẹ cô đưa cô đến
bác sĩ gia đình để khám.
Bác sĩ cho biết chưa có
trường hợp nào mà thiếu
nữ mới mười lăm tuổi mà
bị như vậy. Đó là bệnh
của những người già, lớn tuổi thì các cơ, gân co teo lại.
Bác sĩ chuyển cô qua khám ở bác sĩ chuyên khoa về
dây thần kinh và gân.

Anh Nguyễn Ích Thọ hiện đang ở thành phố
Lake Forest , California. Anh Thọ là người không
Công giáo. Anh có nghe nhiều người nói về sự linh
thiêng của Cha Trương Bửu Diệp, nên anh rất tin
tưởng vào Cha. Một lần anh mở Tivi xem thấy
đang phát sóng chương trình “Cha Trương Bửu
Diệp đã đến Mỹ ”. Anh hỏi thăm và tìm đến văn
phòng Trương Bửu Diệp Foundation để khấn Cha.
Thời điểm đó anh Thọ đang bị viêm sơ gan rất
nặng. Một ông bác sĩ đã nói là không còn cách nào
chữa cho anh được. Bác sĩ đã bó tay.

Sau khi chụp phim và xem kết quả, bác sĩ cũng không
chẩn đoán được bệnh gì. Sau đó các bác sĩ chuyên khoa
thần kinh họp lại đề nghị bố mẹ cô đồng ý ký giấy cho
rút một ít tủy ở cột sống lưng để thử. Tuy nhiên làm
như vậy mà cũng không xác định được nguyên nhân
của căn bịnh. Các bác sĩ rất ngạc nhiên, chỉ biết cho
thuốc giảm đau và bảo với gia đình là có thể cô sẽ chịu
bệnh tật vậy luôn vì không tìm ra nguyên nhân để trị
bệnh.
Mẹ cô rất buồn chỉ biết khuyên cô nên cầu nguyện. Mẹ
con cô là người đạo Phật nhưng có nghe mọi người nói
là Cha Trương Bửu Diệp rất linh thiêng nên mẹ con cô
tin tưởng vào Cha. Cô dán hình Cha Diệp do mẹ cô
mang về trước tay lái xe để mỗi ngày nhìn hình Cha mà
cầu nguyện.
Phép lạ xảy ra vào một buổi sáng, khi cô thức dậy thì
bàn chân phải của cô duỗi ra bình thường, hết đau và
rất thẳng. Cô quá đỗi vui mừng gọi điện thoại báo cho
mẹ biết. Mẹ cô thật mừng rỡ chỉ mong chóng hết giờ
làm việc để về chia sẻ niềm vui với cô. Từ đó mẹ con
cô rất tin tưởng và nhớ ơn Cha Diệp. Mẹ cô đã lập tức
gửi tiền về Việt Nam, nơi có mộ Cha Diệp để tạ ơn
Cha.
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Anh đã cầu xin Cha Diệp giúp anh vượt qua cơn
bệnh hiểm
nghèo.Thật lạ kỳ,
dường như Cha Diệp
đã đưa dẫn anh đi trở
lại khám một bác sĩ
khác. Sau khi khám
cho anh xong. Anh
còn nhớ mãi câu nói
của bà bác sĩ này: “
Có một phép lạ nào
đã đưa anh đến lại
với tôi ?”. Vì cách
đây ba năm anh Thọ
đã từng theo chữa
bác sĩ này.
Sau một tháng uống thuốc và chữa trị với bác sĩ
anh đã gần như trở lại bình thường. Đã ăn và ngủ
lại được đến nay bệnh của anh đã thuyên giảm hơn
80 phần trăm. Với niềm tin vào sự cầu bầu linh
thiêng của Cha, anh đã vượt qua được cơn hiểm
nghèo và anh xin chia sẻ ơn lành này cho mọi
người biết để vinh danh Cha.

Trương Bửu Diệp Foundation

Ơn Cha Diệp
3. Về Nhà Bình An

4. Đi Lạc Tìm Được Lối Ra

Chị Nguyễn Thị Quý hiện ở tại thành phố Orange,
California. Một lần trên đường chị đi làm về vào
khoảng mười một giờ khuya vừa đến đường Bear
thì bất ngờ bánh xe trước bị nổ. Chị dừng lại gần
một nhà còn sáng đèn và mong có người đi ngang
qua giúp. Nhưng đường lúc đó rất vắng, có một xe
đi ngang qua nhìn thấy chị ra hiệu , họ muốn dừng
lại nhưng rồi cũng bỏ đi luôn. Chị mới quyết định
lái xe thật chậm đi về luôn. Trên đường đi, Chị nghe
radio trong xe đang
phát chương trình Cha
Trương Bửu Diệp. Chị
đã cầu nguyện với
Cha, xin Cha cho con
đi về tới nhà người
quen bằng an để trú
tạm qua đêm. Còn gì
thì mai sẽ tính, vì
bánh xe bị xẹp nên xe
nặng và chao đảo di
chuyển rất khó và trên
đường lúc này rất
vắng vẻ thật nguy
hiểm. Chị đi được một
đoạn thì có một người
thanh niên da đen khoảng hai mươi tuổi đi tới hỏi
chị có cần giúp đỡ gì không ? Lúc này khoảng hơn
một giờ sáng. Ban đầu Chị cũng lo sợ nhưng chị
cũng chịu vì không còn cách nào khác. Sau vài câu
hỏi thăm, người thanh niên đã chớp đèn đi trước để
đưa chị tới cây xăng gần nhất và bơm tạm xe cho chị
để về nhà. Cuối cùng chị cũng đã về được tới nhà.
Chị rất mừng. Qua ngày hôm sau khi ra xem lại
bánh xe hôm qua bị bể thị thật ngạc nhiên bánh xe
như không hề bị gì. Không xẹp và chị vẫn chạy đi
làm được cho đến hôm nay sau hơn hai tuần lễ. Tình
cờ hôm nay chị đi lễ nhà thờ Saint Barbara trên
đường Euclid. Chị thấy văn phòng Cha Trương Bửu
Diệp. Chị đã vào để cảm tạ ơn Cha rất là linh thiêng
đã nghe lời cầu xin và giúp chị qua được lúc khó
khăn, đồng thời chia sẻ lại với Trương Bửu Diệp
Foundation để vinh danh Cha.

Câu chuyện của
anh Đức Nguyễn,
hiện đang ở thành
phố Westminster.
Anh Đức là tài xế xe
tải. Lần đầu anh lái
xe tải xuyên bang từ
tiểu bang Georgia về
California. Lần đó
anh lái qua nhiều
tiểu bang và lạc vào
một con đường mòn,
chung quanh là
rừng, núi và vực
thẳm. Anh lo lắng vì
lúc đó đã bảy giờ tối. Trời đã tối dần và anh thấy
thú rừng như nai, hươu chạy ra nhìn. Anh nghĩ
thầm làm sao tìm được lối ra, có lẽ đêm nay phải
ngủ trong rừng rồi. Sợ quá, anh vừa lái xe vừa cầu
nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Anh khẩn thiết
xin Cha cứu anh ra khỏi chốn này vì chỉ có Cha
mới cứu anh nổi thôi. Sau một hồi cầu nguyện,
anh chợt thấy trước mắt mình cảnh lạ hẳn như là
sân khấu mở màn chuyển cảnh. Anh thấy trước
mặt mình là con đường lớn thay vì cảnh rừng núi,
vực thẳm quanh con đường mòn mà anh vừa đi
lạc. Anh sửng sốt và quá đỗi vui mừng, cảm thấy
như Cha đã dẫn đường cho đi. Anh vừa quẹo trái
chạy được một chút thì thấy nhà bang Wells
Fargo, như vậy là mình đã thoát ra rừng núi và đi
đến thành thị rồi vì hai bên đường là đèn sáng chứ
không phải hẻm núi tối tăm nữa. Thật là một điều
kỳ diệu anh Đức không hiểu được và cũng không
giải thích nổi. Đây chắc chắn là ơn lành của Cha
Trương Bửu Diệp đã nhận lời cầu xin của anh mà
giải thoát cho anh sự lầm đường, hướng dẫn anh đi
đúng lối . Anh đời đời nhớ và cảm tạ ơn Cha Diệp.

Trương Bửu Diệp Foundation

35

Ơn Cha Diệp
5. Được Cha Cứu Mạng
Chị Nguyễn Thị Thu Hà, hiện đang sinh sống
tại Orange County. Nhờ lời chuyển cầu của Cha
Trương Bửu Diệp đã cứu chị thoát được cơn “Thập
Tử Nhất Sinh”.
Vào năm 1998 chị Hà sanh đứa con út ở Đồng
Nai. Lúc bấy giờ ở dưới quê đang còn khó khăn
không thể đi đến nhà bảo sanh, nên chị nhờ bà đỡ
đến nhà giúp sinh con. Sau khi chị Hà sinh con được
ba ngày, vì bà đỡ không lấy được hết nhau thai sau
khi sinh (chị Hà cũng không biết) nên sang ngày thứ
tư bụng chị Hà càng lúc càng to và ngực thì nặng
khó thở, và có nguy cơ tử vong cao. Chị Hà mới gọi
chồng kêu xe đưa đi bệnh viện. Lúc đó chồng chị
Hà cũng quýnh quáng vì ở quê lúc đó điều kiện xe
cộ đi lại rất khó khăn nên anh không biết phải làm
sao. Chồng chị là người bên Lương theo đạo, chợt
nghĩ đến Cha Diệp, biết Cha rất linh thiêng, trong
nhà chị có thờ một tấm hình của Cha Diệp, chồng
chị mới rót một ly nước và để trên bàn thờ rồi đọc
một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh
Sáng Danh và khấn với Cha Diệp là cứu giúp vợ
con sắp chết rồi, sau đó chồng chị mang ly nước vô
cho chị Hà uống. Ngay sau đó bụng của chị Hà xẹp
hẳn lại và trong một đêm chị Hà đã ngủ ngon đến
sáng. Sáng hôm sau chị ngồi dậy và đòi ăn,chồng
chị hết sức ngạc nhiên và mừng rỡ. Qua đêm hôm
sau khoảng ba,bốn giờ sáng, chị Hà đang nằm ngủ
lúc mơ lúc tỉnh, chị nhìn qua bên giường nơi để lu
gạo thì thấy có một vị Linh Mục mặc áo dòng đen,
cổ có viền trắng, nhưng lại không có đầu ngồi trên
lu gạo , lúc đó chị Hà giật mình tỉnh giấc hẳn và kể
cho chồng nghe. Trước đó hai vợ chồng chị cũng
không biết Cha Diệp đã hy sinh ra sao, chỉ biết Cha
Diệp rất linh và rước ảnh Cha về thờ vậy thôi.
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Chồng chị mới qua
nhà hàng xóm kể lại
câu chuyện trên, thì
được hàng xóm nói
đúng là Cha Diệp
cho thấy, vì Cha đã
bị chém đầu lúc hy
sinh. Vợ chồng chị
lúc ấy mới vui mừng
sụp lạy Cha. Sau khi
khỏe hẳn , chị Hà đã
đi đến tận nơi mộ
Cha Diệp tại Tắc
Sậy để tạ ơn Cha đã
cứu mạng chị. Chị ở
đấy thật lâu và chị đã thuộc lòng bài thơ đề trên
mộ Cha . Bài thơ như sau:

Cho đến nay đứa con út của chị Hà được mười
bốn tuổi và chị đã đọc bài thơ trên trong suốt cuộc
đời chị cùng với một kinh Lạy Cha, một Kinh
Kính Mừng, một Kinh Sáng Danh để tạ ơn Cha
Diệp đã cứu mạng mình.

Trương Bửu Diệp Foundation

Ơn Cha Diệp
7. Hết Hiếm Muộn

6. Hết Bệnh Tiểu Đường
Chị Maria Đinh Thị Kim Vương hiện đang ở tại
thành phố El Monte. Vào giữa tháng 3 năm 2013 chị
Vương bị mức đường trong máu lên rất cao, đến nổi
cảm giác các đầu ngón tay, chân và lưỡi bị tê cứng,
người thì đau nhức nên chị rất sợ và cảm thấy tuyệt
vọng.

Anh Chung Đức Mai và chị Loan Nguyễn hiện
đang ở thành phố Westminster, California. Anh chị
đã lập gia đình vào năm 2002. Trong suốt hơn mười
năm chung sống, Anh chị mong mỏi có được đứa
con để hủ hỉ nhưng mãi không có.
Vào năm 2012, có lần anh chị nghe người quen giới
thiệu đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp nằm trên
đường Euclid thuộc thành phố Garden Grove
California để khấn Cha. Anh chị đã tìm đến văn
phòng cầu xin Cha. Hai vợ chồng đã ghi vào sổ xin
khấn được đặt tại phòng thăm viếng: “Xin Cha cầu
bầu cùng Thiên Chúa ban cho vợ chồng con có một
đứa con”.

Lúc đó chị nằm trên võng và nhìn lên tường nhà thấy
hình Cha Trương Bửu Diệp. chị mới khấn: “Cha ơi !
Nếu mà Cha không cứu con thì chắc con chết mất vì
đường của con lên rất là cao. Cha cho con sống để
còn nuôi hai đứa con, vì con của con nó còn quá
nhỏ”.
Chị nằm một mình như thế từ sáng cho đến trưa.
Nhà thì không có ai (chồng đi làm, con đi học). Bất
chợt chị nghĩ trong đầu là mình phải tự tìm cách cứu
mình thôi vì không có bác sĩ nào chữa được mình
lúc này.
Như là ý Cha mách bảo cho chị, như một phép lạ.
Tự dưng chị nghĩ ra một thứ lá cây rất đơn giản
(giống cây cần Mỹ) chỉ có năm mươi xu một cây
được bán ngoài chợ. Chị đi mua về khấn Cha xong
rồi xay ra uống liền trong vòng một tuần lễ thì
đường trong máu chị đã gần như trở lại mức bình
thường. Chị không thể ngờ được và nghĩ đúng là
phép lạ Cha đã ban cho.

Chủ Nhật nào hai anh chị cũng đều tới khấn Cha. Và
cũng trong năm 2012, sự mong đợi bấy lâu của anh
chị đã được toại nguyện.
Từ lúc chị có tin vui. Mỗi tuần anh chị lại đến Cha
để tiếp tục xin Cha cho chị sanh em bé kháu khỉnh,
nuôi dễ dàng, được mẹ tròn con vuông. Vào năm
2013 anh chị đã đón chào đứa con gái đầu lòng ra
đời trong niềm vui vô bờ bến!
Mọi sự anh chị xin Cha đều được như ý. Chị đã sanh
nở dễ dàng, em bé trông rất khả ái và bụ bẫm. Vào
ngày 15 tháng tư năm 2013 anh chị đã bế bé tới văn
phòng ghi vào sổ cảm tạ để tạ ơn Cha, và chia sẻ
niềm vui với Trương Bửu Diệp Foundation.

Trương Bửu Diệp Foundation
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Ơn Cha Diệp
9. Hết Đau Đầu

8. Mẹ Con Được Đoàn Tụ
Chị Nguyễn Thị Hiền
hiện đang ở tại thành
phố Westminster. Chị
Hiền có tâm sự buồn
là gia đình con chị
tách ở riêng và từ lâu
không liên lạc với chị
nên chị không được
thăm con và cháu. Chị
thường xuyên đến nhà
thờ cầu nguyện để
dâng tất cả nỗi niềm
đau khổ, buồn phiền
của chị cho Chúa và
Mẹ Maria. Điều chị
mong mỏi là luôn được thăm cháu và con nhưng
chưa bao giờ nhận sự hồi đáp của người con.
Chị Hiền mang nỗi lòng nặng trĩu đến văn
phòng Trương Bửu Diệp Foundation để cầu xin
Cha Diệp: “Thưa Cha, con đã được ơn Cha rất
nhiều rồi, nhưng hôm nay con chỉ xin Cha một
điều thôi. Xin Cha cầu bầu lên Thiên Chúa toàn
năng vì chỉ còn một ngày nữa là Noel. Con xin cho
đứa con trai của con ăn năn trở về với Chúa, được
ơn thanh tẩy, đổi mới, sống bác ái và hiếu thảo với
cha mẹ. Con muốn con của con gọi con một tiếng
vì đã lâu con của con không liên lạc với con”.

Bác Anh Trần hiện đang ở thành phố Santa Ana,
California. Cách nay hai năm bác bị chứng bệnh
đau đầu rồi bị đau buốt nơi thái dương bên
phải.Cơn bịnh này suốt gần hai năm. Bác đi bác sĩ
khám và cho toa uống thuốc trụ sinh và thuốc đau
đầu nhưng không thấy đỡ. Bác sĩ nghi có thể đau
về thần kinh. Bác đi châm cứu cũng không hết.
Bác rất lo lắng về căn bệnh của mình vì không biết
có thể một ngày nào đứt mạch máu não…
Một ngày nọ bác đi chợ ngang qua văn phòng
Trương Bửu Diệp Foundation. Bác vào khấn với
Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho bác được hết
đau đầu và bác đã ghi lời xin khấn vào sổ được đặt
tại nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp.
Đêm hôm đó về nhà bác thấy bớt đau hẳn … Qua
ngày hôm sau thì bác
không còn thấy đau
nữa cho đến nay.
Bác đã đến văn
phòng Cha Phanxicô
Trương Bửu Diệp để
tạ ơn và chia sẻ lại
để mọi người biết
đến sự cầu bầu linh
thiêng của Cha và để
vinh danh Cha.

Thì đúng là một phép lạ, không ngờ ngay
ngày hôm sau con của chị đã gọi điện thoại cho chị
và nói: “Con gọi thăm mẹ và chúc mừng Giáng
Sinh mẹ”! Chị Hiền đã mừng đến nỗi run lên vì
chị không tưởng tượng nổi là điều chị vừa cầu xin
hôm qua mà nay đã thành. Đúng là một phép lạ
Cha Diệp đã ban cho chị. Chị đã gặp con cháu sau
bao ngày buồn phiền lo lắng vì mất liên lạc. Nay
xin chia sẻ cùng mọi người để chúng ta cùng tôn
vinh Chúa và Cha nhân từ. Luôn luôn lắng nghe
lời cầu khẩn của mọi người.
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10. Được Cha Che Chở

11. Thoát Chết Trong Đường Tơ Kẽ Tóc

Bác Trần Ngọc Nhiên Hiện đang ở tại Masato
Seto. Bác mới định cư tại Hoa Kỳ được hai năm.
Cách đây bẩy năm, khi còn ở Việt Nam bác đã
xuống dự lễ giỗ Cha tại Tắc Sậy và hằng ngày vẫn
cầu nguyện với Cha. Một lần bác bị té trên một cái
cầu và rơi xuống đống đá bị bể đầu, gãy xương

sườn. Vào thời điểm đó ai cũng cho rằng bác sẽ
chết hoặc nếu không chết thì cũng bị nằm liệt.
Nhưng thật không ngờ , như có một lực vô hình
nâng đở, bác đã thoát được tai nạn lần đó và đã
khỏe mạnh cho đến nay. Bác và gia đình tin chắc
rằng Cha Diệp chính là phép lạ siêu nhiên đã ban
ơn che chở cho bác .
Bác có người thím rất nghèo và làm ăn vất vả
lắm mới cất được căn nhà. Nhưng không may lại
bị một cơn bão lũ làm sập nhà và đè chết một đứa
cháu ngoại. Thím đã đi xuống Tắc Sậy Cà Mau để
cầu khẩn Cha giúp vượt qua khó khăn. Liền sau đó
thím đã trúng được một vé số giải đặc biệt và thím
đã thuê một chuyến xe cho ai muốn đi Tắc Sậy để
viếng mộ và tạ ơn Cha. Hiện nay gia đình thím đã
vượt qua được những khó khăn. Cứ mỗi năm thím
đều xuống Tắc Sậy nơi có mộ Cha để kính viếng
và tạ ơn Cha.

Anh Hồ Tú và chị Leana Phạm hiện đang ở thành
phố Las Vegas. Vào đầu tháng 4 năm 2013 vừa qua.
Anh Tú chở vợ và hai con gái đi ăn tối ngay tại thành
phố Las Vegas. Trên đường về nhà tới một ngã tư anh
Tú đang dừng stop sign thì có một chiếc xe tải từ hướng
đối diện xe của anh Tú đã không dừng stop sign mà bất
ngờ lại lao thẳng tới hướng xe anh .

Anh Tú nhìn thấy người lái xe là một phụ nữ vừa lái xe
vừa nghe điện thoại. Lúc đó trên xe, ngồi ở phía trên
canh chồng, chị Leana chỉ kịp thảng thốt kêu lên: “Cha
Diệp ơi, cứu con”! Tưởng như xe tải chắc chắn đâm vô
xe mình. Thì như một phép lạ xảy đến với gia đình anh
chị. Ngay trong tích tắc có một chiếc xe phía sau xe anh
Tú vượt lấn lên đúng lúc xe tải đối diện chồm tới đụng
vào khiến chiếc đó xoay vòng ngay trước mũi xe của anh
Tú. Còn xe của gia đình anh chị và hai cháu nhỏ không
hề hấn gì. Anh Tú và chị Leana sợ run và hoảng hốt.
Nhìn xe bị đụng bị hóp vô ngay chỗ người ngồi lái.
Người lái
xe bất tỉnh
chắc chắn
bị thương
rất nặng.
Còn chiếc
xe tải gây
tai nạn thì
phần đầu xe
bị bể nát.
Gia đình
anh Tú đã thoát được tai nạn này. Nếu không thì cũng từ
chết cho tới bị thương. Chưa kể trên xe còn hai con nhỏ
không biết chuyện gì xảy ra! Điểm đặc biệt là trên xe của
anh Tú luôn có để hình của Cha Trương Bửu Diệp. Anh
tin rằng Cha đã che chở cho cả nhà anh thoát được tai
nạn . Sau hai tuần anh chị đã lái xe xuống Orange
County thành phố Garden Grove đến văn phòng Cha
Trương Bửu Diệp tạ ơn Cha đã cứu mạng và chia sẻ lại
câu chuyện cho mọi người.
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13. Sanh Được Con Gái

12. Hết Bệnh Sạn Thận
Chị Mai Thị Huệ hiện đang ở thành phố Garden
Grove ,California. Cách nay hai năm chị Huệ bị
đau bụng dữ dội đến không thể đi nổi. Sau khi
khám và chụp phim bác sĩ nói chị bị một viên sỏi
cỡ như hột bắp ở trong thận gây cho chị đau đớn.
Bác sĩ nói về nhà uống nhiều nước hy vọng viên
sỏi sẽ theo đường tiểu ra ngoài, nếu không thì phải
mổ lấy ra. Chị nghe vậy nên rất lo lắng, chị rất sợ
bị mổ. Chị mới khấn Cha Trương Bửu Diệp: “Con
đau quá Cha ơi! Xin Cha chữa giúp cho con”.
Liền hai tuần lễ sau
đó chị đi tiểu ra máu.
Cùng thời điểm lúc
chị đang đau thì một
người cháu ở Việt
Nam gọi điện thoại
cho chị và nói: “Cháu
đi xuống Tắc Sậy Cha
Trương Bửu Diệp
đây.Mợ có xin gởi
khấn gì không “? Chị
Huệ than cùng người
cháu là: “Mợ đau quá
Bích ơi! Nhờ cháu
khấn với Cha cho mợ,
bây giờ mợ đang bị
sạn thận nó hành đau quá…và Mợ bị đi tiểu ra
máu nữa. Mợ rất sợ”.Sau khi người cháu khấn
xong gọi lại và nói: “Cháu đã khấn cho Mợ rồi
đấy”! Thì vừa lúc đó chị cũng hết đau bụng và
không còn tiểu ra máu nữa.
Sau khi đi khám và chụp phim lại thì bác sĩ nói
thận rất bình thường không còn thấy dấu tích gì về
sạn thận. Đây là ơn lành và với niềm tin của chị
vào Cha, qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu
Diệp nên Chúa đã ban cho chị vượt qua được cơn
bệnh sạn thận này.

Anh Hiếu và chị Trinh hiện đang ở tại thành phố
Westminster. Anh chị đã lập gia đình vào năm 2002,
và cũng như những cặp vợ chồng khác là sau khi kết
hôn mong muốn có được đứa con. Nhưng sau nhiều
năm chung sống anh chị vẫn chưa có con. Năm 2005
anh chị về Việt Nam du lịch một tháng rưỡi và nhân
dịp này đã xuống Tắc Sậy Cà Mau để khấn xin Cha
Phanxico Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng Thiên
Chúa ban cho anh chị một đứa con. Sau đó cả hai trở
về
lại
Mỹ,
và
năm
sau,
năm

2006, anh chị lại về Việt Nam chơi gần ba tháng.
Lần này anh chị cũng xuống Tắc Sậy Cà Mau để
khấn Cha Trương Bửu Diệp lần nữa. Cho mãi tới
năm 2009 khi anh Hiếu đang làm việc tại tiểu bang
Oklahoma thì nhận được tin vui từ vợ. Hai anh chị đã
quay về California và sinh được bé gái vào năm
2010, đặt tên là Mai Quỳnh Anh.

Sau khi sanh được ba tháng rưỡi, anh chị cho cháu
Mai Quỳnh Anh về Việt Nam chơi, nhân tiện xuống
Tắc Sậy thăm và tạ ơn Cha Diệp. Lúc này cháu
Quỳnh Anh được sáu tháng tuổi, vì cháu còn quá nhỏ
nên anh chị không muốn cho cháu ở khách sạn bên
ngoài , anh chị mới đến nhà thờ Tắc Sậy nơi có mộ
của Cha Trương Bửu Diệp khấn nguyện xin Cha
kiếm cho được một phòng để nghỉ qua đêm. May
mắn thay Cha đã kiếm cho được cái phòng của Cha
Phó nhà thờ Tắc Sậy đang ở. Vì Cha Phó đi công tác
nên cả gia đình đã được nghỉ lại phòng của Cha ngay
kế bên phòng của Cha Xứ. Sáng hôm sau anh chị dự
lễ tạ ơn, buổi trưa thì trở lại Sài Gòn chơi được một
tháng nữa thì mới quay về Mỹ. Hiện nay bé Mai
Quỳnh Anh đã được ba tuổi.
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15. Khỏi Bệnh Bướu Não

14. Hết Đau Cột Sống
Bác sĩ Lê Trân Phương Anh. Năm nay ông
tám mươi mốt tuổi. Ông đã nhận được phép lạ của
Chúa và Cha Trương Bửu Diệp và ông chia sẻ lại:
Ông qua Mỹ cách đây mười bảy năm. Đột nhiên ông
bị đau ở cột sống và phải nhờ đến phẩu thuật. Bác sĩ
giải phẩu chính nói với ông ca giải phẩu này rất quan
trọng, có thể thành công ( nếu thành công thì hai năm
sau ông mới có thể đi lại được ). Nếu không thành
công cũng có thể ông phải ngồi xe lăn suốt đời. Ông
chỉ còn biết cầu nguyện với Chúa và Cha Trương Bửu
Diệp ban phép lành để ông vượt qua. Một hôm ông
đang cầu nguyện với Chúa và Cha Trương Bửu Diệp.
Thì một phép lạ ông cho rằng 99 phần trăm đã đến với
ông! Vào khoảng ba giờ sáng ông đang thiu thiu ngủ
thì Chúa và Cha hiện ra ngay trong phòng với ông,
ánh sáng tỏa đầy hết trong phòng.
Ông đã
thấy
Chúa y
như
trong
những
hình ảnh
Chúa để
râu,
khoác
trên
mình chiếc áo trắng và nói với ông bằng tiếng Pháp:
Con ơi! Hãy thức dậy đứng lên và đi. Thì tự nhiên như
là mộng du, ông đã đứng lên và đi đến bên giường kế
bên, đến nỗi bác sĩ, y tá đều chạy vô.Vì họ đã thấy căn
phòng của ông sáng rực, còn ông đang đứng trước đầu
giường của một ông người Tàu cùng phòng. Họ hết
hồn, ngạc nhiên và họ đã lấy xe lăn giúp ông trở lại
giường. Ai cũng không hiểu sao ông đứng lên đi được,
vì chân của ông đang bị sưng lên không thể nào đứng
và đi như vậy, họa chăng chỉ có phép lạ đã giúp ông.
Qua ngày hôm sau ông đã đi đứng được như người
bình thường. Ông đã tạ ơn Chúa và cảm ơn Cha
Trương Bửu Diệp đã ban ơn lành. Nay ông đã chia sẻ
niềm vui của ông tới hội người cao niên nơi ông đang
sinh hoạt, cũng như văn phòng Trương Bửu Diệp
Foundation để làm chứng cho Chúa và Cha.
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Chị Trần Thị Lệ Hồng
hiện đang ở thành phố
Santa Ana, California.
Chị Hồng theo đạo Chúa
khi lập gia đình. Hiện chị
có hai con trai. Vào tháng
2 năm 2012, con trai lớn
mười chín tuổi của chị bị
bệnh rất nặng. Cháu bị
bướu nước trong đầu
hành cháu không ăn uống
gì trong hơn một tuần lễ.
Gia đình bên chị là đạo
Phật, nhưng chị có người
em trai mỗi tuần đều đến
nhà thờ xem lễ. Trong phòng em trai chị có ảnh Chúa,
Đức Mẹ và Cha Trương Bửu Diệp.

Một lần mẹ chị đã vào phòng em trai để khấn Cha
Trương Bửu Diệp cho cháu ngoại khỏi bệnh. Qua mấy
ngày sau bà ngủ và mơ thấy có một người đàn ông
mặc áo đen dài, bà nói giống mấy ông cha trong nhà
thờ . Ông đã bế đứa bé lên và đi ra khỏi phòng vừa đi
vừa nói: “Trời nóng quá mặc áo vầy sao được?”.
Vừa nói Cha vừa cởi áo đứa bé ra cho mát. Lúc đó bà
tỉnh giấc và kể cho chị Hồng nghe chuyện đã nằm mơ.
Chị Hồng nghĩ ngay đến Cha Diệp rồi đi lấy hình Cha
cho bà xem, thì bà nói: Bà không nhìn rõ khuôn mặt
nhưng cái đầu, tóc, trán vuông thì giống trong mơ.
Ngay khi đó chị Hồng đã tin chắc rằng con chị sẽ được
Cha Diệp chữa cho hết bệnh. Chị đã tin như thế! Trước
đó chị đã đưa con chị đi nhiều bệnh viện để khám và
điều trị nhưng vẫn không hết bệnh. Cháu cứ mệt và bỏ
ăn, cả nhà tưởng rằng cháu sẽ chết.
Ngày nọ, chị đã cầu xin Cha Diệp cứu giúp cháu và
qua ngày hôm sau, mẹ chị đút cháu ăn và thật kỳ lạ,
cháu đã từ từ ăn được và khỏe dần lên. Cháu đã đi học
trở lại sau hơn hai tháng phải nghỉ học vì bệnh. Hiện
nay cháu thật khỏe và đã ra trường College vào tháng
năm, năm hai ngàn mười hai và được đậu hạng rất cao.
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17. Lành Bệnh Ung Thư

16. Hết Bệnh Khó Thở
Chị Nguyễn Michell Mai hiện đang ở
thành phố Westminster ,California . Vào đầu năm
2012 chị mắc chứng bệnh cứ bị mệt, khó thở, tim
đập nhanh đã hơn một năm. Chị đã đi đến hai bệnh
viện khám, nhưng các bác sĩ đều không tìm ra
bệnh. Chị được thử máu, lấy tủy sống nhưng kết
quả bình thường vẫn không thấy gì. Chị phải nằm
điều trị bệnh viện gần hai tháng trời. Mẹ chồng
chị là bác Lucia Nguyễn Thị Nền.

Năm nay đã tám mươi tuổi đang ở Thành Phố
Garden Grove, California -mới xin khấn Cha
Phanxico Trương Bửu Diệp ngày đêm. Bác khóc
với Cha xin Cha cho chị được hết bệnh để chị sống
nuôi hai con còn quá nhỏ. Bác bảo chị cầu nguyện
với Cha (chị là người đạo Phật). Chị nghe lời đã
cầu xin Cha hằng ngày. Đến nay bệnh của chị đã
thuyên giảm đến tám phần. Chị rất tin vào ơn trên
đã cho chị được bớt bệnh tật và khỏe lại . Vào
ngày 27 tháng 9 năm 2012 chị và mẹ chồng đã
đến văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation để
cảm ơn Cha Diệp và chia sẻ lại ơn mà Chúa đã ban
cho chị qua lời cầu bầu của Cha Phanxico Trương
Bửu Diệp.

Chị Lan Nguyễn
hiện đang ở hành
phố Santa Ana, California. Vào
khoảng tháng 10
năm 2012 chị đi
khám tổng quát.
Bác sĩ phát hiện chị
bị ung thư tử cung.
Khi nghe tin đó chị
Lan đã vô cùng
tuyệt vọng và buồn
bã. Vì chị đang mắc
phải chứng bệnh
thận, chị đã thay thận một lần. Nay nghe tin mình
bị ung thư nữa nên Chị không thể nào tả nổi sự
đau khổ và chán chường. Chị chỉ biết chạy đến
nhà thờ và khóc. Chị đã cầu xin với Cha Trương
Bửu Diệp chuyển cầu cùng Thiên Chúa, Mẹ Maria,Thánh Cả Giuse cứu chị. Trong lúc đó chị vẫn
tiếp tục đi đến bác sĩ để điều trị ung thư. Bác sĩ sẽ
mổ và sau đó sẽ điều trị.
Trước khi đi mổ chị đã đến văn phòng Trương
Bửu Diệp Foundation để cầu xin Cha phù hộ. Ba
tuần sau chị đã được mổ. Sau ca mổ thành công
chị về nhà để chờ xét nghiệm. Hai tuần sau chị đi
kiểm tra chụp hình ra kết quả bác sĩ nói: Không
còn vết tích gì của triệu chứng ung thư nữa. Chị
đã tạ ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp đã nhận
lời cầu xin của chị.
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18. Khỏi Bệnh Bướu Hàm

19. May Mắn Trong Công Việc
Chị Võ Thị Kim Cúc từ tiểu bang lạnh qua cư ngụ ở
California. Vì công việc làm nên chị đã đi gần hết các
Tiểu Bang của nước Mỹ. Chị đã biết Cha Diệp từ rất lâu.
Chị luôn có tấm hình Cha Diệp trong bóp. Chị rất tin
tưởng vào sự cầu bầu của Cha Diệp tới Đức Mẹ Maria .

Chị Lê Huỳnh Thủy Tiên hiện đang ở thành phố
Garden Grove, California. Một ngày chị Tiên
thấy đau ở miệng nên đi khám bệnh. Bác sĩ nói
chị bị sỏi hoặc bướu, viêm tuyến nước bọt trong
hàm.
Chị đã uống thuốc kháng sinh rất mạnh trong
mười mấy ngày nhưng không thấy đỡ. Bác sĩ
chuyển chị tới bệnh viện Fountain Valley để
siêu âm lại và làm sinh thiết để mổ. Dù bướu
lành hay độc cũng phải mổ phòng ngừa biến
chứng sau này. Chị nghe nói tới mổ làm rất lo
sợ vì chị vừa mới phải mổ xương hàm. Có người
quen nói chị hãy cầu nguyện với Cha Trương
Bửu Diệp. Cha rất linh thiêng cầu nguyện trước
Chúa cho nhiều người đều được. Lúc đó chị rất
là đau đớn. Chị lên mạng internet tìm kiếm lời
cầu nguyện của Cha Trương Bửu Diệp. Chị đã
đọc và hết lòng cầu nguyện với Cha.
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Năm 1999 và năm 2000 chị đang làm việc cho một
công ty lớn của Mỹ là Team Verizon. Năm đó chị đã
muốn về hưu nghỉ ngơi cùng gia đình tại Cali. Nhưng tại
thời điểm đó.Văn phòng engineer department designer
tuyển nhân viên. Với kinh nghiệm đã có, ai cũng nói chị
có nhiều khả năng để xin vào làm việc làm đó. Mức
lương mới sẽ được cao hơn. Chị muốn làm việc này sẽ
tốt đẹp hơn cho tương lai của chị sau này về hưu.Phần vì
bạn bè khuyến khích nên chị càng muốn công việc
này.Mười lăm người đã nộp đơn cho công việc này. Như
có sức mạnh thiêng liêng nào đó thúc đẩy khiến chị nhớ
tới Cha Diệp. Chị đã đặt hình cha lên máy tính trong
phòng mình. Mỗi ngày chị làm việc và cầu nguyện với
Cha.
Cứ mỗi lần như thế chị cảm thấy tóc dựng lên, nổi da gà
và cả người ớn lạnh. Bao nhiêu tâm huyết, tin tưởng chị
đặt vào cha. Kết quả cuối cùng chỉ có hai người đậu trên
mười lăm người dự thi. Chị đã cảm nhận được sự mầu
nhiệm linh thiêng và sức mạnh cầu bầu của Cha đã ban
cho. Chị còn được những ơn lành khác đã nhận được qua
sự cầu bầu của Cha. Giờ đây chị rất vui được biết văn
phòng của Cha tại Thành Phố Garden Grove California.
Chị đã đến tạ ơn Cha và chia sẻ đến mọi người để vinh
danh Cha Trương Bửu Diệp.

Trương Bửu Diệp Foundation
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20. Chữa Dị Tật Mạch Máu Não Bẩm Sinh
Chị Jenny Vũ mang một chứng bệnh “ Dị tật mạch máu
não” bẩm sinh từ nhỏ. Chị thường bị nhức buốt và đau
nửa bên đầu. Ngay chỗ bị dị tật mọc ra một cái cục bướu.
Chị có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào khi nó vỡ ra.Đi
khám bệnh các bác sĩ đều bó tay, không có thuốc chữa.
Biện pháp giải phẫu cũng không an toàn: Năm mươi phần
trăm bại liệt , năm mươi phần trăm có thể tử vong. Nên
chị đã phó thác hết cho Chúa. Mỗi ngày chị đều cảm tạ
Chúa như một món quà mà Ngài đã ban cho chị được
sống thêm! Hiện chị có hai con nhỏ. Cháu lớn được sáu
tuổi và cháu nhỏ được bốn tuổi rưỡi. Chị ao ước được
sống, vui chơi, và nuôi nấng
hai con.
Một ngày kia mẹ chị xem
tivi thấy phát chương trình
Cha Trương Bửu Diệp nên
nói chị đến khấn với Cha.
Cha sẽ không bỏ con đâu!
Vì Cha đã cầu xin với Chúa
ban nhiều phép lạ cho nhiều
người. Chị cũng thấy rằng
không còn ai có thể cứu nổi
mình ngoài sự cầu xin với
Cha đã hy sinh để bảo vệ
con chiên. Nay cũng thương con cái ở dưới thế gian mà
cầu cùng Chúa cho chị. Ôi cuộc sống sao mong manh quá
từng ngày trôi qua thật quí giá vô ngần.Chị đã cảm
nghiệm như vậy… Rồi khi chị nghĩ đến hai đứa con đã
bật khóc vì sợ chúng không có mẹ. Sau đó chị đến văn
phòng cầu nguyện với Cha.
Về thì mấy ngày sau cảm thấy không còn đau đầu nữa.
Hiện nay chị vẫn tiếp tục cầu nguyện với Cha mỗi ngày,
đặt hết niềm tin vào Cha và xem Cha như bác sĩ chữa
bệnh cho mình. Chị nói với mẹ: Mẹ ơi! Hình như Cha đã
chữa cho con rồi, con không còn thấy nặng đầu nữa. Con
tin một trăm phần trăm Cha đã ban phép lạ cho con.

21. Ung Thư Được Thuyên Giảm

Chị Nguyễn Thúy Nga hiện đang ở thành phố
Irvine, California. Do cuộc sống gia đình quá
đầy đủ yên vui và hạnh phúc nên mọi người
trong nhà chị Nga rất hờ hững trong niềm tin.
Bất chợt một ngày chồng chị phát hiện bị bệnh
ung thư. Lúc đó tinh thần anh chị bị suy sụp
nhanh chóng. Chồng chị đã không ăn uống và
ngủ được nên bắt đầu sụt cân.
Mọi người khuyên chị đến văn phòng Cha
Trương Bửu Diệp nằm trên đường Euclid thành
phố Garden Grove để khấn Cha. Chị đã tìm đến
để khấn xin Cha cho chồng chị vượt qua được
cơn bệnh hiểm nghèo.
Sau khi khấn Cha về thì khoảng hai tuần sau anh
bắt đầu ăn được khá hơn và ngủ lại được.
Chuyện rất lạ vì trước đó anh rất khó ăn và ngủ.
Từ đó anh không bị xuống cân nữa. Chị vẫn tiếp
tục nài xin Cha cho căn bệnh ung thư của chồng
chị không bị lan qua bộ phận khác và có sức
khỏe để giải phẫu.Chị đã được ơn và đặt hết
niềm tin vào Cha Trương Bửu Diệp để xin Cha
chuyển cầu cùng Chúa chữa lành cho chồng chị.

Sau đó chị đi chụp phim lại để làm chứng về phép lạ này
để chia sẻ với mọi người biết. Xin Chúa ban cho Cha
được làm nhiều ơn lành nữa cho nhiều người để mong
cho Cha sớm phong Thánh.

Trương Bửu Diệp Foundation
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22. Ơn Thoát Nạn

23. Thuyên Giảm Bệnh Nan Y

Chị Thủy Mai Phạm có một
tiệm bánh nằm trên đường
Edinger thành phố
Westminster California, Cách
đây hai năm thì tiệm bánh của
chị rất là vắng khách, chị đã
khóc vì đổ công sức vào tiệm
quá nhiều mà tiệm thì cứ vắng.
Một lần có người khách quen
nói với chị để hình Cha
Trương Bửu Diệp và cầu
nguyện với Cha để cho tiệm
được buôn bán đông khách.
Chị cũng nhớ lại khi xưa Mẹ chị có nói: Mỗi lần mẹ bị bệnh thì
mẹ rờ hình Cha Diệp thì mẹ hết. Nhưng lúc đó Chị Thủy còn
trẻ nên không để tâm ý tới Cha. Bây giờ khi được một người
khách hàng cho tấm hình Cha Diệp, chị đã để hình Cha ngay
trong tiệm, dưới bàn thờ Chúa và cầu nguyện mỗi ngày. Chị xin
Cha cầu nguyện với Chúa dùm con cho sự bình an cho gia đình
và những người làm chung đừng lục đục và cãi lộn với nhau
nữa. Vào một buổi sáng thứ Tư tháng 11 năm 2012 bất thình
lình, một người khách lái xe tới ngay trước tiệm bánh. Thay vì
đạp thắng thì lại đạp ga khiến cho chiếc xe chồm lên và lao
thẳng vào tiệm xuyên thủng tường, bể nát tấm kiếng chắn trước
mặt tiệm. Bộ bàn ghế bằng sắt để ở phía ngoài sân trước bị
cong gập lại. Nhưng điều may mắn nhất là tiệm lúc đó không
có một người nào ở đằng trước khi tai nạn xảy ra. Chị Thủy cho
là chỉ có phép lạ của Chúa và Cha Trương Bửu Diệp nghe lời
cầu xin mỗi ngày đã che chở để không một ai bị thương hoặc
đổ máu hoặc chết. Vì như thường lệ vào lúc tai nạn xảy thường
các người con của chị và nhân viên làm bánh vẫn ngồi nghỉ giải
lao ngay tại bộ bàn ghế bằng sắt đã bị xe tông vô. Hoặc ngày
thường cũng có khách ngồi uống cà phê. Như một phép lạ
không một ai ngồi tại bàn hôm nay. Dường như Cha xui khiến,
run rủi các con chị hôm đó lại hờn giận nhau nên không ra ngồi
chung. Mà cùng nhau nghỉ giải lao ở đằng sau. Chỉ có anh con
rể ngồi ở ngoài nhưng khi anh vừa đứng lên đi vào trong thì
chiếc xe lao mạnh tới . Nhưng khi phóng đến ngay bàn thờ
Chúa và Cha Diệp thì chiếc xe ngừng phắt lại, như có một lực
cản vô hình nào đã ngăn nó lại.Sau đó chị đã đến văn phòng
Cha Trương Bửu Diệp để tạ ơn Chúa và Cha đã che chở cho gia
đình chị và tất cả mọi người. Đúng là một phép lạ mà Cha Diệp
đã ban cho Chị. Chị tin như thế! Và cũng từ ngày đó chị và các
con rất yêu thương nhau và không còn cãi vã giận hờn nhau
nữa.

Anh Đào Anh Tuấn và chị Nguyễn Thu Hà hiện
đang ở thành phố Garden Grove, California.
Khi còn ở Việt Nam vào năm 1996 thời điểm
anh chị làm giấy tờ phỏng vấn để qua Mỹ. Lúc
đó làm giấy tờ rất khó khăn, lo dịch vụ thì tốn
kém.
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Nhưng được người quen giới thiệu xin khấn
Cha Trương Bửu Diệp, Cha sẽ cầu bầu cho.
Anh chị đã đi xuống Tắc Sậy, Cà Mau nơi có
mộ Cha để khấn, với niềm tin tưởng vào Cha,
anh chị đã được Cha giúp cho mọi giấy tờ được
xuông sẻ và mau mắn.

Một ơn lành khác mà anh nhận được vào năm
2012 anh bị bệnh gan ói ra máu. Anh cứ phải
nhập viện thường xuyên để điều trị. Anh chị đã
kiên trì ngày đêm cầu khẩn xin Cha cho anh hết
bệnh.
Sau thời gian đến nay bệnh của anh đã thuyên
giảm. Nay anh chị đến tạ ơn Cha và chia sẻ lại
ơn lành nhờ lời cầu bầu của Cha đã ban xuống
cho gia đình anh chị.

Trương Bửu Diệp Foundation
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24. Chữa Lành U Bướu Cổ

25. Hết Bệnh Nhức Đầu
Chị Maria Trần Thị Thủy hiện đang ở thành phố
Westminster California. Chị Thủy bị bệnh chóng
mặt, nhức đầu đã gần ba năm.
Đã đi bác sĩ khám và uống thuốc không thấy đỡ.
Vào một buổi sáng, cả nhà đi vắng hết. Chỉ một
mình ở nhà . Chị bị chóng mặt xay xẩm cảm giác
như muốn té xỉu nên chị rất sợ. Chị mới cầu
nguyện với Cha Phanxico Trương Bửu Diệp
thương cầu bầu cùng Chúa cho chị được khỏi
chứng bệnh chóng mặt. Vì ở nhà không có ai, lỡ bị
té thì không biết làm sao.

Bác Trần Ngọc Thụ hiện đang ở thành phố Garden
Grove California. Vào tháng 3 năm 2011 sau khi
bác được giải phẩu bướu ở cổ, thì bác sĩ báo cho
bác biết là: Bác đã bị ung thư giai đoạn ba (giai
đoạn cuối của ung thư). Bác chỉ còn biết trông cậy
vào Chúa và sự cầu bầu linh thiêng của Cha
Trương Bửu Diệp. Bác nhờ người nhà ở Việt Nam
xuống tận Tắc Sậy Cà Mau nơi có mộ Cha để cầu
khẩn cho bác.

Xin Cha giúp con. Chị đã kiên trì ngày đêm cầu xin
Cha như vậy. Khoảng một hai ngày sau, thật bất
ngờ. Chị không còn cảm thấy chứng bịnh này nữa.
Từ đó chị đã khỏe lên dần, hơn một tháng thì chị
hết cảm giác chóng mặt. Chị đã đến văn phòng Cha
Trương Bửu Diệp để tạ ơn Cha và chia sẻ đến mọi
người để vinh danh Cha.

Riêng tại nhà bác có ảnh của Cha. Một lần hai vợ
chồng bác đang đọc kinh cầu nguyện thì thấy Cha
mỉm cười với Bác. Rồi sau khi đọc kinh xong bác
quay qua hỏi bác gái có thấy gì không? Bác gái nói
có thấy hình của Cha chớp chớp sáng lên. Và hai
bác nhìn lại hình của Cha lần nữa thì thấy hình Cha
đã được đổi từ màu đen qua màu xám sáng rõ ràng.

Trương Bửu Diệp Foundation
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26. Con Được Lành Bệnh

27. Khỏe Mạnh Dù Sanh Thiếu Tháng

Chị Mariette hiện đang ở thành phố San
Bernadino. Con của chị đang bị bệnh nặng mà vì
cơn bệnh này chị không mua được bảo hiểm cho
con khiến việc chữa chạy khó khăn, tốn kém mà
bệnh của con chị ngày càng nặng. Trong cơn bối
rối chị nhớ tới lời nguyện của Cha Trương Bửu
Diệp nên chị đã đọc và cầu nguyện khấn Cha cầu
bầu cùng Chúa cho con của chị vượt qua cơn nguy
kịch và mau lành bệnh.
Chỉ sau năm phút, lời cầu xin của chị đã được Cha
nhận lời ngay. Thấy con chị đã tỉnh dần. Sau ba
tháng nữa thì con của chị khỏi hẳn bệnh. Ngoài ra
chị còn mua được bảo hiểm cho con nữa, một điều
mà trước đây chị vẫn cố gắng làm nhưng không có
kết quả.

Anh An Đỗ và chị Nancy Nguyễn hiện đang cư
ngụ tại thành phố Anaheim California. Chị Nancy
sanh đứa con đầu lòng sớm hai mươi lăm tuần nên
cháu rất nhỏ và yếu.
Khi mới sanh ra, cháu chỉ cân nặng được
hơn một pound rưỡi. Cháu phải nằm dưỡng trong
lồng kính hơn ba tháng. Rồi nuôi dưỡng cháu bằng
cách hàng ngày phải đút từng muỗng sữa được lấy
từ mẹ cho cháu. Chị Nancy hết sức lo lắng cầu
nguyện với Cha Trương Bửu Diệp: Xin Cha cầu
bầu cùng Chúa, Mẹ Maria chúc phúc cho cháu để
cháu vượt qua được.
Sau đó từ từ cháu đã lớn và khỏe dần lên. Năm
nay cháu đã được sáu tuổi. Anh chị đã lấy tên của
Cha đặt cho cháu là Đỗ Đức Diệp. Gia đình biết
có văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation nên
đã cùng cháu đến để cảm ơn cha và chia sẽ cùng
mọi người phép lạ đã được ban.
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28. Lành Bệnh Ung Thư

29. Qua ‘Cơn Thập Tử Nhất Sinh’

Cô Lê Tuyết Lê hiện đang ở thành phố Garden Grove
California .Cô Lê có người con trai bị một cái mụn ở bên
trong cổ phía bên trái. Do chủ quan rồi tính làm biếng
không đi khám bác sĩ nên sau gần bốn tháng thì cái mụn
nó càng phát triển và sưng to lên.
Một ngày kia, con cô kêu khó thở. Gia đình đã chở vào
bệnh viện Fountain Valley. Sau khi xem qua bác sĩ nói là
đã bị ung thư xong phải nằm lại bệnh viện để điều trị.
Cháu được vô nước biển mất ba ngày không ăn uống gì
được. Sau đó gia đình đưa về nhà. Rồi đi chữa một bác sĩ
người Mỹ tại Long Beach. Mất mấy tháng liền phải đặt
ống thức ăn vào trong bụng không ăn uống và không nói
chuyện được. Con cô đã xuống ký rất nhiều. Những
người bạn mới nói cô hãy cầu khấn xin Cha Trương Bửu
Diệp vì Cha rất linh thiêng ban ơn cho nhiều người.
Cô đã tìm đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp nằm
trên đường Euclid thành phố Garden Grove để khấn Cha.
Cô đã xin tấm hình Cha và mặt sau có đăng bản kinh Cha
Diệp. Cứ sáng, trưa, chiều, tối cô đều đọc kinh và khấn
Cha: Con có đứa con đang mắc bệnh ung thư, xin Cha
chuyển cầu cùng Chúa giúp cho con của con vượt qua
được căn bệnh này, con xin hết lòng tạ ơn Cha! Cô
mang về một chai nước được làm phép để dưới chân Cha
cho con cô uống.

Ông Michael Trương hiện đang ở thành phố
Garden Grove, California. Một ngày ông đang làm
việc thì tự nhiên thấy đau nhức trong người thật là
khó chịu.

Ông đi tới bác sĩ khám, bác sĩ nói với ông là tim
bị nghẹt, và yêu cầu phải mổ thì sẽ có cơ hội sống
95 phần trăm. Nếu không mổ thì 65 phần trăm sẽ
Vài ngày sau, con cô đã gọi điện và báo là bác sĩ nói con chết bất đắc kỳ tử.
bớt rồi, chỉ cần xạ trị thêm vài lần nữa là hết hẳn . Cô
Sau khi mổ hai tuần sau ông về nhà. Ông bị kiệt
nghe được mừng quá! Cô tạ ơn Chúa , Đức Mẹ và Cha
sức đến không đi nổi. Ông chợt nhớ đến Cha
Trương Bửu Diệp đã nhận lời cầu xin của cô. Nay xin
Trương Bửu Diệp. Ông đã khấn với Cha: “Cha ơi!
chia sẻ niềm vui đến mọi người để làm chứng cho Cha
Con sắp chết rồi, mà con còn nặng gánh gia đình,
và làm Vinh danh cha.
xin Cha cứu con”.
Chỉ sau một đêm ngủ dậy, ông đã đứng lên và đi
lại được. Phép lạ của Cha qua lời cầu xin với Chúa
đã ban cho ông được khỏe mạnh và đi đứng như
bình thường. Hôm nay ông có dịp đến văn phòng
Cha Trương Bửu Diệp để tạ ơn Cha đã cho ông
vượt qua được cơn thập tử nhất sinh.
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30. Hết Bệnh Rối Loạn Tiêu Hóa

31. Mua Được Tiệm Nails

Bác Nguyễn Thị Tới hiện đang ở thành phố
Adelaide thuộc miền nam nước Úc. Bác bị cắt bỏ
túi mật cách nay bốn năm. Từ đó bác bị chứng
bệnh rối loạn đường tiêu hóa nên không dám đi
đâu xa.
Bác đã cầu xin với Cha Trương Bửu Diệp cho
bác được gặp thầy gặp thuốc để chữa lành bệnh.

Sau khi tới khám một ông bác sĩ đã ghi cho bác toa
thuốc mua năm lần, mỗi lần một trăm gói về uống.
Nhưng khi về bác chỉ mới uống có một gói thì thấy
cái bụng êm luôn cho tới nay.
Phép lành Cha đã nhận lời cầu xin của bác, vì
bác đã bị chứng bệnh rối loạn tiêu hóa này gần ba
năm trời. Nay bác đã khỏe mạnh và đi chơi xa.
Nhân dịp qua California du lịch. Bác biết được có
nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp, bác đến để
tạ ơn Cha và xin chia sẻ lại với mọi người để vinh
danh Cha. Bác muốn nhắn nhủ cùng mọi người:
Hãy đến cầu xin Cha dù bất cứ chuyện gì lớn nhỏ,
Cha sẽ cầu xin với Chúa ban ơn cho mọi người.

Chị Trần Thị Bích Phương Hiện ở thành phố
Garden Grove, California. Chị Phương là người
Công Giáo chỉ tin vào Chúa và các Thánh khi đã
được Giáo Hội công nhận và tôn phong.
Vì thế lúc đầu chị nghe nói về Cha Trương
Bửu Diệp chị cứng lòng không tin về sự cầu bầu
linh thiêng của Cha. Nhưng một dịp chị chồng là
người theo đạo Phật nhưng lại rất tin tưởng vào
Cha Trương Bửu Diệp, cho chị mượn hai cuốn
sách của tác giả Võ Hữu Hạnh viết về tiểu sử và
những ơn lành của Cha Trương Bửu Diệp.
Sau khi đọc xong chị đã bắt đầu cảm nghiệm
và kính phục về tình thương của Cha đã dám hy
sinh mạng sống mình để chết thay cho những
người dân. Chị đã cầu xin với Cha: Trước giờ con
đã không tin Cha, nay con xin Cha cầu nguyện với
Chúa cho con mua lấy được tiệm Nail, nếu không
thì Cha cho con một trắc trở dấu hiệu gì đó con sẽ
bỏ.
Sau đó mọi chuyện đã trôi chảy và chị đã lấy
được tiệm này và làm việc cho đến nay. Chị đã về
Việt Nam và xuống Tắc Sậy, Cà Mau nơi đặt mộ
Cha để tạ ơn vì mọi chuyện chị đã cầu xin với Cha
đều được ơn.
Một lần chị đi lễ nhà Thờ Saint Barbara chị
được biết có văn phòng của Cha nằm trên đường
Euclid, thành phố Garden Grove. Chị đã đến tạ ơn
Cha. Nay xin chia sẻ lại với mọi người. Mọi người
hãy đến và cầu nguyện với Cha những lúc gặp bất
an, hay bệnh tật Cha sẽ nâng đỡ và cầu xin với
Chúa ban ơn cho chúng ta.
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32. Ơn Chọn Bạn Trăm Năm

33. Ơn Hết Tê Ngón Tay

Chị Danny Đoàn hiện đang ở thành phố Los
Angeles. Chị rất tin tưởng vào sự cầu bầu của Cha
Trương Bửu Diệp. Bất cứ gặp chuyện gì dù lớn
hay nhỏ chị đều cầu xin với Cha.

Ông Trần Văn
Biện hiện đang
ở thành phố
Anahiem,
California.
Ông làm nghề
y tá chích
thuốc. Có thời
gian ông bị tê
ở đầu ngón tay
trỏ trong
khoảng một
năm mất hẵn
cảm giác, có
thể lấy kim đâm vào cũng vô cảm. Ông đã đi khám
và uống đủ thứ thuốc cũng không hết.

Khi chị còn ở Việt Nam lúc chưa lập gia đình,
chị quen rất nhiều người, vì vậy chị rất suy nghĩ
và đắn đo và đã xuống tận Tắc Sậy, Cà Mau nơi
có mộ Cha, để cầu xin mong Cha soi sáng và cho
chị thấu suốt hơn. Để chị chọn được người bạn
đời trăm năm.
Cuối cùng thì chị cũng đã chọn được chồng tốt.
Hiện nay là người đã về Việt Nam để hỏi cưới và
sau đó bảo lãnh chị sang Mỹ. Mọi chuyện đã diễn
ra suông sẻ từ việc lo đám cưới đến phỏng vấn,
xin Visa qua Mỹ. Chỉ trong vòng có ba tuần lễ chị
được đi định cư bên Mỹ được để đoàn tụ với
chồng.
Tình cờ một lần thầy dạy học của chị là người
Phật giáo nhưng rất tin vào sự cầu bầu của Cha,
cho chị biết có văn phòng Cha ở trên đường
Euclid, thành phố Garden Grove. Chị đã tìm đến
để tạ ơn Cha và xin chia sẻ lại những ơn lành mà
chị đã nhận được qua lời cầu bầu của Cha.

Anh của ông mới nói nên đi đến Cha Trương Bửu
Diệp để khấn Cha và ông đã tìm đến cầu xin Cha:
Con chẳng xin Cha điều gì, vì con đã đủ ăn, đủ
xài. Con chỉ xin Cha cho con hết tê ngón tay. Rồi
khi về nhà ông không để ý tời ngón tay nữa.
Khoảng tuần lễ sau thì ông cảm thấy có cảm giác ở
ngón tay. Từ đó đến nay thì ngón tay ông đã hoàn
toàn bình phục.
Hôm nay có dịp ông đến văn phòng Cha Phanxicô
Phan Bửu Diệp để tạ ơn Cha và xin chia sẻ ơn lành
mà ông đã nhận được qua lời cầu bầu của Cha.
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35. Mổ Bướu Thận Được Bằng An

34. Xin Được Việc Làm
Chị Kathy Nguyễn hiện ở thành phố La Delarech.
Chồng của chị không có việc làm đã hơn một
năm.Một phần vì đã lớn tuổi, phần vì công việc
nặng nhọc nên anh rất khó kiếm việc làm phù hợp.
Chị đã đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để
cầu xin với Cha: Cho Chồng Chị tìm được công
việc làm.

Chỉ sau ba ngày thì anh đã tìm được việc. Công
việc mới nhẹ nhàng mà lương lại cao. Chị mừng
quá vì mới cầu xin Cha có ba hôm, Cha đã cầu bầu
với Chúa ban cho anh có được công việc làm tốt.
Chị vội đến văn phòng Cha để tạ ơn và xin chia sẻ
lại với mọi người về sự cầu bầu linh thiêng của
Cha.

Chị Lê Sương Yến hiện đang ở thành phố Los
Alamitos, California. Chị bị bệnh bướu thận. Bác sĩ
yêu cầu phải giải phẫu cắt bỏ cục bướu nên chị rất lo
lắng cho cuộc giải phẫu này.
Chị đã tìm đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để
khấn Cha cho chị đi mổ được bằng an. Cuộc phẫu
thuật đã diễn ra tốt đẹp. Bác sĩ đã mổ cắt bỏ một bên
thận và bướu. Khi Chị còn đang nằm trong tình
trạng nửa mê nửa tỉnh. Chị nhìn lên tường thấy Cha
Trương Bửu Diệp, ba mẹ chị, ba mẹ chồng và Đức
Mẹ mà chị vẫn thường viếng và cầu xin Đức Mẹ
mỗi tuần.
Lần đầu tiên chị đã thấy được phép lạ và sự mầu
nhiệm mà Chúa đã ban qua Đức Mẹ và Cha Trương
Bửu Diệp. Trong hơn hai mươi năm chị đã luôn phó
thác vào Chúa, Đức Mẹ và Cha Trương Bửu Diệp
cho công việc của mình và mọi việc đều diễn ra
thuận lợi an lành.
Hôm nay chị đến văn phòng Cha để tạ ơn và chia sẻ
lại câu chuyện với mọi người về sự mầu nhiệm linh
thiêng của Cha Trương Bửu Diệp để vinh danh Cha.
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37. Ơn Tìm Lại Được Giấy Tờ

36. Hết Đau Bụng

Chị Huỳnh Trâm Anh hiện ở thành phố Wesminster,
California. Công việc của chị là chăm sóc những
người già. Chỗ làm việc yêu cầu chị phải chứng minh
giấy tờ, thẻ xanh, thì họ mới làm hồ sơ cho chính phủ
để trả lương. Thực tế chị đã làm việc được hai tháng
rồi mà vẫn chưa tìm được thẻ xanh và các giấy tờ quan
trọng khác vì tất cả hồ sơ của chị và con đều mất hết.

Chị Theresa Uông hiện đang ở thành phố
Hungtington Beach, California. Vào một ngày tự
nhiên chị bị đau bụng, gây rối loạn tiêu hóa, trong
vòng hai ngày chị đã không ăn uống gì được rồi bị
sốt.

Chị phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Sau hai ngày thì
chỉ ăn được ít đồ lỏng và uống thuốc. Nhưng mỗi
lần ăn chị lại bị đau bụng. Bác sĩ cũng không biết
nguyên nhân tại sao?
Chị nằm bệnh viện hết năm ngày. Bác sĩ cho chị
về và nói ba tuần sau nếu không thấy đỡ thì
chuyển qua bác sĩ chuyên về ruột. Mỗi ngày
thường đi ngang qua văn phòng Cha, nhưng hôm
nay đang bị đau nên chị quyết định vào khấn Cha.

Chị đã tìm và nhờ người tìm lục hết cả nhà lên mà
vẫn không thấy. Chị bắt đầu thất vọng nghĩ rằng nếu
không tìm thấy được các giấy tờ thì sáng thứ hai này
phải đi xin lại rất phiền phức. Tối hôm đó, chị đã đọc
kinh và cầu xin với Cha Trương Bửu Diệp: Cha ơi!
Cứu con với chứ con đã tìm đủ mọi chỗ, mọi cách
nhưng vẫn không thấy. Xin Cha soi sáng chỉ đường để
con tìm ra. Sau đó chị đi ngủ. Sáng hôm sau lúc thức
dậy chị dọn dẹp phòng và như có tiếng nói mách bên
tai chị là các giấy tờ ở trong cái giỏ đó. Cái giỏ thường
xuyên bị bỏ lăn lóc nhặt lên thì nhìn thấy các giấy tờ
như được sắp sẵn trong giỏ.
Chị rất mừng và cảm ơn Cha đã nhận lời cầu xin của
cho chị tìm lại được mọi giấy tờ cần thiết. Chị đã đặt
hết niềm tin vào sự cầu bầu của Cha, nay chị đến văn
phòng để tạ ơn Cha và muốn chia sẻ với mọi người
hãy đặt hết niềm tin và cầu nguyện với Cha.Cha sẽ cầu
cùng Chúa ban ơn cho tất cả mọi người dù gặp bất cứ
chuyện gì lớn hay nhỏ.

Xin Cha cho chị được lành mạnh và qua khỏi cơn
bịnh này để còn đi làm và lo mưu sinh. Chị đã cầm
tay Cha lạ thay ngay lúc đó chị cảm nhận được sự
an lành và bình an lạ thường trong tâm hồn.
Ít lâu sau chị đi tái khám và mọi chuyện đã đến
thật êm xuôi như được Cha sắp xếp hết. Chị không
có triệu chứng đau bịnh gì nữa.
Nay chị đã đến văn phòng Cha để cảm ơn Cha và
chia sẻ lại câu chuyện dù rất nhỏ nhưng qua niềm
tin chị đã cảm nhận được tình yêu thương của Cha
dành cho chị.
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38. Trở Về Nhà An Toàn

39. Thấy Được Sự Mầu Nhiệm Của Cha

Chị Võ Thị
Lài hiện đang
ở thành phố
Westminster
California. Chị
Lài là người
ngoại đạo.
Vào tháng 11
năm 1995 chị đi du lịch đến Boston tiểu bang
Massachusett. Chị ghé nhà người quen chơi và
người quen đã cho chị tấm hình Cha Trương Bửu
Diệp và chia sẻ Cha rất linh thiêng luôn cầu bầu
cùng Chúa cho nhiều người được ơn.
Tháng mười một trời ở Boston đổ tuyết rất nhiều
mà chị thì phải về Cali để còn kịp lo đám hỏi cho
con gái. Suốt tuần lễ đó tuyết đổ dầy đặc mà các
chuyến bay bị hoãn lại nên chị không thể bay trở
về được.Còn hai ngày nữa là đám hỏi con chị
nhưng tất cả chuyến bay đều hoãn lai. Chị rất lo
lắng! Không lẽ ngày đám hỏi con mà mẹ không có
mặt? Chị mới chợt nhớ người quen đã cho chị tấm
hình Cha Trương Bửu Diệp và nói về phép lạ của
Cha.Chị đi mua một bình hoa hồng rồi để hình
Cha và cầu nguyện: Cha ơi! Cho con đi về để kịp
đám hỏi cháu. Làm mẹ mà con vắng mặt thì không
đươc!Chị cầu nguyện như vậy nhưng lòng cũng
không tin tưởng lắm. Chị đi ra Phi Trường rồi vào
làm giấy tờ, chỉ nghĩ làm vậy thôi chứ không biết
có bay được không? Nhưng rồi chị nghe kêu tên
mình để lên máy bay. Thì ra họ đã cào tuyết ra để
chuyến bay cất cánh. Khi vừa bay được một lúc
chị nhìn thấy những ánh nắng yếu ớt lóe lên. Cuối
cùng cũng đã về được tới nhà. Chị gọi điện thoại
báo bên Boston là đã bình yên. Ai cũng ngạc nhiên
vì tất cả các chuyến bay đều tạm hoãn lại vì tuyết
và thời tiết quá xấu.

Anh Huỳnh Trung Chính và chị Nguyễn Thị Hồng
hiện đang ở thành phố Santa Ana, California. Anh chị
là người theo đạo thờ cúng ông bà.
Một lần anh xem ti vi thấy phát chương trình Cha
Trương Bửu Diệp về những nhân chứng chia sẻ ơn
lành đã nhận được qua lời chuyển cầu của Cha. Anh
đã không tin và cho rằng chẳng qua đó chỉ là sự trùng
hợp mà thôi, khoảng ba bốn lần như vậy. Anh mới
thầm nói với Cha: “Xin phép Cha, nếu Cha có những
phép lạ gì đó thì làm dấu hiệu cho con tin. Hồi đó tới
giờ con chỉ tin có đấng tạo hóa thôi.”
Rồi anh cũng quên chuyện đó đi, sau đó khoảng một
tuần. Anh chị đang ở trên lầu trong phòng thì nghe
thấy tiếng động như là âm thanh của cây đàn guitar
của anh để ở dưới nhà. Lần đầu thì anh chị nghĩ rằng
chắc bên nhà hàng xóm vọng qua, rồi cũng quên đi
không để ý.
Qua sáng hôm sau cả hai lại nghe rõ tiếng âm thanh
của cây đàn, mà cũng như lần trước anh chị cho rằng
có con gì nó chạy ngang qua, hoặc chui vô trong cây
đàn nên mới có tiếng động.
Nhưng sáng ngày hôm sau cả hai anh chị lại nghe
tiếng đàn và lần này thì đích thân anh xuống xem lại
cây đàn và xả hết dây đàn cho chùng xuống vì nghĩ
rằng thời tiết nóng căng dây đàn nên làm cho cây dây
đàn kêu… Nhưng qua hôm sau anh chị vẫn nghe thấy
và cứ vào khoảng từ 7:30 đến 8:30 sáng. Lần này thì
anh mang luôn cây đàn lên trên phòng đặt ngay kế bên
giường nằm để xem sao? Nhưng vào giờ trên tiếng
đàn vẫn vang lên bên tai.

Kể từ đó chị Lài rất tin tưởng vào Cha.Chị đã
làm bàn thờ để tạ ơn và cầu nguyện Cha mỗi ngày.
Chị vẫn nhận được nhiều ơn Cha từ việc lớn đến
việc nhỏ. Cứ mỗi năm vào ngày 12 tháng 3 giỗ
Cha là Chị về Tắc Sậy Việt Nam để viếng mộ và
cảm ơn cha.
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40. Thoát Hiểm Khi Xe Gặp Nạn
Đến lúc này thì anh nghĩ và nhận ra rằng: Có lần
do anh bảo không tin vào những câu chuyện ơn
lành của Cha, nên anh đã cầu với Cha xin làm dấu
hiệu gì đó để con tin Cha. Và bây giờ anh chị đã
hiểu ra đây là dấu hiệu của Cha đã cho anh chị
thấy.
Tự nhiên anh đã quì xuống lạy Cha và khấn rằng
con đã tin vào sự mầu nhiệm của Cha. Anh đã
thỉnh hình của Cha về nhà để thờ. Từ đó trở đi
cũng không còn xảy ra hiện tượng nghe tiếng đàn
nữa. Anh chị đã mang cây đàn mà anh rất quí đã
mua từ Việt Nam để tặng lại cho văn phòng Cha
Trương Bửu Diệp để làm chứng tích về câu
chuyện của anh.

Anh Lợi Nguyễn và chị Lê Thị Trần hiện đang ở tại
thành phố Garden Grove California. Chị Lê là người
Công Giáo, anh Lợi chồng chị là người ngoại đạo. Vào
ngày thứ bảy 25 tháng 5 năm 2013. Anh Lợi chở chị đi
làm. Trên xe phía sau có người con trai mười ba tuổi.
Anh Lợi đang lái xe trên Freeway 405 với tốc độ gần 70
mph bất thình lình bánh xe phía sau bị nổ lốp. Anh nghe
kêu một tiếng bụp và xe nghiêng hẳn về một bên. Lúc đó
đang chạy lane ngoài cùng, rất may không có xe nào sát
phía sau. Anh Lợi vội tấp xe vào lề và dừng lại. Nhìn
thấy bánh xe đã xẹp lép đang bốc khói. Nguy hiểm đã
qua. Chị mới gọi cho người quen tới giúp nhưng vì họ
đang bận. Chị đã ngồi trên xe cầu xin Cha Trương Bửu
Diệp cứu gia đình con. Vì công việc làm của con hôm
nay đã lên lịch hẹn với khách rồi mà xe thì bị hư như vậy
con không biết phải làm sao đến chỗ làm cho kịp giờ.
Xin Cha giúp con!Chỉ khoảng vài phút sau thì có một xe
của cảnh sát xa lộ chạy ngang qua. Phóng loa hỏi họ có
cần họ giúp đỡ không? Lúc đó chị mừng như đến muốn
đứng tim rồi lạnh cả xương sống. Vì mới cầu xin Cha
xong tức thời thì đã có người tới giúp. Cha đã quá linh
thiêng! Chị hỏi mấy người giúp bình thường thứ bảy, chủ
nhật là mấy ông nghỉ sao hôm nay lại làm việc? Thì được
trả lời: Đúng, bình thường những ngày cuối tuần và Lễ
chúng tôi nghỉ. Nhưng hôm nay chúng tôi làm việc vì tự
nguyện, Anh chị đã may mắn gặp được chúng tôi.Chừng
khoảng mười lăm phút thì họ đã sửa xong xe. Anh đã
đưa chị kịp tới sở làm. Anh chị đã đến văn phòng Cha
Trương Bửu Diệp để tạ ơn Cha và chia sẻ lại với mọi
người.
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42. Phục Hồi Sau Hôn Mê

41. Chữa Lành Bướu Cổ
Bác Tô Văn Tiệp hiện đang ở thành
phố Santa Ana, California. Vào khoảng sau
năm 1975, bác bị nổi lên một cái bướu ở
phía sau gáy. Bác đã âm thầm cầu nguyện
với Chúa và Cha Trương Bửu Diệp để cái
bướu tự lặn đi, và sau một thời gian không
nhớ tới bổng nhiên cái bướu lặn đi mất.

Cho mãi đến năm 2008 bác lại phát hiện ra
có hai cái bướu lại nổi lên ở hai bên cổ.
Bác đi bác sĩ khám và xét nghiệm.Vài ngày
sau đi lấy kết quả là bướu lành nên không
cần phẫu thuật . Hiện nay tuổi của cũng đã
cao nên bác cứ để vậy và âm thầm cầu
nguyện với Chúa và Cha cho hai cái bướu
lặn đi. Sau một thời gian hai cái bướu cũng
lặn mất.
Bác tin rằng được Chúa chữa lành qua sự
cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp. Bác
đến văn phòng Cha để chia sẻ với mọi
người và làm chứng cho Cha.

Anh Triều Đào hiện đang
ở tại thành phố Moreno Valley,
California. Vào ngày 14 tháng 1
năm 2012 khi còn đang làm việc
ở sở. Vợ anh gọi điện thoại nói:
Anh về gấp đưa em đi cấp cứu
chắc là em bị đau ruột dư. Vì đang
bận việc anh gọi điện thoại báo
cho con gái về chở mẹ đi bịnh
viện để khám. Khi tới được bệnh viện thì lưỡi của chị đã bị tê
cứng. Bác sĩ hỏi thì chị không trả lời được. Chị đã mê man và
không nhận diện được mọi sự xung quanh nữa.Họ mới đưa vô
cấp cứu làm các xét nghiệm để kiểm tra. Khi đó con gái mới
báo cho anh hay. Phải tới hai mươi lăm phút sau anh mới tới
được bịnh viện. Khi nhìn vợ mình nằm bất động mắt thì mở
trừng không nhận thức. Chị nằm bất động giống như người đã
chết. Anh đã xỉu luôn tại chỗ. Bất ngờ quá vì buổi sáng khi đi
làm thì vợ anh rất bình thường. Nhưng chiều lại bị như vậy. Con
gái cũng xỉu giống như anh vì thấy mẹ bị như vậy. Trong tình
thế quá tuyệt vọng, anh đã gọi tên Chúa, Đức Mẹ, Cha Trương
Bửu Diệp cứu giúp vợ mình. Trong bốn mươi năm chung sống
vợ chồng anh đã chưa làm những điều xấu và mất lòng ai bao
giờ. Bản thân anh bao nhiêu năm đã giúp rất nhiều người nghèo
khó và bịnh hoạn ở Việt Nam bằng cách xây nhà Bảo Sanh,
Trường Học…
Nay xin Chúa, Đức Mẹ, Cha Trương Bửu Diệp chứng cho lòng
thành của anh mà giúp vợ anh qua cơn hiểm nghèo. Bác sĩ cho
biết kết quả hình chụp trong đầu rất tồi tệ. Nếu qua khỏi thì
cũng phải sống đời thực vật. Anh đã kiên trì cầu nguyện với
Chúa và Cha Trương Bửu Diệp ngày đêm cứu vợ được tỉnh lại.
Thật huyền diệu thay! Khoảng tháng sau vợ anh bất ngờ đã
ngáp được. Một tháng sau nữa thì cặp mắt của chị đã nhắm lại
được. Anh gọi thì thấy cặp mắt đã linh động.Đến nay vợ anh đã
tỉnh lại và hiểu được những gì anh nói. Chị đã cử động, quay
qua lại và nâng đầu lên xuống chút xíu. Chân cũng đã nâng lên
được đôi ba tấc. Mỗi lần anh vô thăm vợ hoặc từ giã về thì chị
đều khóc. Anh tiếp tục cầu xin Chúa qua lời cầu bầu của Cha
Trương Bửu Diệp cho vợ mình được hoàn toàn bình phục. Anh
hứa sau khi vợ anh bình phục sẽ đưa vợ về Tắc Sậy Việt Nam
nơi có Mộ Cha để tạ ơn Cha và giúp đỡ những người nghèo tại
Tắc Sậy.
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44. Chữa Lành Vết Thương

43. Tìm Được Việc Làm
Anh Dương Thái An hiện đang ở thành phố
Anaheim, California. Anh làm chủ một tiệm Nail.
Trong thời gian qua do kinh tế khó khăn nên tiệm
đã ảnh hưởng theo.
Tiệm của anh rất vắng khách. Ngày đêm anh rất
lo lắng! không biết làm sao để trả tiền nhà. Anh đã
cầu xin với Cha Trương Bửu Diệp.
Sau một thời gian, tiệm đã từ từ vực lên được.
Khách đông lại anh lại còn mướn thêm một vài
thợ để về làm cho tiệm của mình nữa.
Ơn lành thứ hai mà anh nhận được qua lời
chuyển cầu của Cha trương Bửu Diệp: Anh đang
bị thất nghiệp, thì có người quen mách với anh là
hãng máy bay Boeing đang tuyển người. Trước
khi anh nộp đơn xin, anh đã cầu xin với Cha và
được tuyển vào làm việc.
Hôm nay anh đến văn phòng để tạ ơn Cha do
những ơn lành mà Cha đã cầu bầu cùng Chúa ban.
Anh chia sẻ lại với mọi người hãy đến với Cha.
Những lúc gặp khó khăn hoặc khúc mắc trở ngại
gì trong cuộc sống hãy đến cầu nguyện với Cha.
Cha sẽ cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho mọi người.

Chị Nguyễn Thị Hoa hiện đang ở thành phố
Portland, Oregon. Cách nay khoảng 10 năm, chị đã
cùng gia đình bốn đứa con đi tới Tắc Sậy, Cà Mau
nơi có mộ của Cha Trương Bửu Diệp để cầu xin
Cha ban ơn cho gia đình.
Con trai thứ hai của chị Hoa mười hai tuổi, khi
thấy tấm hình Cha thì cháu rất thích và đã ôm vào
người. Chị nói cháu quì trước mộ Cha để xin ơn
con muốn. Con của Chị bị một vết rất sâu ở ngay
cổ chân, đi bác sĩ cho thuốc bôi, nhưng vẫn không
khỏi. Nên Chị cũng lo lắng sợ cháu bị nhiễm trùng
hoặc có biến chứng gì…Chị đã nói cháu quì xuống
đặt tay lên mộ Cha rồi đặt vào chỗ cháu bị thương
rồi khấn.
Sau khi về nhà khoảng ba tuần không để ý tới
thì chân cháu tự động hết, không phải đi bác sĩ. Ai
hỏi cháu thì cháu chỉ vào hình Cha Diệp nói: “Ông
này đã chữa cho con”. Chị đã tạ ơn Cha đã dành
tình thương cho gia đình chị tuy việc rất nhỏ bé.
Hôm nay có dịp chị qua California chơi biết được
có văn phòng Cha. Chị đã đến cầu nguyện và tạ ơn
Cha, nay xin chia sẻ lại ơn lành mà chị đã nhận
được qua lời cầu bầu của Cha.
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45. Chữa Lành Bệnh Tim

46 Hết Bị Mất Ngủ

Chị Lê Huyền hiện đang
ở thành phố Garden
Grove, California. Trong
một lần đi khám bệnh,
bác sĩ nghi chị có vấn đề
về tim mạch, cho chị đeo
máy kiểm tra 24 tiếng để
theo dõi.
Trong thời gian này chị
rất lo lắng, Chị đã tới
Văn phòng và khấn Cha
cho chị được lành bệnh.
Sau khi khấn, chị cảm nhận được như Cha đang nói bên
tai chị: “Con không có bệnh gì đâu”. Chiều đó chị tới
bệnh viện để tháo máy, bác sĩ nói chị về chờ kết quả. Vài
ngày sau gọi lại thì được y tá trả lời bác sĩ nói chị không
có bệnh gì cả.
Ơn lành khác cũng một lần đi khám bệnh, bác sĩ siêu âm
thấy trong cổ có bướu và hẹn chị lần tới sẽ xét nghiệm
xem bướu lành hay dữ.
Trong thời gian chờ đợi chị rất lo lắng. Chị đã tìm tới văn
phòng Cha Trương Bửu Diệp để cầu xin Cha chữa bệnh
cho mình. Tới khi chị đi tái khám lại, bác sĩ cho siêu âm
một lần nữa trước khi làm xét nghiệm. Trong lúc nằm trên
giường chờ đợi, chị đã cầu xin Cha: “Cha ơi! Cha giúp
con đừng có chuyện gì dữ xảy ra đến con, con còn phải
nuôi con cháu của con”.
Lúc đó Chị cảm nhận được như Cha cũng đang nói với
chị: Con yên tâm đi, Cha sẽ giúp cho con.
Khoảng 5 phút sau, Bác sĩ tới xem lại hai kết quả của
những lần siêu âm trước và sau thì bác sĩ nói: Sao kỳ
vậy? lần trước thì thấy bướu, lần này thì hoàn toàn không
thấy gì cả.

Chị Nguyễn Thanh Mỹ hiện đang ở thành phố
Garden Grove, California. Nhìn vẻ bên ngoài của
chị rất gầy ốm lại hay bị mất ngủ. Bác sĩ nghi chị
bị bệnh ung thư phổi yêu cầu chị đi chụp hình
phổi để kiểm tra.
Chị lo lắng và cầu nguyện với Cha Trương Bửu
Diệp. Sau khi chụp hình phổi kết quả không bị
ung thư, nhưng ở phổi có vết nám như những
người hút thuốc lá. Vì người thân trong nhà hút
thuốc nên chị lo có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi hửi
khói thuốc.
Vì lo lắng chị luôn cầu nguyện với Cha Trương
Bửu Diệp cầu bầu cùng Chúa, Đức Mẹ và Thánh
Cả Giuse ban ơn cho mình. Chị vẫn kêu xin với
Cha và chị đã cảm nghiệm được Cha rất thương
yêu luôn ban ơn phép lành đã đến với chị. Đến
nay chị vẫn khỏe, và ngủ được không phải dùng
đến thuốc. Chị vẫn làm việc không ngừng. Nay
Chị muốn chia sẻ lại với mọi Người hãy đến với
Cha khi gặp khốn khó, Cha sẽ xin với Chúa ban
ơn cho chúng ta.

Chị nghe được thì rất mừng và nghĩ ngay tới Cha Diệp đã
nhận lời cầu xin của chị. Chị đã đến văn phòng để tạ ơn
Cha, và chia sẻ lại với mọi người; nếu gặp chuyện gì,
hoặc bệnh tật hãy cầu xin Cha Trương Bửu Diệp, Cha sẽ
cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho mọi người.
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47. Hết Ung Thư Phổi

48. Hết Đau Đầu Gối

Bác Tâm Nguyễn hiện đang ở thành phố
Houston Texas. Bác bị đau đầu gối khi ấn vào rất
đau.Bác đi lại thật khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Lập hiện đang ở thành phố
Fountain Valley, California. Có người xui gia là
ông Đoàn Phan hiện đang ở Canada bị bệnh ung
thư phổi.
Tình trạng bệnh rất nặng bị ho ra máu và nổi
hạch. Vợ chồng con gái của ông Phan có dịp đi
qua Nam California chơi và đã ghé văn phòng Cha
Trương Bửu Diệp để xin khấn. Sau đó anh chị đã
mang về chai nước đã được làm phép đặt nơi
tượng Cha để cho ông Phan uống, kết quả là ông
đã khỏe lên và bác sĩ đã cho ông xuất viện về nhà.
Hiện nay ông đã lái xe chở vợ đi lễ nhà thờ. Nay
con trai bà Lập điện thoại cho mẹ nhờ đến văn
phòng để tạ ơn Cha. Bước đầu đã cho bố vợ anh
phục hồi sức khỏe. Bà đã đến văn phòng để tạ ơn
Cha thay cho ông Phan và bà chia sẻ lại để làm
vinh danh Cha và để mọi người biết về sự cầu bầu
linh thiêng của Cha trước Chúa.
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Bác đi khám và chụp phim, kết quả là bị rách dây
chằng đầu gối. Bác sĩ đề nghị mổ hoặc chích thuốc
vào chỗ đau. Bác đã cầu xin với Cha Trương Bửu
Diệp qua hình ảnh Cha tại nhà. Bác đã khấn với
Cha: “Cha là Bậc Thánh. Cha ở cạnh Chúa, xin
Cha cầu bầu cùng Chúa cho con được lành bệnh”.
Một thời gian sau thì lạ thay chân bác không còn
thấy đau nữa. Bây giờ bác đã đi lại như bình
thường. Hôm nay có dịp qua California chơi biết
có văn phòng của Cha tại thành phố Garden Grove
nằm trên đường Eucild. Bác đã ghé để tạ ơn Cha
và xin chia sẻ lại để vinh danh Cha qua các ơn lành
mà Cha đã chuyển lời cầu xin cùng Chúa ban cho
bác.
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49. Hết Di Chứng Giời Leo
Cô Đỗ Thị Gương
hiện đang ở thành
phố Anaheim,
California. Cách
nay khoảng 7 năm,
Cô bị bệnh Giời Leo
ở trên mặt từ thái
dương lên đến đỉnh
đầu.
Cô đi bác sĩ gia đình
chữa trong ba ngày
thì hết, nhưng di căn
đã kéo dài đã bảy
năm nay, trong suốt
bảy năm qua ngày nào cô cũng phải uống mỗi ngày ba
viên thuốc, và phải dùng miếng dán để giảm đau. Hậu
quả cứ mỗi lần cô nhăn trán lại thì như có hàng trăm con
ong chích vào, hoặc gió thổi cũng gây rát làm cho cô sự
bực bội và khó chịu, tính tình những lúc vui, buồn…nó
đều hành hạ cô.
Vào một ngày cô biết có văn phòng Cha Trương Bửu
Diệp nằm trên đường Euclid thành phố Garden Grove,
California. Cô đã nhờ chồng của cô chở tới để khấn
Cha. Khi cô vừa bước vào phòng khấn thì cảm giác như
bị rùng mình. Tự nhiên hai hàng nước mắt tuôn ra…gai
ốc người nổi lên. Cô đã đến năn nỉ xin Cha: Nhờ lời cầu
bầu của Cha Thánh Trương Bửu Diệp, con xin vâng ý
Chúa. Nếu để cho con chịu bệnh này, thì con xin vâng.
Còn không, xin Cha cầu với Chúa cất bớt bệnh cho con.
Cô đã cầu nguyện với hết tấm lòng và niềm tin của
mình.
Buổi sáng cô đến cầu khấn Cha thì ngay buổi chiều cô
đã thấy có ứng nghiệm liền. Cô không còn cảm thấy đau
rát nữa.
Rồi từ ngày đó bệnh của cô đã hết hẵn. Cô không cần
dùng tới thuốc nữa. Hôm nay cô đến chia sẻ ơn lành và
làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của Cha.

50. Chữa Đau Đầu Gối
Cô Đỗ Châu
Huyền là
người theo
đạo Phật
Giáo.Vào
khoảng tháng
12 năm 2012
tự nhiên cô bị
đau đầu gối,
cô phải nghỉ
làm việc một
tuần lễ. Đi
bác sĩ khám
chụp phim, bác sĩ nghi có bướu trong đầu gối.
Phải phẫu thuật lấy ra nếu không sau này sẽ gây
trở ngại và làm cho đau nhức hơn.
Bác sĩ gia đình chuyển cô qua bác sĩ chuyên
khoa về xương, bác sĩ chuyên khoa cho cô chụp
phim lại để kiểm tra lần nữa trước khi mổ.
Cô rất lo lắng vì sợ phải giải phẫu nên con cô
mới trấn an và nói cô cầu khấn Cha Phanxico
trương Bửu Diệp. Trước đó Cô cũng đã biết về
Cha Trương Bửu Diệp qua báo chí đăng từ
những người được ơn Cha. Cô đã tìm đến văn
phòng Cha để cầu xin: Con là người ngoại đạo,
con đang rất là lo lắng về vấn đề sức khỏe. Con
nay đặt hết tin tưởng vào Cha, xin Cha giúp con
vượt qua cơn bệnh này, đừng để con phải mổ
con sợ lắm!
Kết quả bác sĩ nói cô không cần phải mổ nữa,
do lớn tuổi xương bị thoái hóa gây đau nhức.
Rồi cho uống thuốc giảm đau kèm theo thuốc
giúp bổ xương cho người lớn tuổi.
Hiện nay thì cô đã đi đứng bình thường lại.
Hôm nay cô đến để chia sẻ lại ơn lành mà cô đã
nhận được qua sự cầu bầu của Cha Trương Bửu
Diệp.
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51. Tìm Đươc Việc Làm

52. Tìm Được Sự Bình An

Anh David
Hải hiện đang
ở thành phố
Westminter,
California.
Anh đã bị thất
nghiệp hơn sáu
tháng. Mỗi
ngày anh đều
đến văn phòng
Cha Trương
Bửu Diệp để
khấn xin Cha
cho anh có việc làm. Anh đã kiên nhẫn cầu xin
Cha.
Một ngày kia khi anh đọc báo có đăng tuyển
người làm. Anh cầu xin: “Cha ơi giúp con có
việc làm để sinh sống”. Sau đó anh đã được
nhận vào làm nấu ăn cho một nhà hàng vì anh
cũng biết nấu nướng. Hiện nay anh vẫn còn
làm công việc đó.
Một ơn lành khác mà anh đã nhận được qua
Cha. Có một ngày tự nhiên mắt anh rất mờ, cứ
buổi sáng dậy là mắt anh mờ và khó nhìn. Anh
rất lo lắng và nghĩ rằng: mắt cứ mờ như vậy
làm sao đi làm?

Anh đã đến văn phòng để khấn Cha, anh cầm
tay Cha và nói: Cha ơi! Xin Cha làm phép lạ
chữa cho cặp mắt con sáng lại chứ mắt con mờ
lắm con không nhìn được. Anh mới lấy chai
nước đã được làm phép về đổ lên tay và chà lên
mắt, lòng tin của anh đã được Cha nhận lời.
Mắt anh đã sáng trở lại mà không cần phải đi
bác sĩ. Nay anh đến để cảm tạ Cha với các ơn
lành anh đã nhận được từ sự cầu bầu của Cha
Trương Bửu Diệp.
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Chị Carolyn Trần hiện đang ở thành phố Westminster,
California. Chị là người ngoại đạo và biết được Cha Diệp
qua các hình ảnh của Cha được dán trong các xe, treo trong
nhà của những người quen biết…Sau đó chị tìm hiểu về Cha
và biết được sự hy sinh cao lớn của Cha cho con chiên…
Một lần chị đến may quần áo nhà của một người, khi bước
vào nhà chị thấy ngay tấm hình Cha Diệp. Chị đã đứng
ngắm nhìn Cha và đã cảm nhận được nơi Cha như có sự che
chở, bao dung, rộng lượng, nương tựa được từ nơi Cha. Từ
đó chị đã có lòng tin vào Cha, lúc nào chị cũng nghĩ đến
Cha. Chị đã thỉnh một bức ảnh của Cha về để những lúc
buồn chị tâm sự và cầu khẩn với Cha về gia đình của chị đã
gặp nhiều đau khổ và thử thách.
Chị rất là cô đơn nên những lúc buồn luôn cầu bầu cùng
Cha: Bên xứ lạ quê người con rất là cô đơn. Xin Cha giữ gìn
con và cho con gặp được những điều may mắn hơn. Sau khi
cầu nguyện với Cha. Chị cảm thấy như nhẹ nhõm thanh thản
sống vui hơn. Chị đã học được những điều thương yêu, tha
thứ nên tâm hồn an lành.
Một ơn lành chị nhận được. Vào năm 2005 cháu ngoại
của chị năm đó được 14 tuổi đã giận mẹ nên bỏ nhà đi.Bốn
ngày sau thì chị mới biết được tin này.
Chị đã cầu xin với Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha giữ gìn
bằng cách nào đó, Cha cho biết cháu đang ở đâu để con đi
đón cháu về. Chị cầu nguyện với Cha lúc chín giờ tối cho tới
mười hai giờ đêm cháu ngoại đã gọi điện cho chị và nói
đang ở tận Sacramento. Cháu đang rất là đói và mệt. Chị đã
nhờ người con trai đi đón cháu. Phải mất mười hai tiếng
đồng hồ lái xe mới tìm
được cháu. Kể từ đó mọi
người hết lòng thương yêu
và quan tâm cháu .
Chị đến văn phòng để tạ
ơn Cha về sự cầu bầu linh
thiêng của Cha và xin chia
sẻ ơn lành đến với mọi
người.
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54. Hết Đau Nhức Chân Tay

53. Hết Bệnh Tâm Thần
Anh Nguyễn Khắc Thịnh
hiện đang ở thành phố
Fountain Valley California.
Vào năm 1988, thời gian còn
ở Việt Nam, do làm ăn buôn
bán thất bại, anh bị mất ăn

mất ngủ một thời gian dài
lâm ra bị bệnh tâm thần, anh
mất kiểm soát và có thể làm
những chuyện mà người bình thường không dám làm…
Đến nỗi vợ con anh và anh em của anh phải trói lại để
đưa anh vô bệnh viện điều trị . Bác sĩ xác định anh bị
bệnh tâm thần phân liệt và phải uống thuốc suốt đời, cứ
mỗi ngày anh phải uống khoảng mười viên thuốc. Mãi

cho đến đầu năm 1997 anh nghe nói về Cha Diệp. Bạn
anh trong chuyến đi làm dịch vụ vận tải xuống Cà Mau đã
rủ anh đi xuống Tắc Sậy để viếng mộ Cha Trương Bửu
Diệp. Anh đã đến bên mộ Cha và móc trong túi đựng hộp
thuốc mang theo uống nghĩ thầm nói với Cha, Cha uống
thuốc dùm con, con không uống nữa và anh bỏ vào trong

Vợ chồng anh Nguyễn Thành và chị
Kim Dung hiện đang ở tiểu bang Oregon. Lần
đầu tiên đến California. Chị được biết có văn
phòng Cha Trương Bửu Diệp nằm trên được
Euclid thành phố Garden Grove.
Chị đã đến cầu nguyện với Cha vì chị bị một
chứng bệnh đau nhức trong người kinh niên.
Mỗi đêm đi ngủ chị cảm thấy rất là mệt mỏi
và đau buốt tay chân. Chị đã cầu nguyện với
Cha, xin Cha chuyển cầu cùng Chúa cho chị
được hết những đau đớn trong người. Chị
mang về một chai nước đã được làm phép để
uống. Sau một đêm ngủ dậy chị thấy thật lạ
thường.
Bình thường chị xuống giường đi lại rất đau
đớn khắp người, nhưng sáng nay tự nhiên lại
thấy trong người rất khỏe không còn cảm giác
đau đớn nữa . Chị đã đặt hết niềm tin nơi
Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa chữa lành
cho mình. Chị đã nhận được ơn lành của Cha
ban. Chị nói với chồng chị mỗi ngày sẽ đến
văn phòng tạ ơn Cha và sẽ không đi đâu nữa
cho đến khi hai anh chị trở lại Oregon.

chân đèn cầy đang cháy đặt kế bên mộ Cha và khấn Cha,
xin Cha cho anh được hết bệnh.Sau đó anh đi ra ngoài

ngồi và cảm thấy trong người như nóng hừng hực, anh
không chịu nổi mới đi tìm nước để tắm, khoảng mười
lăm phút sau khi tắm anh thấy mát mẻ, trong người nhẹ
hẵn. Chiều tối đó anh ăn cơm rất ngon và khoảng chín
giờ tối anh cảm thấy buồn ngủ, thuốc ngủ mang theo
uống thì đã bỏ vô trong mộ Cha hết rồi, và lần đầu tiên
từ khi bị bệnh anh đã không cần dùng đến thuốc để ngủ
và đã ngủ ngon đến sáng. Từ đó trở đi anh đã bỏ uống

thuốc luôn, và bệnh của anh đã hết từ ngày anh xuống
khấn Cha Trương Bửu Diệp. Nay anh biết được có văn
phòng Cha Trương Bửu Diệp ở thành phố Garden Grove,
California. Anh đến để chia sẻ ơn lành mà anh nhận
được qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp để vinh
danh Cha.
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55. Hết Nổi Hạch

56. Hết Bệnh Phong Thấp
Ông Lê Văn Tập hiện đang ở Paris. Vào tháng 2
năm 2013 ông Tập bị bệnh tê thấp và bệnh Gút.
Các ngón tay của ông sưng to lên không co lại
được gây đau nhức rất khó chịu.

Chị Thái Mỹ hiện đang ở thành phố Graden
Grove, California. Cách nay khoảng hơn mười
năm, lúc đó chị chưa biết tới Cha Diệp. Chị đang
làm việc tại New Jersey, thì bất ngờ chị bị bệnh
sụt hơn mười pounds. Chị bị nổi hạch ở một bên
nách thật khó chịu. Chị mới quyết định về
California để điều trị bác sĩ Việt Nam để dễ nói
chuyện vì chị không rành tiếng Anh nhiều .
Trong thời gian khám bệnh và chờ kết quả chụp
phim, tình cờ chị đi tới nhà của người quen thấy
thờ hình Cha Diệp. Chị hỏi thăm ông này là ai? Từ
lúc đó chị mới biết đến Cha Trương Bửu Diệp. Chị
xin một tấm hình Cha về để cầu nguyện: Xin Cha
cho con được lành bệnh.

Ông đi bác sĩ khám và uống thuốc nhưng chỉ thấy
đỡ nhức. Vào đầu tháng 9 năm 2013 khi có dịp đi
qua California thăm người thân. Rồi tình cờ được
viếng văn phòng Cha. Ông đã đến cầu nguyện với
Cha gần suốt hai tiếng. Ông đã lấy chai nước đã
được làm phép đặt trên tay Cha và cầu xin: Xin
Cha cầu bầu cùng Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse
chữa cho ông khỏi nhức và được lành bệnh, và ông
xin vâng theo Thánh ý Chúa nếu để cho ông phải
chịu bệnh tật.
Ngay chiều tối hôm đó về nhà ông có cảm giác đỡ
hẳn. Qua đến ngày thứ ba, sau khi khấn Cha thì
ông đã co các ngón tay lại được và không còn sưng
nữa. Đến ngày thứ tư thì ông hoàn toàn thấy hết
nhức rồi các ngón tay đã co giãn bình thường.
Ông đến chia sẻ ơn lành mà ông nhận được qua sự
cầu bầu linh thiêng của Cha trước Chúa cùng với
niềm tin mạnh mẽ ông đã được chữa lành. Nay xin
chia sẻ câu chuyện này để vinh danh Cha.

Khoảng hơn tuần lễ chị chờ kết quả khám bệnh
nhưng không thấy bác sĩ goi. Chị đã đến văn phòng
bác sĩ để lục hồ sơ ra xem và nói chị không có
bệnh gì cả. Chị nghe mà không tin như một phép
lạ, bác sĩ nói chị yên tâm trở về tiểu bang New
Jersey để làm việc. Hôm nay có dịp trở về
California chị đã ghé văn phòng Cha để tạ ơn và
xin chia sẻ ơn lành chị đã nhận được qua lời cầu
bầu của Cha.
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57. Ơn Có Cháu Và Hết Bệnh

58. Ơn Được Mạnh Khỏe
Chị Nguyễn Ngọc Châu hiện đang ở thành
phố Westminster, California. Chị Châu là người
theo đạo Phật, nhưng do lúc nhỏ được học trường
đạo nên chị cũng được dự Thánh Lễ và thuộc các
kinh đọc hằng ngày. Chị rất tin tưởng vào lời cầu
bầu của Cha Trương Bửu Diệp.

Bác Nguyễn Thị Xuân Lan hiện đang ở thành phố
Wesminster, California. Bác là người ngoại đạo
nhưng Bác có niềm tin mạnh mẽ vào Cha.
Bác có cô con gái lấy chồng theo đạo Công Giáo.
Lấy nhau được ba năm nhưng vẫn không có con.
Bác Lan thường hay đi nhà thờ theo khách hành
hương, và bác cũng nghe danh tiếng của Cha
Phanxico Trương Bửu Diệp rất linh thiêng.
Bác đã xin khấn Cha cho con gái của bác có được
một đứa con. Sau khi khấn Cha về một thời gian
thì bác hay tin con gái có tin vui và đã sinh được
một cháu gái kháu khỉnh. Còn những khi bác có
bệnh tật đều kêu xin Cha thì bác được lành bệnh
ngay. Nay bác biết được có văn Phòng Cha tại California. Bác đến để tạ ơn Cha và chia sẻ những ơn
lành mà bác đã nhận được qua lời cầu bầu của
Cha.

Một hôm, lúc nữa đêm chị bị đau ở bên hông,
Chồng chị và con trai đã đưa chị vô bệnh viện cấp
cứu. Chị đã liên miên cầu khấn Cha cho chị được
lành bệnh, đừng có chuyện gì xảy ra với mình vì
con chị còn nhỏ không ai chăm sóc. Rồi sau khi
bác sĩ thử máu, làm các xét nghiệm kết quả chị
hoàn toàn không có bệnh gì và không còn đau đớn
gì nữa. Chị vẫn tin phép lạ đã xẩy ra cho chị.
Gia đình của chị có để hình Cha Diệp để thờ.
Những lúc gặp bất cứ khó khăn gì, chị đều đọc
kinh cầu xin Cha và chị đã vượt qua được. Nay chị
đến văn phòng để cảm tạ Cha và chia sẻ những ơn
lành mà chị đã nhận được qua lời cầu bầu của Cha
trước Chúa.
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59. Giải Phẫu Thành Công

60. Hết Ung Thư Nhiếp Hộ Tuyến
Ông Lê
Văn Thành hiện
đang ở thành
phố Garden
Grove,
California. Vào
năm 2012 ông bị
mắc bệnh ung
thư nhiếp hộ
tuyến giai đoạn
cuối.

Ông Lê Trân và bà Diễm Thy hiện đang ở ngoại ô
Nam Paris, ông bà có người con gái bị bịnh, đã
chạy chữa rất nhiều bác sĩ. Ông bà đã cầu nguyện
với Cha Trương Bửu Diệp cho con gái gặp được
bác sĩ giỏi, gặp thầy gặp thuốc để chữa cho khỏi
bịnh. Rồi như được Cha chỉ dẫn đưa đường. Sau
cùng ông bà gặp được một giáo sư bác sĩ chuyên
về giải phẫu có tiếng ở Paris. Vị bác sĩ này lại có
tên trùng với tên Thánh của Cha Diệp là Fanxico
Savie đã giải phẫu cho con gái của ông bà.
Trong thời gian chờ đợi giải phẫu .Ông bà đã phó
dâng cho Chúa và Đức Mẹ qua sự cầu bầu của Cha
Trương Bửu Diệp. Xin tay Cha Trương Bửu Diệp
sẽ qua tay bác sĩ để tiến hành cuộc phẫu thuật này.
Trải qua gần bốn tiếng cho cuộc giải phẫu. Trong
suốt thời gian giải phẫu ông bà rất lo lắng là không
biết có thành công hay không? Nhưng điều ngạc
nhiên là qua ngày hôm sau bác sĩ vào thăm kiểm
tra vết mổ thì nói: Vết thương thấy rất là sạch sẽ
khô ráo, rất hiếm có ca mổ nào vết mổ mau lành
như vậy!
Hôm nay ông bà có dịp qua California thăm người
thân. Tình cờ đi ngang qua thấy có văn phòng Cha
Trương Bửu Diệp nằm trên đường Euclid thành
phố Garden Grove. Ông bà đã vào cầu xin và tạ ơn
Cha, và xin chia sẻ lại câu chuyện để nói lên niềm
tin vào sự cầu bầu linh thiêng của Cha.
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Ông đi tiểu bị
gắt, nhỏ giọt và
đi nhiều lần vào ban đêm. Bác sĩ yêu cầu ông phải
phẫu thuật. Bác sĩ nói: Ông chỉ sống được 3 tháng
nữa thôi. Ông nghe thế nên rất sợ nên ông đến văn
phòng Cha Trương Bửu Diệp để cầu xin Cha.
Ông đi cùng với bà và cầu xin Cha cầu bầu cùng
Chúa cho ông. Và Cha đã nhận lời của ông bà cầu
xin ( Bà là người ngoại đạo ). Cha đã cho ông được
lành bệnh. Ông đi bác sĩ khám lại. Bác sĩ đã cho đây
là một phép lạ đến với ông. Khoa học cũng bó tay
không chứng minh được tại sao ông được lành bịnh.
Ông tâm sự đáng lý ra ông đã chết lâu rồi. Nhưng
nhờ được Cha cứu mà hôm nay ông đến để tạ ơn
Cha và chia sẻ lại ơn lành để làm chứng cho sự cầu
bầu linh thiêng của Cha.
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61. Thuyên Giảm Bệnh Tim
Bà Nguyễn
Thị Ngọc
Hạnh hiện
đang ở
thành phố
Santa Ana,
California.
Bà Hạnh bị
bệnh về
Tim.
Một ngày
bà cảm thấy
choáng váng
mặt mày và bị ngất xỉu. Người nhà đưa bà vào
bệnh viện. Bác sĩ đã thông tim rồi bà đã nằm
trong bệnh viện ba ngày, nhưng bà vẫn chưa khỏe
hẵn. Bác sĩ cho về nhà và hẹn ba ngày sau tới tái
khám và siêu âm lại, nếu thấy nặng sẽ yêu cầu bà
phải mổ. Về nhà bà đã cầu xin Cha Trương Bửu
Diệp và bà đến nhà thờ xin Cha xức dầu để chuẩn
bị sáng mai vào bệnh viện ký giấy nếu có phải mổ.
Hôm sau bà trở vô bệnh viện để bác sĩ làm các xét
nghiệm và siêu âm trước khi mổ. Nhưng khi có
kết quả, bác sĩ nói tim bà không có một triệu
chứng gì hết không cần phải mổ nữa.

Hôm nay có dịp bà đến văn phòng Cha để tạ ơn
và chia sẻ lại ơn lành mà bà đã nhận được qua sự
cầu bầu của Cha.

62. Ơn Được Cứu Sống
Anh Quang
Thành, em gái là
chị Mỹ Phương
và em bé là
Phanxico
Nguyễn Quang
Long 9 tháng
tuổi là con trai
của chị Mỹ
Phương hiện
đang ở thành phố Los Angeles.
Chị Mỹ Phương sanh bé Quang Long ngày
31tháng 1năm 2012. Khi mới sanh ra bé bú sữa vào thì
bị trào ngược lên trên não nên bé được chuyển qua
phòng chăm sóc đặc biệt và cách ly hoàn toàn với gia
đình. Anh Thành là bác cũng là bố đỡ đầu của bé vào
thăm thì thấy trên người và đầu của bé rất nhiều những
dây chuyền nước biển, máy đo khác. Anh thật sự
không cầm lòng được…Bệnh tình của bé rất nặng khó
qua khỏi. Vì hằng ngày đã chứng kiến những bé qua
đời ngay tại phòng săn sóc đặc biệt này…
Các bác sĩ cũng không chuẩn đoán được diễn tiến
bệnh tật của bé như thế nào? Lúc đó mẹ của anh
Thành đã nghĩ ngay tới văn phòng Cha Trương Bửu
Diệp nên tới khấn Cha ở Orange County. Cứ mỗi
ngày chị Phương lại vắt sữa của mình bỏ vào chai và
mang đến đặt vào tay Cha và xin Cha cho những giọt
sữa này giúp con chị được lành bệnh. Các bác sĩ đã rất
là nhiệt tình chăm sóc, điều kiện y khoa ở Mỹ thì
không đâu bằng nên chỉ còn biết trông cậy vào sự cầu
bầu linh thiêng của Cha với chúa. Và sau một thời gian
điều trị bác sĩ báo với người nhà cho bé xuất viện. Ai
cũng ngạc nhiên vì bệnh tình của bé trước đó rất nặng
mà sao phục hồi một cách nhanh chóng đến vậy.
Ngay cả bác sĩ, y tá cũng phải thốt lên: Thanks God!

Hôm nay có dịp anh Thành đã chở chị Phương và
bé tới văn phòng để tạ ơn Cha. Bé rất là bụ bẫm và
thông minh, chị Phương đã lấy tên Thánh của Cha đặt
tên Thánh cho cháu. Xin chia sẻ ơn lành này để làm
chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của Cha.
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63. Thi Đậu Quốc Tịch

64. Chữa Lành Bệnh Tim
Bác Nguyễn Thế Hùng và bác Siêng Vũ hiện
ngụ tại thành phố Santa Ana, California. Hai bác
đã khấn Cha Trương Bửu Diệp cho gia đình bác
bán được căn nhà tại Việt Nam.
Sau vài năm liên lũy cầu nguyện, vừa qua hai bác
đã bán được căn nhà theo như mong muốn. Riêng
bác gái vào tháng 8 năm 2013 tự nhiên cảm thấy
rất mệt và khó thở. Đi khám bác sĩ nói bác bị to
tim.
Bác về nhà và cầu khấn với Chúa, Mẹ Maria và
Cha Trương Bửu Diệp cất bớt bệnh tật cho bác. Vì
bác đang mang rất nhiều bệnh và đang uống thuốc
rất nhiều.

Chị Huỳnh Thị Lài hiện ở thành phố Santa Ana,
California. Chị Lài là Người ngoại đạo, nhưng chị
rất tin tưởng vào Cha. Chị nhận được thơ mời đi
thi quốc tịch Mỹ thì chị rất sợ và lo lắng. Vì chị
không biết tiếng Anh nhiều.
Nhưng chị rất tin tưởng vào sự cầu bầu của Cha
cho chị. Chị đã xin Cha cho đi thi gặp nhiều may
mắn.Nhất là gặp được người viên chức nói rõ và
dễ nghe và cho chị nhớ được bài đã học để trả lời.
Rồi như một phép lạ Cha đã ban cho chị đúng như
ước nguyện của mình.

Sau hai tuần bác đi khám lại thì kết quả tim bình
thường, không có vấn đề gì. Cho bác về hẹn sáu
tháng sau tới khám lại. Bác rất vui mừng khi nghe
kết quả.
Hôm nay hai bác đã đến văn phòng Cha để tạ ơn
Chúa, Đức Mẹ và Cha Trương Bửu Diệp, và xin
chia sẻ ơn lành để làm chứng cho sự cầu bầu linh
thiêng của Cha.

Chị đã gặp được phỏng vấn nói chuyện với chị dễ
nghe và dễ hiểu. Chị đã trả lời được các câu hỏi,
kết quả chị đã đậu được quốc tịch Mỹ.
Một ơn lành khác chị đã nhận được qua Cha.
Chị bị đau cổ khoảng mấy năm nay, đi bác sĩ khám
không tìm ra bệnh mà cổ thì vẫn cứ đau. Chị đã
đến khấn Cha thì khoảng một tuần sau đó chị đã
không còn thấy đau nữa. Hôm nay chị đã đến văn
phòng Cha để tạ ơn và chia sẻ ơn lành mà chị đã
nhận được qua niềm tin của mình vào sự cầu bầu
của Cha.
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65. Tìm Được Giấy Tờ

66. Bán Được Nhà Và Tiệm Nails
Chị Thân Trân hiện đang ở thành phố…Chị Thân
là người theo đạo Phật. Vào năm 2006 chị có căn
nhà muốn bán nhưng thời điểm đó rất khó bán. Chị
đã nghe tiếng Cha Trương Bửu Diệp hay giúp
người. Vì Chị là người ngoại đạo. Nay có việc và
cũng thử xem Cha có ban cho mình hay không?
Chị đã cầu xin Cha : Xin Cha giúp cho con bán
đươc căn nhà nhanh chóng, con xin tạ ơn
Cha.Chưa được mười ngày thì chị đã bán được căn
nhà lẹ làng. Đến chị cũng phải ngạc nhiên vì
những lời cầu xin của chị đều được như ý.

Anh Hồ Văn Trung hiện ở thành phố
Rosemead, California. Anh Trung là người theo
đạo Phật. Vào một ngày anh bị mất cái bóp và toàn
bộ giấy tờ cần thiết. Anh không biết phải làm sao?
Vì ngày hôm sau anh cần giấy tờ để lo công việc.

Anh mới nghĩ đến Cha Diệp và cầu xin Cha
Trương Bửu Diệp cho mình tìm lại được các giấy
tờ đã mất. Anh vừa cầu xin xong thì có người gọi
điện thoại báo đã tìm được cái bóp của anh. Thì tự
nhiên anh nổi hết cả da gà, trong lòng vừa mừng
vừa nghẹn nghào. Anh không thể tin được sự linh
thiêng của Cha đã cho anh thấy ngay tức khắc.

Chị đã cho đăng báo ngay để tạ ơn Cha và để cho
mọi người biết về cầu bầu sự linh thiêng của Cha .
Gần đây nhất vào đầu tháng 10 năm 2013 vừa qua
chị cũng có một tiệm nail muốn bán, và cũng
giống như căn nhà nói trên.Chị cũng tìm đến Cha
để xin cho chị bán được tiệm và chị đã cầu được
ước thấy. Chị bán được tiệm dễ dàng.
Hôm nay chị quyết định qua California với một
mục đích duy nhất là đến văn phòng Cha Trương
Bửu Diệp để tạ ơn vì chị đã khấn với Cha như vậy.
Chị xin chia sẻ lại để làm chứng cho sự cầu bầu
linh thiêng của Cha.

Ơn lành khác mà anh nhận được từ Cha là
vào một ngày sau khi ngủ dậy tự nhiên cái chân
anh đau đến độ không thể đi được, mà công việc
của anh làm hằng ngày cần phải đi lại nhiều.
Anh mới cầu xin Cha cho được lành cái chân để
anh còn đi làm. Cứ sau mỗi lần cầu xin Cha anh
thấy chân mình như bớt đau đi một chút… Rồi
sau ba ngày thì anh không còn thấy đau đớn gì
nữa. Còn nhiều những ơn lành khác mà Cha đã
ban cho anh. Hôm nay anh đã đến văn phòng Cha
để tạ ơn Cha . Nay xin chia sẻ lại câu chuyện nhỏ
bé này để làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng
của Cha.
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67. Tìm Lại Được Ví

68. Hết Bệnh Tai Biến Mạch Máu Não
Và Viêm Gan
Năm 2010, Chi Tina bị tai biến mạch máu não rất
nặng phải vào cấp cứu ở bệnh viện. Sau khi làm
xét nghiệm, bác sĩ ở bệnh viện cho biết vì có một
mạch máu trong não bị vỡ , không thể tiến hành
mổ được , bởi có thể chết bất cứ lúc nào , hoặc là
chịu liệt toàn thân suốt đời.
Anh chị rất tuyệt vọng , gọi điện về gia đình ờ
Việt Nam báo tin xấu.

Chị Phan Bích Thủy hiện đang ở thành phố Costa
Mesa, California.Chị Thủy là Người ngoại đao.
Chị biết Cha Trương Bửu Diệp qua một người bạn
kể lại.Chị cũng thường xuyên theo dõi chương
trình tivi Ơn Cha Diệp do những người được ơn
Cha kể lại. Phát vào mỗi sáng thứ năm hằng tuần.

Vào ngày 18 tháng 10 năm 2013 chị đi ăn tiệc nhà
một người bạn. Chị đã ghé cửa hàng để mua thức
ăn mang theo. Sau đó chị đến nhà bạn để dự tiệc.
Khi tiệc tàn về nhà thì phát hiện mất cái ví trong
đó có tiền và các giấy tờ quan trọng. Chị mới gọi
điện thoại tới nhà người bạn hỏi thì được trả lời là
không thấy. Chị quyết định lái xe trở lại tiệm mua
thức ăn để tìm. Trên đường đi chị nghĩ là nó mất
rồi khó tìm lại được. Chị đã chợt nhớ tới Cha
Trương Bửu Diệp và chị đã cầu xin Cha cho mình
tìm lại được cái ví, vì tất cả giấy tờ quan trọng đều
trong đó.
Khi chị đến nơi hỏi thăm thì nhân viên bán hàng
trả lời có thấy, chị đã thảng thốt kêu lên : Cha ơi !
Con cảm ơn Cha đã cho con tìm lại được cái ví.
Chị mừng quá đã chạy ngay đến tiệm mua hoa và
mang tới văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để tạ
ơn. Chị đã nghẹn nghào không biết diễn tả như thế
nào. Thật là mầu nhiệm vì trước nay chị đã không
để ý và thậm chí không tin vào sự cầu bầu của
Cha. Luôn cho rằng chẳng qua là sự trùng hợp.
Nay gặp chuyện cầu đến thì chị đã được Cha cho
thấy sự linh thiêng của Cha và chị đã tin. Chị xin
chia sẻ ơn lành đến cho mọi người biết để làm
chứng cho Cha.
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Tại Việt Nam, người nhà chị Tina đã thuê xe
xuống tận mộ Cha Diệp tại Tắc Sậy, Bạc Liêu –
để cầu nguyện và xin khấn với Cha , van lạy Cha
Diệp cầu bầu và cứu chữa cho chi .
Sau đó , về lại nhà , người chị tìm thấy trên
internet có một vị Bác sị Mỹ đang áp dụng một
phương pháp chữa tri bằng tia lazer tối tân và
hiện đai nhất gọi là …..( kemanine?), bà liền báo
qua Mỹ cho chị Tina biết , với niềm tin rằng chính
Cha Diệp đã thương nhận lời cầu khẩn thiết của
gia đình mà chỉ đường cho gặp được thầy được
thuốc.
Cảm tạ ơn Cha Diệp; Sau khi chữa tri theo
phương pháp trên, cộng với sự cầu nguyện liên lỉ
vào lòng thương xót của Chúa và Cha
Diệp ,trong thời gian một năm , tình trạng của
chi Tina cải thiện dần và hồi phuc rất tốt ,
Nhưng rồi , trong khi di chứng của bệnh tai biến
mach máu não đang dần cải thiện , thì chị Tina lai
có triệu chứng đau thắt trước ngực, khiến chị
không thể nào nằm xuống ngủ nghỉ gì được,phải
ngồi lom khom , hoặc chỉ có thể bỏ bằng bốn chân
như em bé , Chi lai rất đau khổ và tuyệt vong , chỉ
nghĩ đên cái chết cho xong , vì tới ba Bác Sĩ
khám cho chị , và chụp MRI mà vẫn chịu không
tìm ra căn nguyên bệnh .
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Nghĩ đên chồng con chị không nỡ nên lại tiếp tục
bám lấy nhà thờ để cầu nguyện. Đi lễ ở nhà thờ
Saint Barbara nghe giới thiệu đến văn phòng Cha
Diệp tại đường Euclid, Garden Grove, ngay lập
tức chị nhờ chồng chở đến khấn Cha. Kỳ diệu
thay! Vừa khi đứng trước tượng Cha đọc kinh
xong là chị cảm thấy có sự thay đổi tức thì như có
dòng điện chạy trong người. Sau đó chị ra về và
ngày dần hồi phục, không còn thấy đau tức ngực
một chút nào nữa. Thật là diệu kỳ cho khả năng
chữa lành của Cha , chị hiểu rằng, lần này cũng là
nhờ ơn Cha Diệp đã cầu bầu với Chúa cho chị,
nên chị mới được khỏe mạnh nhanh chóng như
vậy.
Hơm năm nay, tuần nào anh chị cũng dành ngày
nghỉ của mình là mỗi thứ Hai và thêm bất kỳ lúc
nào rảnh rỗi để đến viếng thăm Cha, truyện trò
với Cha và dâng lời cảm tạ, cầu nguyện cùng Cha
để tăng thêm sức mạnh và lòng tin cậy vào Thiên
Chúa Toàn Năng. Anh chị nguyện sẽ làm như vậy
suốt thời gian còn lại của đời mình.

Phần anh Dee Fann, anh bị viêm gan C đã từ lâu.
Năm 2009 siêu vi đã tàn phá đến thận làm cho anh
bị huyết áp tang cao và phù thũng, anh phải vào
bệnh viện thường xuyên, nhưng mỗi lần chỉ được ở
không quá 20 ngày. Có lần, khi nghe lời khuyên
của Bác Sĩ là hãy làm hay ăn uống bất cứ thứ gì
anh muốn để thấy dễ chịu hơn, thì anh hiểu là bệnh
tình của mình đã hết thuốc chữa.
Khoảng 1, 2 tuần sau, anh lại nhờ người thân ở VN
xuống Tắc Sậy khấn nguyện giúp anh. Gần giống
như trường hợp của vợ anh, cha Diệp đã giúp anh
gặp đúng thầy đúng thuốc. Anh được gia đình
chuyển đến một bệnh viện khác. Đến ngày thứ 11
thì phổi anh bị ngập nước khiến toàn tyha6n anh co
giật và ngưng thở. BS ở ICU cấp cứu anh trong
tình trạng chết lâm sang. Sau 3 ngày nằm trong
phòng săn sóc đặc biệt, anh được đưa về nhà để
tiếp tục trị liệu. Gia đình anh chị ở VN hàng tuần
đều xuống mộ Cha Diệp ở Tắc Sậy để cầu nguyện
cho anh.
Tạ ơn Cha, nhờ lời cầu nguyện khẩn thiết của gia
đình, bệnh anh đã được Chúa cứu chữa qua Cha.
Tim, thận, gan của anh dần dần ổn định. Năm 2011
vừa rồi, cả gia đình anh chị đã về Tắc Sậy quỳ
trước mộ Cha mà cảm tạ ơn cứu mạng cả hai vợ
chồng.
Từ ngày biết văn phòng Cha ở Garden Grove, anh
chị đã rất gắn bó với Hội, với Cha, coi Hội như là
gia đình thứ hai của anh chị. Cả người con trai duy
nhất cũng được anh chị đưa đến mỗi khi cháu về
thăm nhà.
Anh chị muốn nhắn nhủ với mọi người là nên tin
tưởng, phó thác hết lòng vào Cha thì sự khó khăn
nào cũng sẽ được Cha giúp vượt qua.
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70. May Mắn Trong Công Việc

69. Mẹ Được Hết Bệnh

Anh Tony Lương hiện đang ở thành phố Los
Angeles. Anh Lương là người luôn đặt niềm tin tưởng
mạnh mẽ vào Cha dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh
luôn phó thác hết cho Cha trong công việc làm ăn, gia
đình, sức khỏe v.v….Có những lúc anh bị đau ốm
trong cơn hoạn nạn. Anh đều cầu xin Cha, thì cứ sau
mỗi đêm ngủ dậy là anh lại thấy mình khỏe mạnh trở
lại nên không cần phải đi bác sĩ.

Chị Hoàng Anh Đào hiện đang ở thành phố
Garden Grove California. Mẹ của chị bị bệnh viêm
phổi, nhiễm trùng máu. Bác sĩ nói chắc bà khó
qua khỏi trong vòng vài ngày nữa .Suốt thời gian
mẹ chị nằm bệnh viện, mỗi lần truyền nước biển
hay chích thuốc. Mẹ chị hoàn toàn không hay
biết. Bà tự giựt áo quần, bứt rứt và không kiểm
soát được mình.

Trong công việc làm ăn anh cũng luôn gặp được rất
nhiều may mắn từ lời cầu bầu của Cha. Hôm nay nhân
ngày được nghỉ làm, anh đã mua hoa mang tới văn
phòng Cha. Đây cũng là thói quen anh hay làm để
dâng lên Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha. Anh xin
chia sẻ ơn lành dù là nhỏ bé nhưng nói lên niềm tin
của anh vào Cha.

Mỗi lần như thế thì chị lại kêu tên Cha Trương
Bửu Diệp và khấn thì mẹ chị lại dịu xuống. Chị
đã gọi điện thoại đến văn phòng Cha Trương Bửu
Diệp để xin khấn cho mẹ. Có một lần chị cũng đến
nhưng chưa tới giờ mở cửa.Chị đứng ở ngoài cổng
và hiệp ý cầu xin Cha. Một ngày khác chị lại chở
người cháu tới văn phòng Cha để xin khấn . Chị
đã ôm chân Cha và khóc với Cha xin Cha ban ơn
lành cho mẹ con.
Kỳ diệu thay mẹ chị đã dần khỏe lại và được xuất
viện về nhà. Dầu biết rằng tuổi mẹ đã cao, lại bệnh
nặng nhưng qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu
Diệp lên Thiên Chúa tòan năng đã cho mẹ chị bình
phục khỏe mạnh . Chị đã đến văn phòng để tạ ơn
Cha và chia sẻ với mọi người về phép lạ này.
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72. Hết Ngộ Độc

71. Có Việc Làm

Câu chuyện của bác Lê Long hiện đang ở tại
Rosemead. Cách đây hơn hai mươi năm, lúc ấy bác
bốn mươi tuổi. Gia đình hoàn cảnh bác thật đau
buồn vợ chồng phải ly tán, chồng bác bỏ đi trong
khi các con còn rất nhỏ. Bác không có việc làm mà
còn phải nuôi thêm một mẹ già. Gia đình thật chật
vật và túng quẩn.
May thay lúc đó bác nghe người ta nói Cha Trương
Bửu Diệp ở Tắc Sậy, Cà Mau rất linh thiêng. Bác
lặn lội đi xuống viếng mộ rồi khấn xin Cha. Kỳ lạ
thay! Vừa khi thấy hình Cha Diệp ở mộ. Bác tự
nhiên bật lên khóc òa như chưa bao giờ được khóc!
Bác cảm tưởng như gặp chính người Cha của
mình.Cha nhìn mình như thấu hiểu mọi khó khăn
của mình. Bác đã nói với Cha: Thưa Cha, hoàn
cảnh của con khổ quá con không biết phải làm sao!
Bây giờ con không dám xin Cha điều gì, cũng
không biết điều gì mà xin nữa. Cha thấy hoàn cảnh
của con ra sao thì xin Cha cứu giúp ban ơn lành cho
con.
Xong bác trở về Sài Gòn. Vài hôm sau bác đi
ngang qua khách sạn New World là một khách sạn
lớn ở Sài Gòn, thấy có thông báo tuyển nhân viên.
Bác nghĩ khách sạn này sang trọng quá! biết có
nhận mình không? Nhưng bác cứ làm đơn nộp.Thật
lạ bác đã được tuyển vào, được huấn luyện và đi
làm rất tốt.
Từ đó bác có thu nhập để nuôi mẹ già và ba con
nhỏ. Bác nghĩ là do ơn của Cha Trương Bửu Diệp
ban cho bác nên từ đó lúc nào bác cũng nhớ ơn và
cảm tạ Cha Diệp.

Anh Nguyễn Văn Mỹ khi còn ở Bảo Lộc, Lâm
Đồng Việt Nam có đứa con gái đầu lòng sinh năm
1976. Năm cháu được hơn một tuổi thì cháu đã ăn
phải chất vôi của mấy bà ăn trầu trong một dịp
đám cưới trong gia đình. Ngay đêm đó tưởng đâu
cháu chết rồi. Vì cháu bị nóng rát ở cổ không thở
được, phải đi bệnh viện cấp cứu. Kể từ lần đó
cháu cứ bị chứng khó thở càng lúc càng nặng hơn.
Cho đến khoảng gần sáu tuổi đi học, cháu rất yếu
mà trí khôn lại kém nữa. Cứ mỗi năm cháu phải
vào bệnh viện cấp cứu từ một đến hai lần, mỗi lần
như vậy phải mất vài ngày cho đến hai tuần. Việc
học hành của cháu rất khó khăn và kết quả là cháu
bị ở lại lớp liên tục. Bác sĩ cho chụp phim xem,
kết quả cho thấy như có vết đen bị cháy ở trong cổ
họng. Khi lên cơn cháu thở rất khó khăn và cứ rụt
cổ lại trông rất tội nghiệp! Năm đó cháu được tám
tuổi. Bà ngoại cháu mới nói với bố mẹ cháu có
một đoàn đang tổ chức chuyến xe đi viếng Cha
Trương Bửu Diệp ở Cần Thơ. Vì nghe nói Cha rất
linh thiêng hay cứu giúp những người bệnh tật…
Mẹ cháu đã đi xuống khấn Cha. Từ Bảo Lộc đến
Cần Thơ mất hơn 800 cây số. Bố Mẹ cháu đã đặt
hết niềm tin tưởng vào Cha. Xin Cha cầu bầu
cùng Thiên Chúa cứu giúp cháu.
Khoảng một thời gian trôi qua cháu đã khỏe
mạnh hẳn lên lúc nào không biết. Thật là như một
ơn thiêng phép lạ Cha ban. Cho đến nay cháu rất
khỏe mạnh. Không còn một triệu chứng bệnh nào
khó thở cả mà lại còn thông minh hơn những
người khác. Bây giờ cháu đã lập gia đình và sống
rất an lành. Cả gia đình cháu mới cảm nghiệm
thấy rằng đây rõ ràng là một phép lạ mà Cha
Trương Bửu Diệp đã cầu bầu trước tòa Chúa mà
âm thầm lặng lẽ ban cho cháu ơn chữa lành bệnh
cho cháu.
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74. Thấy Cha Linh Thiêng

73. Hết Hiếm Muộn

Anh Vũ Quốc Nguyễn hiện đang ở thành phố
Westminster. Lập gia đình vào năm 2005. Hai vợ
chồng mong muốn có được đứa con mà mãi không
có. Mỗi lần đi chơi chung với bạn bè, nhìn bạn bè
vui chơi với con anh Quốc rất buồn. Anh Quốc cầu
xin hoài mà vẫn không được nên đâm ra không tin
nữa.Anh không đi lễ nhà thờ, bỏ luôn đọc kinh
tối… Một lần anh được một người phát cho anh tờ
giấy trong đó ghi hãy cầu nguyện với Cha Trương
Bửu Diệp một ngày bẩy lần…Anh Quốc cầm đọc
và nghĩ rằng:Có chắc gì Cha giúp được! Vì mình
đây cầu xin với Chúa, Mẹ Maria còn chưa được?
Nghĩ vậy, nhưng anh vẫn thì thầm nói với Cha
Trương Bửu Diệp rằng: “Thưa Cha, thật sự con đã
bỏ đạo lâu lắm rồi, nếu trong vòng một tháng mà
Cha làm phép lạ cho thấy thì con mới tin đi theo
đạo lại, không con bỏ luôn.” Ít ngày sau hai vợ
chồng anh về Việt Nam chơi và được một người
mách bảo đưa vợ đến gặp bác sĩ là trưởng khoa
của bệnh viện Từ Dũ xin khám bịnh . Sau lần
khám và chữa trị đó, hai vợ chồng quay về Mỹ thì
một tháng sau có tin vui. Anh Quốc nói: Do anh đã
xin với Cha Diệp và lần về Việt Nam đó, Cha đã
chỉ đường mách lối cho anh đưa vợ tới đúng bác sĩ
điều trị và đã có kết quả. Bây giờ thì anh rất tin
vào sự cầu bầu linh thiêng của Cha. Anh đã xưng
tội, đi lễ, đọc kinh mỗi ngày. Con gái của anh
Quốc nay đã được hơn hai tuổi, và gần đây nhất
anh lại có dịp về Việt Nam, sau khi vừa xuống phi
trường anh đã đáp xe đi thẳng xuống Tắc Sậy Cà
Mau để viếng mộ và tạ ơn Cha.
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Chị Hạnh và bác Đính là hai Mẹ con ở thành phố
Riverside là người Phật giáo. Trước đó chị Hạnh
cũng có nghe tiếng Cha Trương Bửu Diệp rất linh
thiêng. Có lần chị xem qua đài radio mới biết có
văn phòng Cha Trương Bửu Diệp nằm trên đường
Euclid kêu gọi mọi người đến ký thỉnh nguyện thư
xin phong Thánh cho Cha. Hai người đã đi đến
văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation để viếng
Cha và ký thỉnh nguyện thư. Chị Hạnh kể, một lần
Chị đang niệm Phật cầu xin cho người bạn chị thì
đã thấy Cha Trương Bửu Diệp. Khoảng hai ba
ngày sau Chị cũng lại thấy Cha. Chị biết Cha rất là
linh thiêng nên Chị mới đến văn phòng khấn vái.
Trong lúc hai mẹ con cầu nguyện chị đã nói: Nếu
Cha linh thiêng mà có ở tại chỗ này thì Cha cho
con thấy một cái gì màu nhiệm đi! Liền lúc đó chị
Hạnh thì không thấy gì, nhưng mẹ chị nghe chị nói
như vậy đang vái khấn Cha và nhìn vào tượng Cha
đang ngồi, bỗng thấy miệng của Cha mấp máy.
Bác mới chồm tới gần hơn nữa để nhìn cho rõ hơn
thì cũng thấy như vậy!
Nhờ sức mạnh cầu bầu của Cha lên chúa cho
mọi người bất kể là tôn giáo nào Cha đều ban ơn.
Cha Diệp còn cho mọi người thấy sự linh thiêng
của Cha bằng nhiều cách khác nhau. Bức tượng
Cha Diệp đặt tại văn phòng rất linh động. Đây là
bức tượng đã được thỉnh từ nhà thờ Tắc Sậy nơi
đặt mộ của Cha Diệp ,và có rất nhiều người chia sẻ
họ cũng đã cảm nhận được thần thái linh động và
nhân từ trên nét mặt của tượng ,khi đang đứng
chiêm ngắm hay cầu nguyện với Cha.
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75. Phục Hồi Cánh Tay Bị Gãy

76. Vượt Qua Cơn Hiểm Nghèo
Đây là lời kể của chị Diana Trần hiện ở
thành phố Los Angeles. Ba của chị Diana đã tám
mươi tuổi. Vào đầu năm 2012 ba của chị Diana bị
bệnh rất nặng. Đầu tiên ba chị bị đau bụng dữ dội
và được chở vào bệnh viện điều trị. Bác sĩ cho
thuốc giảm đau, điều trị năm tuần rồi cho về nhà.
Sau hai ngày ông bị đau bụng lại. Ba chị được đưa
vào một bệnh viện khác.

Cô Trần Thị Hoa hiện đang ở thành phố
Westminster. Vào ngày hai tháng mười hai năm hai
ngàn mười hai. Hai đứa cháu ngoại của cô Hoa
đứa năm tuổi, đứa ba tuổi đang chơi đùa với nhau,
thì bất ngờ đứa em xô ngã anh đang đứng trên ghế
té xuống đất gãy xương ở cánh tay trái. Người nhà
gọi 911 tới cấp cứu và chở vô bệnh viện.
Sau khi chụp phim kiểm tra bác sĩ nói phải mổ để
xếp xương lại và lấy máu bầm ra. Lúc đó cô Hoa
nghe tin này thì trong lòng vừa đau đớn vừa lo lắng
lắm. Cô đã cầu nguyện với Cha Phanxico Trương
Bửu Diệp vì từ lâu cô nghe mọi người nói Cha
Diệp rất linh thiêng. Khi đó cô chưa tin vào Cha
nhiều nhưng cô đã khóc và nói với Cha: Thưa Cha
cả đêm con không ngủ được, trái tim con rất đau
đớn vì sáng mai đứa cháu ngoại năm tuổi của con
nó phải mổ để sắp xương lại. Cha có linh thiêng
hãy cho con tin Cha, xin Cha cho cháu nó mổ
không bị đau đớn, và Cha ơi! Con cầu xin Cha
xuống nhà thương Cha ráp xương lại cho cháu
ngoại con thì con mới tin! Cô đã cầu xin quyết liệt
với Cha như vậy.
Bất ngờ sáng ngày hôm sau các bác sĩ chụp phim
lại và cho cô hay là cháu khỏi phải mổ và cũng
khỏi phải lấy máu bầm ra. Chỉ bó bột rồi cho cháu
về. Thật là kỳ diệu! Khi nghe tin cô đã mừng đến
phát khóc và hết lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự
cầu bầu linh thiêng của Cha. Ngay trưa đó, cô đã đi
thẳng đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để tạ
ơn Cha và chia sẻ lại cho mọi người biết sự linh
thiêng mầu nhiệm của Cha để làm chứng cho Cha
Diệp.

Tại đây bác sĩ chẩn đoán bảo phải mổ vì bị
nhiễm trùng rồi. Ca mổ thành công. Nhưng sau vài
ngày chụp phim và khám lại, bác sĩ thấy nước vô
lá phổi quá nhiều. Bác sĩ phải dùng bơm để hút
nước ra. Trong khi bơm thì làm thủng lá gan nên
có máu chảy ra ngoài cùng với nước ở phổi, lại
thêm cái ống để truyền thức ăn vào bao tử bị trật
chỗ nên thức ăn cũng tràn ra ngoài. Bác sĩ bảo
không thể nào phẫu thuật hai lần trong một tuần
được với số tuổi như ông.
Nên chỉ có cách đem ông về nhà để người
thân tới thăm và chờ chết. Bác sĩ hỏi ý kiến người
nhà nên rút ống trợ thở vì không thể cứu chữa
được, hay cứ để ống cho ông chết từ từ. Có ông
bác sĩ làm việc đã kinh nghiệm ba mươi tám năm
nói rằng: Trường hợp của ông chỉ chờ chết thôi
chứ không thể nào sống được. Lúc đó gia đình chị
xin cứ để ống để có chút hy vọng. Chị Diana khóc
và chị cầu nguyện với Cha Phanxico Trương Bửu
Diệp cứu giúp ba chị được sống. Chị sẽ xin ăn
chay một tháng. Và quả là một điều kỳ diệu. Ba
của chị về nhà được vài tuần và ba chị dần dần hồi
phục và khỏe lại.
Chị đã đến văn phòng Trương Bửu Diệp
Foundation để chia sẻ lại nhờ sự cầu nguyện linh
thiêng của
Cha Diệp
với Chúa đã
ban cho gia
đình chị
phép lạ kỳ
diệu để mọi
người cùng
biết.
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78. Hết Lao Phổi

77. Lành Chứng Bệnh Lạ

Chị Catarina Dung Kim Nguyễn hiện đang ở thành phố
Santa Ana. Vào năm 2007 chị Dung rất đau khổ vì nghe
tin con trai chị ở Việt Nam làm ăn thất bại nên lâm bệnh
lao phổi, Chị thì ở xa con nên chỉ biết cầu nguyện ơn
trên. Chị biết Cha Trương Bửu Diệp rất linh thiêng cầu
bầu trước Chúa ban nhiều ơn cho mọi người.

Anh Nguyễn Trính Đạo hiện đang ở thành
phố Washington. Anh có đứa con gái mười tám
tháng tuổi bị một chứng bệnh nan y rất lạ. Kết quả
chụp phim óc bác sĩ cho biết cháu bị một chứng
bệnh ảnh hưởng về não và các cơ bắp. Gây cho
cháu không thể phát triển và hoạt động ,và cháu
khó có thể sống thọ được.
Sau khi nghe như vậy thì gia đình anh Đạo rất là
buồn, hoang mang và không biết làm gì khi thấy
cháu bị ốm và nằm như vậy. Anh chỉ còn biết cầu
nguyện. Có người thân nói anh đi khấn Cha
Trương Bửu Diệp. Anh hằng ngày đã cầu khấn
Cha, xin Cha giúp cho cháu hết bệnh.
Sau một thời gian thì cơn bệnh của cháu đã từ từ
giảm đi. Anh và gia đình hết sức vui mừng và ngạc
nhiên vì bác sĩ nói bệnh của cháu mỗi ngày mỗi
nặng thêm chứ không có giảm đi và có thể đi đến
tử vong. Nhưng cho tới nay thì cháu đã khỏe hẵn
và đã học xong highschool. Khi biết có văn phòng
Trương Bửu Diệp Foundation ở Thành Phố
Garden Grove California, anh tìm đến để cảm tạ
Cha và chia sẻ đến mọi người để vinh danh Cha.
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Một buổi chiều khoảng hai giờ chị đi đến nhà thờ để cầu
nguyện với Chúa và Cha Trương Bửu Diệp. Cầu cùng
Chúa cho con trai chị vượt qua được cơn bệnh lao (vì
bệnh này rất nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong). Qua
ngày hôm sau con trai chị đã gọi điện thoại kể: Vì chứng
bệnh đã hành con chị gần ba tháng không nằm được. Vào
khoảng năm giờ sáng, lúc con chị đang mơ mơ màng
màng trong giấc ngủ thì có một người đàn ông mặc áo
dài màu trắng, có râu, mở cửa phòng đi vào và dắt tới
nhà tắm vỗ lưng và nói với con chị: Con ho đi, con cứ ho
đi, có Cha đây! Và con chị đã ho…. Sau đó người đàn
ông lấy khăn lau miệng, lau mặt. Khi xong, người đàn
ông ấy dẫn đứa con chị về giường nằm xuống và lấy
chăn đắp cho con chị.
Ngay lúc đó con chị mới nằm xuống được, ngước nhìn
lên thấy một người đàn ông mặc áo dài trắng, miệng có
râu. Con chị mới nói: Con cần làm gì thưa ông? thì người
đàn ông nói : Ta không phải là ông mà là Cha của con,
con cứ nằm… và ông quay lưng đi ra, liền đó con chị giật
mình dậy và nhìn đồng hồ lúc đó là 5:30 sáng trùng với
giờ mà chị Dung đã cầu nguyện trong Nhà Thờ với Chúa
và Cha. Qua ngày hôm sau, Con chị đã tự đứng lên và đi
xe Honda đến nhà thờ Chí Hòa và thỉnh một bức tượng
Đức Mẹ về và để ở đầu giường. Chị không thể tin được
con chị đã thay đổi như vậy! Bởi chị biết con trai chị rất
cứng lòng. Nhưng bây giờ con Chị đã tin! Khoảng hai
tháng sau thì con chị đã
lành bệnh. Chị đã tin đây là
một ơn phép lạ Chúa và
Cha đă ban cho gia đình.
Chị đã đến văn phòng để
cảm tạ Chúa và Cha
Trương Bửu Diệp và chia
sẻ lại với mọi người để
vinh danh Cha.
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79. Hết Rối Loạn Tiêu Hóa

Chị Marianne Isa hiện đang ở thành phố
Anaheim. Chị là người ngoại đạo. Nhưng chị rất
tin tưởng vào Chúa, Đức Mẹ và Cha Trương Bửu
Diệp. Một lần chị bị bệnh, ăn uống không tiêu hóa
được gây khó chịu. Chị phải nằm trong bệnh viện
mất mười ngày. Chị rất yếu và đi lại khó khăn. Chị
té hai lần trong bệnh viện phải cần sự giúp đỡ mọi
người mới đứng lên được. Chị phải dùng tới xe tay
nắm để di chuyển. Cô ca sĩ Carol Kim ( bổn đạo
mới) là chị ruột đã tìm đến Văn Phòng Cha
Trương Bửu Diệp để khấn Cha cầu bầu cùng Chúa
cho em mình được mau lành bệnh. Sau một thời
gian điều trị chị Marianne đã khỏe lên và đi
được.Vào ngày 29 tháng 3 năm 2013 vừa qua hai
chị em đã tới văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để
tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Cha Phanxico Trương Bửu
Diệp đã ban ơn cho chị được lành bệnh và đi lại
bình thường. Chị đã chia sẻ với Trương Bửu Diệp
Foundation và mọi người để vinh danh Cha.

80. Hết Bệnh Bao Tử
Chị Lan Huỳnh hiện đang ở thành phố Santa
Ana , California. Vào năm 1995 chị còn đang ở tại
Việt Nam, chị có một đứa cháu con của em
trai.Cháu chị khoảng mười mấy tháng tuổi, cháu cứ
hay bị bệnh. Nếu cứ ăn uống vào, hoặc lúc khóc
hay có gì tác động mạnh là cháu ói ra nên cháu rất
ốm yếu. Bác sĩ nói cháu bị gấp bao tử. Chị mới
bồng cháu xuống Tắc Sậy Cà Mau để xin khấn Cha
vì biết Cha rất linh thiêng. Thời điểm đó đường xá
đi lại còn khó khăn, muỗi rất nhiều….khoảng hai
giờ sáng mới tới Tắc Sậy. Nhưng người rất đông vì
sáng hôm sau là ngày giỗ của Cha. Chị không thể
nào chen chân để bế cháu vào trong mộ Cha được.
May sao chị gặp được mấy anh bảo vệ tốt và hiểu
được hoàn cảnh chị đã giúp đỡ mở đường cho chị
bế cháu vào, phải rất khó khăn vì rất đông người
chen lấn nhau. Sau cùng chị cũng đến được tận nơi
mộ Cha. Chị đã đặt cháu lên mộ và khấn xin Cha
linh thiêng chữa lành bệnh cho cháu. Chị đã đặt hết
niềm tin vào Cha. Chị xin một ít nước Thánh mang
theo về để cháu uống, và từ đó trở đi cháu đã khỏe
lên và không còn ói nữa. Nay Cháu đã lớn, khỏe
mạnh và đã định cư tại Mỹ cùng gia đình.
Vào năm 2000 khi còn trong nước chị làm ăn
thất bại. Con cái khó có điều kiện để tiếp tục việc
học. Chị khấn xin Cha cho mẹ con chị được qua Mỹ
để các con có điều kiện ăn học. Rồi tự nhiên sau đó
có người thân trong gia đình về làm giấy tờ bảo
lãnh cho mấy mẹ con chị qua Mỹ định cư cho tới
nay.Cứ mỗi năm có dịp về Việt Nam chơi chị đều
thu xếp xuống Tắc Sậy tạ
ơn Cha trước rồi sau đó
mới đi đâu thì đi. Còn
nhiều ơn lành nữa mà Chị
đã nhận được. Chị đã đặt
hết niềm tin vào sự cầu
bầu của Cha Phanxico
Trương Bửu Diệp qua
Chúa và Mẹ Maria đã
luôn giúp đỡ chị trong
cơn hoạn nạn. Nay xin
chia sẻ ơn này để vinh
danh Cha.
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82. Được Gặp Mẹ Lần Cuối

81. Hết Hiếm Muộn
Chị
Chirstina
Thanh
Nguyễn hiện
đang cư ngụ
tai thành phố
Costa Mesa,
California.
Vào năm
1994 chị viết một lá thơ và gởi một người bạn đi
xuống mộ Cha Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy Cà
Mau để xin khấn Cha cho chị được qua Mỹ và sinh
được hai đứa con. Một trai và một gái.
Vào năm 1998 Chị xuất cảnh sang Mỹ được một
năm thì chị có tin vui. Sau một tháng có thai chị bị
ra huyết. Khi đi bác sĩ khám nói: Chị bị hư thai rồi!
Chị về nhà mua đủ thứ thuốc uống, rồi dằn nước
nóng, xông giá. Mua cả thuốc Bắc về uống. Sau
khi uống được năm viên thì thấy tay chân mình bị
bủn rủn. Mẹ chồng chị nói đừng uống nữa. Nhưng
Chị ráng uống thêm hai viên nữa mong cho mau
khỏe để đi làm. Sau khi uống thêm hai viên nữa thì
chị nằm gục luôn.
Mẹ chồng mới đưa chị tới khám một bác sĩ khác.
Bác sĩ này nói chị không bị hư thai mà chị đang có
thai sinh đôi. Chị không tin vì nghĩ bác sĩ nói
giỡn.
Ba tháng sau đi siêu âm thì chị biết là song thai:
Môt trai và một gái. Chị nhớ lại lời xin khấn ngày
xưa và hiện chị còn giữ cuốn sổ có ghi lời gởi thư
năm đó với Cha Diệp vào ngày 16 tháng 8 năm
1994. Đúng như lời nguyện với Cha đã phù hộ
cho chị sanh một lúc hai đứa như ý chị mong
muốn! Đúng là ơn lành Cha đã ban cho chị. Chị
không tưởng tượng nổi, chị đã uống đủ thứ thuốc
mà hai bé sinh ra vẫn khỏe mạnh và lớn khôn đến
ngày hôm nay.

Anh Bùi Văn Chiến hiện đang ở thành phố
Uneka ,New York. Năm 2007 em gái anh Chiến
sinh sống tại Việt Nam gọi điện thoại cho anh
Chiến biết mẹ bệnh nặng đang nằm bệnh viện cấp
cứu. Bác sĩ nói không qua khỏi.
Cô nhắn về Việt Nam gấp để hy vọng gặp mẹ lần
cuối. Đến ngày hôm sau anh mua được vé máy
bay để về. Anh nghĩ phải mất gần hai mươi bốn
tiếng mới có thể đến Việt Nam. Chỉ sợ không kịp
gặp mẹ mình lần cuối !
Nhà anh có treo hình Cha Trương Bửu Diệp nên
anh cứ cầu xin .Anh đọc ba kinh Kính Mừng và
anh khấn với Cha: Xin Cha giữ gìn mẹ con. Để
con về được gặp mẹ con lần cuối.
Khi anh về đến Việt Nam và đi thẳng tới bệnh
viện thì mẹ còn thở thoi thóp với ống dưỡng khí.
Khi anh nói chuyện thì mẹ nhận ra liền. Ánh mắt
của mẹ sáng rực lên vì biết anh đã về. Anh đã ở
với mẹ trong bệnh viện bẩy ngày. Sau đó thấy
tình trạng của mẹ không tiến triển gì. Anh tính
quay về Mỹ để đi làm. Chiều hôm đó anh vô từ giã
mẹ để mai quay về Mỹ. Thì đêm hôm đó bác sĩ
báo tin mẹ anh đã ra đi. Thật là tốt đẹp! Điều này
chứng tỏ Cha đã thu xếp cho anh được ở bên mẹ
trong những ngày cuối cùng. Anh cũng còn thời
gian để báo về hãng ở Mỹ xin thêm phép ở lại lo
hậu sự cho mẹ.
Nay anh biết được văn phòng Cha Trương Bửu
Diệp ở California, anh đã tìm đến chia sẻ và tạ ơn
Cha Diệp.

Tình cờ chị xem đài thấy chiếu chương trình Cha
Trương Bửu Diệp đã tới Mỹ. Chị tìm đến văn
phòng và chia sẻ niềm vui của chị để làm chứng về
sự cầu bầu linh thiêng của Cha.
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83. Nhận Được Sự Mầu Nhiệm

84. Thuyên Giảm Bệnh Ung Thư Ruột
Anh Đinh Cao Thắng hiện đang ở thành phố
Garden Grove, California. Cách nay sáu tháng có
người anh là Đinh Quang Chinh cư ngụ tại El
Monte. Anh Chinh đi khám bệnh. Bác sĩ phát hiện
anh đã bị bệnh ung thư ruột và cần phải giải phẩu
gấp.

Anh Huỳnh Văn Ru hiện đang ở thành phố
Azusa ,Los Angeles. Nhân dịp anh đến văn phòng
Cha Trương Bửu Diệp để viếng. Anh mang về một
số hình ảnh của Cha và tờ ký thỉnh nguyện thư xin
phong Thánh cho Cha để phổ biến cho bạn bè và
người thân ở các tiểu bang khác. Anh hứa với Cha
sẽ làm những gì trong khả năng anh. Xin Cha cho
anh sự bình an.

Bác sĩ chuẩn đoán anh sau phẩu thuật anh chỉ có 3
phần trăm để sống. Khi nghe nói như vậy thì gia
đình Anh Thắng rất lo lắng và buồn rầu. Anh
Thắng đã ngày đêm cầu nguyện với Chúa, Đức Mẹ
và đặc biệt với sự cầu bầu linh thiêng của Cha
Trương Bửu Diệp với Chúa cho anh Chinh được
vượt qua cơn bệnh ngặt nghèo này.
Rồi sau ca phẫu thuật tới nay, sức khỏe anh Chinh
đã dần hồi phục. Nay anh Thắng tới văn phòng
Cha Trương Bửu Diệp để tạ ơn và xin chia sẻ ơn
lành với mọi người. Xin Cha tiếp tục phù trợ cho
anh của mình được hoàn toàn bình phục.

Qua ngày hôm sau anh đóng thùng đựng các tờ
thỉnh nguyện thư và hình Cha để gởi đi. Sau khi bỏ
các tờ ký thỉnh nguyện thư vào thùng. Anh để hình
Cha lên trên cùng, nhưng khi bỏ hình vào thì khổ
giấy hình Cha lớn hơn so với thùng đựng, Anh
không thể nhét vào được hay gấp lại hoặc cắt nhỏ
hình để cho vừa đươc. Anh mới nói với Cha: Con
sẽ bỏ hình Cha vào phong bì và gởi đi riêng. Đến
lúc bỏ hình Cha vào phong bì vừa định dán keo
thùng lại, anh thử đặt phong bì có hình Cha lên
trên thùng thì lạ thay cái phong bì lớn vừa y với
cái thùng. Anh hết sức ngạc nhiên. Vừa mới đây
bỏ hình Cha vào không vừa. Vậy mà bây giờ cộng
thêm phong bì bên ngoài nữa mà lại bỏ vừa trong
thùng, Anh không thể hiểu nổi. Anh xin chia sẻ
với mọi người về sự mầu nhiệm của Cha.
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85. Lành Bệnh Ung Thư Phổi

86. Hết Bệnh Đau Đầu
Vợ chồng Chị Hương Đoàn và anh Đệ Phan hiện
đang cư ngụ tại thành phố Garden Grove,
California. Chị Hương bị bệnh về đau đầu rất
nặng đã ba năm nay. Mắt của chị cũng không nhìn
thấy rõ nên không còn lái xe được. Sức khỏe càng
ngày càng yếu dần đi…
Chị đã đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để
khấn xin Cha cho được hết bệnh về đầu và mắt
được sáng để có thể lái xe đi lại được. Mỗi ngày,
những lúc rảnh dù ở bất cứ nơi đâu chị đều âm
thầm đọc kinh và khấn với Cha Trương Bửu Diệp.

Cô Đặng Thị Hiền hiện đang cư ngụ tại
thành phố Anaheim, California. Cô Hiền là người
ngoại đạo. Đầu năm 2013 cô có người em gái năm
mươi tám tuổi bị bệnh ung thư phổi có bướu. Cả
nhà và cô em gái của Cô Hiền rất là bàng hoàng và
lo lắng.
Cô Hiền đã được mọi người chỉ và tình cờ cũng
xem thấy trên tivi, báo chí về lời cầu bầu của Cha
Trương Bửu Diệp. Đã và đang có rất nhiều người
được ơn Cha.
Cô đã đến nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp
nằm trên đường Euclid thành phố Garden
Grove ,California. Cô đã đến hai lần để khấn
nguyện cho em cô thoát khỏi cơn bịnh hiểm
nghèo .Tất cả đều mơ hồ cô cũng chỉ biết cầu
nguyện như thế thôi chứ còn không biết có được
hay không? Đồng thời cô thỉnh hình cha về và cầu
nguyện với Cha mỗi ngày.
Sau sáu tháng, em của cô gọi điện báo tin vui khi
đi khám và chụp phim lại bác sĩ nói là không còn
thấy vi khuẩn ung thư trong người nữa. Cô Hiền
rất mừng vì lời cầu xin đã được Cha nhận lời.
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87. Chữa Lành Cánh Tay

88. Không Cần Dùng Bình Oxy Để Thở
Anh Thắng Lê và chị Trist Phạm hiện đang ở thành
phố Reseda, California. Anh Chị có đứa con trai
tên Toàn Lê bị bệnh chậm phát triển. Từ tháng 3
năm 2013 cháu bị thêm biến chứng hô hấp, nên
cháu phải dùng xe để di chuyển, chính cơn suyễn
làm cháu khó thở. Bác sĩ phổi yêu cầu cháu phải
đeo ống thở oxygen 24/24. Một lần anh chị xem
tivi thấy phát chương trình Cha Trương Bửu Diệp
và biết được có văn phòng Cha ở thành phố Garden
Grove, California.

Anh Nguyễn Hữu Khiêm là người bổn đạo mới.
Anh bị đau bên cánh tay phải đã mấy năm, anh
không thể nhấc nổi cánh tay lên ngang vai quá ba
mươi giây.
Mỗi khi tắm rửa hoặc thay quần áo thật khó khăn.
Anh đã đi Bác Sĩ khám và uống thuốc nhưng vẫn
không khỏi. Một ngày kia, anh đến khấn
ChaTrương Bửu Diệp xin Cha chữa lành cánh tay
cho anh. Ngay tối hôm đó, anh đã có cảm giác
được cánh tay đã khá hơn. Anh mới nói với vợ sao
nhanh quá! Mới khấn Cha chưa đầy hai mươi bốn
tiếng đồng hồ mà cánh tay giờ đã đưa lên được.

Anh chị đã chở cháu đến văn phòng Cha Trương
Bửu Diệp để khấn Cha. Trước khi tới khấn Cha,
cháu thở rất mệt nhọc, nhưng sau khi khấn về thì
Cháu đã khá lên. Cháu không cần tới bình oxygen
trong thời gian cháu vô thăm Cha nhưng về nhà thì
cháu vẫn phải dùng bình dưỡng khí nhưng mức độ
giảm dần dần.
Đúng là Cha đã chứng nhận lời cầu xin của gia
đình anh chị vì đã đặt hết niềm tin nơi Cha, và chỉ
có sức mạnh lời cầu bầu của Cha Diệp đã giúp cháu
khỏe hơn.
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89. Cánh Tay Trái Lành Bệnh

90. Tìm Được Việc Làm

Chị Mạch Quý
Anh hiện đang
sinh sống tại
thành phố
Seattle. Chị là
người theo Đạo
Phật. Một dịp chị
đi về Việt Nam
được bạn bè giới
thiệu Cha Trương Bửu Diệp về sự cầu bầu linh
thiêng của Cha cho mọi người. Đặc biệt là người
ngoại đạo. Bạn bè đã rủ đi xuống Tắc Sậy, Cà Mau
nơi có Mộ Cha, nhưng chị không thu xếp kịp thời
gian để đi, và hẹn lần sau sẽ về ghé thăm viếng
Cha. Khi trở về Mỹ chị đọc sách, báo thấy Cha đã
chữa lành bệnh cho nhiều người.
Trong một lần mọi người họp nhau để cầu nguyện.
Chị cũng âm thầm xin khấn Cha cho chị được lành
cánh tay bên trái vì nó đau và nhức đã lâu không
hết dù làm đủ mọi cách. Đi bác sĩ khám, uống
thuốc Tây, thuốc Nam, chạy điện….vẫn không hết.
Chị rất tin tưởng vào phép lành nơi Cha. Chị bắt
đầu đọc kinh và làm theo những lời xin khấn được
mọi người hướng dẫn cho chị.
Lạ thay sau khoảng hai mươi phút thì chị cảm
thấy cánh tay như nhẹ hẳn không còn cảm giác đau
nhức nữa. Chị cũng không tin vào cảm giác của
mình, nghĩ rằng sao Cha ban ơn nhanh quá! Chị đã
đứng lên chia sẻ với mọi người ngay trong Hội
Trường là chị đã nhận được ơn lành của Cha.
Trong lòng chị có thoáng nghi nghờ tự nghĩ bây
giờ mình không đau nhưng khi về nhà không biết
sẽ ra sao? Kể từ đó tay của chị đã hoàn toàn bình
phục.

Hôm nay nhân dịp đi qua California chơi, được
một người bạn giới thiệu có văn phòng Cha nằm
trên đường Euclid ở thành phố Garden Grove. Chị
tìm đến để tạ ơn Cha và xin chia sẻ ơn lành với
mọi người để vinh danh Cha.
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Chị Nguyễn Thị Nhiễu hiện đang ở thành phố
Westminster, California. Trước khi Chị qua Mỹ,
chị đi phỏng vấn để xin Visa.Vì nhà ở Bà Rịa,
Vũng Tàu nên chị phải đi xuống Sài Gòn để phỏng
vấn.
Chị đã mang theo hình của Cha Trương Bửu Diệp
để xin Cha cho gặp được mọi chuyện may mắn và
tốt đẹp. Với sự tin tưởng vào lời cầu bầu linh
thiêng của Cha. Thực tế trong quá trình làm thủ tục
cho đến lúc phỏng vấn chị đã gặp được nhiều may
mắn và thuận lợi. Kết quả chị đã vượt qua được
cuộc phỏng vấn. Chị mừng đến không thể diễn tả
nổi!
Một ơn lành khác chị nhận được vào năm 2012.
Qua lời giới thiệu của bạn biết được văn phòng
Cha Trương Bửu Diệp mới mở. Chị đã đến khấn
Cha giúp chị tìm được công việc làm khác. Chị đã
cầm tay Cha và nói: Cha ơi! Con đi làm gặp người
chủ họ phân biệt chủ tớ mà họ không có tình
người. Con buồn lắm! Con không biết nên làm hay
về mà con đang làm mà nghỉ ngang thì không có
lương tâm. Xin Cha cầu nguyện cùng Chúa và Đức
Mẹ linh hướng cho con làm thế nào đổi được công
việc.
Chị cầu nguyện hôm trước thì hôm sau chủ kêu chị
lên và nói: Nếu Chị không muốn làm nữa thì tùy
chị. Nghe được vậy thì quá mừng! Đêm đó bị bồn
chồn cả đêm trằn trọc khó ngủ vì vui.Sáng hôm sau
chị đã đến văn phòng Cha tạ ơn Cha.
Ngay sau đó chị cũng nhận được chỗ làm mới.Chị
tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Cha Trương Bửu Diệp đã
ban cho chị. Chị đã chia sẻ lại với văn phòng và
nhắn với mọi người là hãy đến với Cha và đặt hết
lòng tin vào Cha, Cha sẽ cầu bầu cùng Chúa ban
ơn cho tất cả chúng ta.
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92. Hết Bệnh Nhức Đầu

91. Mổ Mắt Được Bình An

Anh Hoàng hiện đang ở thành phố Garden
Grove, California. Ngày 14 tháng 9 năm 2012 con
trai của anh được hai mươi hai tuổi. Một hôm cháu
đang học ở Trường College thì cháu kêu nhức đầu.
Cháu xin phép cô giáo để về nghỉ.

Hai mẹ con bác Nguyễn Thị Mạnh hiện đang ở
thành phố Santa Ana và chị Võ Thị Hồng Vân
đang cư ngụ ở Huntington Beach, California. Vào
Tháng 3 năm 2012 một bên mắt phải của bác
võng mạc bị sút ra hết 80 phần trăm không nhìn
thấy nữa.

Khi đi xuống tới Parking thì cháu nhức đầu quá
chịu không nổi mới té xuống. Người ta gọi cấp
cứu đưa vô bệnh viện làm các xét nghiệm chụp
phim , chọc kim vô tủy để lấy mẫu tủy để thử…
Con anh nằm bệnh viện hết một tuần. Khi đó bác
sĩ vẫn chưa tìm ra bệnh. Bác sĩ chỉ nghi vấn là
não của cháu bị chảy máu.
Khi đó anh trai của anh Hoàng mới bảo anh đi đến
văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để khấn. Anh đã
khấn: Xin Cha cho bác sĩ tìm ra bệnh để chữa cho
cháu được lành bệnh.

Đi khám bác sĩ Việt Nam nói nên chấp nhận hiện
tại vì bác đã lớn tuổi rồi. Gia đình mới cầu nguyện
với Cha Trương Bửu Diệp. Xin Cha cho bác gặp
thầy gặp thuốc. Không bao lâu Cha đã dẫn dắt cho
gặp được bác sĩ người Mỹ.Vị bác sĩ này mới quyết
định mổ cho bác.

Một ngày sau khi khấn Cha. Người nhà báo tin cho
anh biết là bác sĩ đã tìm ra bệnh. Bác sĩ xác định
cháu bị một mạch máu não ở đầu bị bể. Chèn lên
dây thần kinh gây cho cháu nhức đầu. Bác sĩ quyết
định sẽ mổ cho cháu. Sau khi mổ hai ngày là cháu
được về nhà và hiện nay cháu đã bình phục.

Khi nghe tin mổ thì bác lại lâm ra bệnh. Nên cả
nhà mới nói thôi đành để bà vậy và tiếp tục khấn
Cha Trương Bửu Diệp. Vào khoảng hai tháng sau
bác khỏe lại và tự bác nói quyết định mổ.

Hôm nay anh trở lại văn phòng để tạ ơn Cha đã
ban ơn lành mà anh đã nhận được từ lời cầu xin
với Cha chuyền cầu cùng Chúa cho con trai anh
được lành bệnh. Anh xin chia sẻ ơn lành lại để làm
chứng cho Cha.

Sau khi mổ xong bác sĩ cho hay sức khỏe của bác
rất tốt. Bác đã tỉnh lại ngay và nhớ lại hết. Một
tuần sau khi mổ bác cùng với chị Hồng Vân đến
văn phòng để tạ ơn Cha và xin chia sẻ ơn lành với
mọi người để vinh danh Cha.
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93. Lành Bệnh Nan Y

94. Hết Đau Tai
Vào một ngày tháng 03 năm 2012 cháu
Emmy tự nhiên bị một bên tai phải không nghe
được.

Anh Võ Anh Quy vào tháng 5 năm 2010.
Anh bị mắc một chứng bệnh nan y. Qua các xét
nghiệm. Bác sĩ nói căn bệnh của anh rất nguy hiểm
và có thể dẫn tới tử vong.
Bác sĩ khuyên người nhà của anh chuẩn bị để lo
hậu sự. Trong quá trình điều trị bệnh, Anh phải trải
qua một cuộc giải phẫu và cơ hội sống chết là 50
phần trăm. Anh rất lo lắng và ngày đêm cầu
nguyện với Cha Trương Bửu Diệp.
Anh đã xin Cha cầu bầu cùng Chúa ban ơn lành và
cứu sống anh vì biết rằng sự sống của anh rất là
mỏng manh. Sau đó anh đã phải trải qua sáu tiếng
cho cuộc giải phẫu. Và may mắn thay anh đã tỉnh
lại. Một thời gian sau xét nghiệm kiểm tra lại đã
không còn thấy dấu hiệu gì của căn bệnh nan y
nữa.

Cháu rất là khó chịu vì một bên tai đã hoàn toàn
mất thính giác, và nó gây ảnh hưởng đến việc học
của cháu rất nhiều. Mẹ cháu là chị Kim Anh hiện
đang ở Thành Phố Fountain Valley, California.
Đưa cháu đi đến bác sĩ chuyên môn về chữa trị tai
để khám, nhưng không thấy được gì lạ. Vì ba của
cháu Emmy cũng là bác sĩ đã khám cho cháu
nhưng cũng không phát hiện được gì trong tai. Ba
cháu mới nói với chị Kim Anh đưa cháu đi khám
bác sĩ khác.
Trước khi đến bác sĩ. Chị đã chở cháu đến văn
phòng Cha Trương Bửu Diệp để cầu nguyện khấn
Cha cho được gặp thầy gặp thuốc. Và kết quả hiện
nay tai của cháu đã nghe lại bình thường. Chị Kim
Anh đã chở cháu tới văn phòng để tạ ơn Cha và
chia sẻ ơn lành mà Cha đã chuyển cầu cùng Chúa
chữa cho cháu được nghe thấy lại như người bình
thường.

Vào tháng 4 năm 2011, gia đình quyết định trở về
Việt Nam và đi xuống Tắc Sậy, Cà Mau để quì bên
mộ Cha cầu nguyện và tạ ơn Cha đã cứu sống anh.
Qua sự cầu bầu linh thiêng của Cha trước Chúa
cho anh được lành bệnh. Bây giờ anh đến văn
phòng xin chia sẻ ơn lành lại để làm chứng cho
Cha.
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95. Hết Đau Ngực

96. Hết Khó Thở
Chị Julie Nguyễn hiện đang ở thành phố
Westminster, California. Chị là người ngoại đạo.
Chị bị chứng bệnh khó thở. Chị đi khám bệnh làm
các xét nghiệm nhưng bác sĩ đã bó tay không tìm
ra được bệnh.

Chị Trịnh Thị Cúc hiện đang ở thành phố
Anaheim, California. Đã lâu, chị Cúc thường
xuyên hay bị đau một bên vùng ngực phải.
Chị đi bệnh viện khám, chụp phim, làm xét nghiệm
nhưng bác sĩ vẫn không tìm ra được căn bệnh.
Tình cờ một hôm, sau khi ăn cơm xong. Cả nhà chị
đang ngồi chơi, con rể của chị bỏ DVD Cha
Trương Bửu Diep và mở lên cho cả nhà xem.
Phim chiếu về tiểu sử và những hình ảnh của Cha.
Khi xem đến đây thì chị đã làm dấu, đọc kinh và
âm thầm cầu xin với Cha. Khi chị vừa dứt lời cầu
xin thì chị cảm nhận được như có một luồng nóng
từ ngực đi ra ngoài, liền đó thì chị thấy lạnh cả
người.

Một lần chị nghe người quen giới thiệu, chị đến
văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để cầu xin với
Cha. Chị đặt hết niềm tin nơi Cha, mong Cha sẽ
ban phước lành cho. Rồi chị đã khấn Cha: “xin Cha
cho Con được hết bệnh khó thở , con đã đi bác sĩ
khám và làm đủ điều nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh.
xin Cha ban phước cho con thở được dễ dàng
hơn”.
Sau khi chị cầu nguyện với Cha về chị đã cảm
thấy thở dễ hơn. Chị đã cảm nhận được ơn lành mà
Cha đã cầu bầu với Chúa ban cho.

Qua một đêm chị đã ngủ thật ngon tới sáng. Chị
đã đem hình Cha ra và nói với Cha: “Con cảm ơn
Cha đã chữa cho con được thở dễ dàng hơn”. Chị
đã đến văn phòng để tạ ơn Cha và chia sẻ lại với
mọi người để vinh danh Cha.

Chị nói với các con chắc mẹ được ơn của Cha rồi.
Nhưng các con chị không tin, và cho rằng làm sao
mà mẹ được ơn ngay đươc? Trong khi chỉ xem qua
Tivi chứ không phải đến Cha cầu nguyện.
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97. Thuận Lợi Giấy Tờ Nhập Học

98. Hết Ung Thư Ngực
Chị Trịnh Phong hiện đang ở thành phố
Midway, California. Chị vừa định cư tại Mỹ nên
chưa tìm được công việc làm. Hằng ngày chị luôn
đọc kinh cầu xin Cha Diệp cho chị sớm tìm được
việc càng sớm càng tốt. Một ngày kia có người
cháu xin được cho chị đi qua tiểu bang khác để
làm.

Chị Phạm Nhọc Quay hiện ở thành phố
Westminster, California. Con gái của chị đang học
ở Goldenwest College. Muốn được nhập học, con
chị phải làm thủ tục, cần đủ giấy tờ và đóng tiền
nhập học. Vì khả năng ngoại ngữ rất hạn hẹp nên
chị rất lo lắng . Mà chồng chị đi làm xa chắc
không về kịp.
Chị đã cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp cho
chị gặp được người Việt Nam giúp làm giấy tờ
nhập học và mọi chuyện được nhanh chóng hoặc
khiến cho chồng chị về kịp để làm thủ tục.
Sau khi cầu nguyện, sáng hôm sau chồng chị
đã về kịp đi làm giấy tờ cho con và mọi chuyện
diễn ra thuận lợi, nhanh chóng theo ý muốn nên
con chị kịp nhập học.

Trước khi đi, chị cũng khấn Cha cho chị thích hợp
được với công việc mới. Nhân tiện chị đi khám
sức khỏe tổng quát lại. Sau khi khám bác sĩ nghi
chị có dấu vết của ung thư ngực. Sau hai tuần lễ
theo dõi chụp phim lại thì vẫn thấy có vết mờ ở
ngực.
Chị ngày đêm rất lo lắng chị sợ phải mổ xẻ vì thấy
xung quanh chị em họ hàng đã bị ung thư như vậy.
Phần vì gia cảnh túng thiếu không có chi phí đủ để
mổ, nên chị đã kiên trì cầu khấn với Cha Trương
Bửu Diệp xin với Chúa cho chị hết các bệnh tật
trong người.
Lần thứ ba chị đi khám lại thì bác sĩ nói là không
còn thấy dấu vết gì của ung thư nữa. Chị rất mừng
vì lời cầu xin của chị đã được Chúa, Mẹ Maria, và
Cha Trương Bửu Diệp nhận lời. Hôm nay chị nhờ
con chở chị tới văn phòng Cha để tạ ơn và chia sẻ
lại để vinh danh Cha.

Chị đã nhận được ơn lành của Cha qua lời cầu
bầu cùng Chúa cho chị đạt được ước nguyện của
mình. Chị rất vui và đến văn phòng để xin tạ ơn
Cha và chia sẻ lại với mọi người.
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100. Lành Bệnh Bướu Não

99. Lành Bệnh Ung Thư

Ông Trần Xuân Lê hiện đang ở thành phố
Elmonte, California. Vào năm 2006 lúc ông còn ở
Việt Nam, ông hay tin con trai ở Mỹ bị bệnh nặng
có bướu trong não gây động kinh. Người thì gầy
ốm do suy nhược, mắt mờ đi do bị bướu chèn các
dây thần kinh.

Anh Sơn và chị Thùy hiện đang ở thành
phố Santa Ana, California. Cách nay 5 năm chị
Thùy bị mắc căn bệnh ung thư.

Khi hay tin ông đã đi xuống dưới Tắc Sậy, Cà
Mau nơi có mộ Cha Trương Bửu Diệp để cầu khấn
Cha, và chỉ trong thời gian ngắn, con của ông đã
được lành bệnh. Hôm nay có dịp và biết được văn
phòng của Cha tại thành phố Garden Grove,
California. Ông đã đến tạ ơn Cha lần nữa và xin
chia sẻ với mọi người ơn lành mà con ông đã nhận
được qua sự bầu cử của Cha.

Chị rất yếu và khó thở phải thở bằng bình oxygen,
chị đã nghĩ rằng sẽ không qua khỏi. Chị đã chuẩn
bị mọi thứ để làm di chúc lại cho chồng và con.
Trong lúc tìm lại giấy tờ thì chị thấy được tấm
hình của Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Chị mới
lấy ra và khấn Cha: “Xin Cha giúp con vượt qua
cơn bệnh này vì con của con còn nhỏ quá”.
Ngày đêm chị đều kêu khấn Cha. Kết quả là sức
khỏe của chị đã từ từ hồi phục và chị đã khỏe lại.
Hôm nay anh chị lại gặp phải những chuyện hầu
như đen tối, buồn khổ trong cuộc đời mình. Anh
chị lại đến văn phòng cầu khấn Cha xin phó thác
hết nơi Cha.
Một lần nữa anh chị lại được Cha giải gỡ và ban
bình an cho anh chị vượt qua sự khó khăn. Nay
anh chị đã đến tạ ơn Cha và xin chia sẻ ơn lành
anh chị đã nhận được qua lời cầu bầu của Cha
Phanxico Trương Bửu Diệp.
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Cô Hà Đỗ, Cali Beauty Supply
Ông Robert Vũ, Smog & AST Tech.
Ông Thuận Nguyễn, L&T Printing Corporation
Ông Trí Bá Nguyễn, Merchant Service Group, LLC
Bà An Nguyễn, Anna Real Estate
Cô Hương Lý, Hãng Thuốc Mycocine
Và các anh chị em Thiện Nguyện Viên, Cộng Tác Viên
Đã dành thời gian, tiền bạc, công sức và tấm lòng để chung tay thực hiện
tập sách này.
TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION
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Tài Trợ
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