
Đôi Dòng Cảm Nghiệm. 

Đã từ lâu rồi tôi đã ao ước được một lần ghé về miền đất, nơi mà 

Cha Diệp đã làm chứng tá cho Chúa. Thế rồi trong chuyến đi về 

Việt Nam thăm gia đình nhà chồng và ghé thăm bà con anh em 

dòng họ Nội, Ngoại. Tôi đã ghé về Rạch Giá, nơi mà gia đình tôi 

đã từng sống ở đó một thời gian. Tôi đi theo con của ông cậu Út, 

nhân dịp giỗ 19 năm, thật là sự nhiệm mầu mà Chúa đã an bài.  

Chúng tôi không có ý định đi viếng mộ Cha Trương Bửu Diệp, 

cho dù lòng tôi rất khao khát, thế rồi nhiệm mầu đó đã đến với 

tôi.  

Sau khi đứa em của tôi đi thăm mấy người bạn về, lúc đó khoảng hơn 10 giờ tối, nó hỏi tôi một câu: 

Ngày mai chị có muốn đi xuống chỗ Cha Diệp Tắc Sậy không?  

Không cần suy nghĩ nhiều, tôi đồng ý ngay. Thế là sáng sớm hôm 

sau, khoảng 5 giờ sáng chúng tôi lên đường, từ Tân Hiệp tới Tắc 

Sậy Bạc Liêu không xa lắm. Mặc dù đi không có sự chuẩn bị, 

nhưng tâm hồn tôi thấy an bình và hạnh phúc lắm. Thời gian 

viếng Cha Diệp tuy ít ỏi, chúng tôi chỉ quỳ trước mộ Cha và xin 

Cha chuyển cầu cho đủ điều, nhưng tôi vẫn không quên xin Thiên 

Chúa cho tiến trình tuyên thánh của Cha sớm có kết quả tốt đẹp 

và dâng tất cả mọi người trong Hội Ái Mộ Cha TBD, bà con, bạn 

bè thân quyến luôn được bình an và mạnh khỏe, để tiếp tục làm việc tông đồ cho Chúa.  

Tôi đến Tắc Sậy là lúc gần lễ Giáng Sinh, cho nên mọi người đến viếng Cha Diệp không đông lắm, 

nhưng cũng đủ để thấy được lòng yêu mến và sự ái mộ Cha đến nhường nào. Tất cả mọi sự xảy đến, 

đều được Thiên Chúa an bài. Chính Thiên Chúa đã nói: “Hãy xin thì sẽ được”. Vì thế, những lời cầu 

nguyện liên lỉ của chúng ta, chắc chắn sẽ đẹp lòng Chúa và một ngày nào đó chúng ta sẽ được nhìn 

thấy Cha vinh hiển trên Thiên Quốc mà Chúa đã hứa ban: “Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, 

thì nước Trời là của họ”. 

Cha Diệp đã đi theo bước chân của Chúa Giêsu, sống và thực hiện đúng thánh ý của Chúa. Xin cho 

chúng con mỗi người biết noi gương Cha, sống và đem tin mừng của Chúa đến với mọi người. Amen. 

         Hương Hoàng (Ba Trum) 

        Ngày 21 tháng 3 năm 2018 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 


