
HÃY ĐOẠN TUYỆT VỚI GIAN ÁC VÀ TRỞ VỀ CÙNG THIÊN CHÚA!  

 

 
... Chứng từ của ông Franz Beckenbauer người Đức về cuộc gặp gỡ đáng ghi 
nhớ với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tại Roma. 
 
Đó là năm 2005, một năm trước khi Giải Túc Cầu Thế Giới diễn ra tại Đức 
vào mùa hè năm 2006. Với tư cách Chủ Tịch Ủy Ban tổ chức, tôi cùng với 
nhóm nhỏ đại diện viếng thăm tất cả 31 quốc gia sẽ tham dự Giải Túc Cầu. 
Chúng tôi chọn tên cho chuyến đi ”Welcome-Tour” để nói với các đội banh 

quốc gia cùng với các cổ động viên của mỗi nước rằng họ sẽ được nồng 
nhiệt tiếp đón tại quê hương chúng tôi. 
 
Cuối tháng 10 năm 2005 chúng tôi đến Roma từ thủ đô Lisboa của Bồ Đào 

Nha. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục sang Varsava, thủ đô Ba Lan. Tôi nhớ hôm 
ấy là ngày thứ ba. Từ biệt thự Villa Miani trên đồi Monte Mario chúng tôi 

chiêm ngắm khung cảnh tuyệt đẹp của Kinh Thành muôn thưở. 

 
Và chóp đỉnh cuộc viếng thăm thủ đô Roma của chúng tôi là chương trình của ngày hôm sau. Như 
thường lệ vào mỗi ngày thứ tư hàng tuần đều có buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Biển Đức 
XVI tại quảng trường Thánh Phêrô. Có hàng chục ngàn du khách và tín hữu hành hương hiện diện, 
trong đó có nhóm nhỏ đại diện của chúng tôi gồm 5 người. Thời tiết tuyệt đẹp. Bầu trời Roma trong 
xanh. Quảng trường trước đền thờ Thánh Phêrô chan hòa ánh nắng mặt trời. 

 
Cuộc đời quả có những biến cố bí nhiệm bất ngờ. Một tháng rưỡi trước đó tôi mừng sinh nhật thọ lục 
tuần. Có người hỏi tôi ước muốn điều gì cho ngày hôm ấy. Tôi trả lời: ”Tôi ước ao đích thân làm quen 
với Đức Thánh Cha!” 
 
Đức Hồng Y Joseph Ratzinger mới được bầu làm Giáo Hoàng không lâu trước đó, chỉ vỏn vẹn khoảng 
hơn sáu tháng thôi! Tôi nhớ rõ mình đã thật hài lòng khi nghe tin ngài đắc cử. Một vị Giáo Hoàng 

người Đức và hơn thế nữa, đến từ miền Bavière, là người đồng hương của tôi. Khi nhìn thấy người trên 
truyền hình tôi đã có một cảm tưởng thật thân thiện. Người mang dáng dấp ưu ái của một hiền phụ. 
 
Từ nhỏ tôi được giáo dục như một tín hữu Công Giáo. Điều này rất quan trọng đối với thân mẫu tôi. Mẹ 
tôi rất đạo đức, bà đều đặn đi nhà thờ mãi cho đến những ngày cuối đời khi tuổi đã cao. Mẹ tôi đã 
truyền đạt cho tôi các giá trị quan trọng trong cuộc sống, các giá trị luân lý đạo đức và dĩ nhiên là Đức 
Tin Công Giáo. Ngày còn nhỏ tôi từng là chú giúp lễ cho nhà thờ xứ đạo của chúng tôi tại Muenchen-

Obergiesing. Sau đó tôi cũng là thành viên của Giới Trẻ Công Giáo .. Nhưng rồi, môn túc cầu chiếm 
chỗ hàng đầu khiến tôi dần dần lìa xa con đường Đức Tin. 
 
Trở lại với câu chuyện tại quảng trường Thánh Phêrô ở thủ đô Roma vào buổi tiếp kiến chung hàng 
tuần ngày thứ tư 26-10-2005. Hôm ấy nhóm nhỏ đại diện của chúng tôi được một chỗ riêng. Tôi xin 
giải thích lý do. Đức Ông Georg Gaenswein bí thư của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã thu xếp chỗ 

đặc biệt này để chúng tôi có thể gặp gỡ trực tiếp với Đức Thánh Cha. Thật thế, vào cuối buổi tiếp kiến, 
Đức Thánh Cha tiến về phía chúng tôi và bên cạnh có Đức Ông Georg Gaenswein. Trong phút chốc cả 

hai vị đứng trước mặt tôi ... và Đức Thánh Cha chìa tay bắt tay tôi. 
 
Thật khó mà diễn tả giây phút này. Nét đặc sủng tỏa ra từ Đức Thánh Cha, nét thanh thản nội tâm và 
nét nhân cách vừa trang trọng vừa thân thiện của người đã gây một ấn tượng rất mạnh nơi tôi. Trong 
cuộc đời, tôi từng gặp rất nhiều nhân vật quan trọng, nhưng cuộc gặp gỡ hôm ấy có một cái gì đó thật 

đặc biệt. Nó là một trong những giây phút cảm động nhất diễn ra trong cuộc đời tôi và tôi sẽ không 
bao giờ quên. 
 
Dĩ nhiên trước đó tôi có chuẩn bị điều gì phải thân thưa cùng Đức Thánh Cha. Nhưng tôi không chờ đợi 
người lưu tâm hoặc đề cập đến môn túc cầu. Và đây là điều làm tôi ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Chính 
Đức Thánh Cha mở lời trước. Người muốn biết công cuộc chuẩn bị cho Giải Túc Cầu Thế Giới diễn tiến 



ra sao? Liệu công trình tại các sân vận động nơi sẽ diễn ra các trận đấu có kết thúc kịp thời không? Và 

đội banh quốc gia của Đức như thế nào? Đức Thánh Cha nghĩ rằng đây là một thời điểm vô cùng quan 
trọng đối với chúng tôi. Trong khi đó tôi không nhìn sự kiện dưới cùng khía cạnh như người. Vì thế tôi 
trả lời là đội banh quốc gia đang chuẩn bị ráo riết để trở thành một đội banh xuất sắc. Đức Thánh Cha 

ưu ái lắng nghe tôi nói và đáp lễ bằng nụ cười thật thân thiện. 
 
Tôi tặng Đức Thánh Cha lá cờ chính thức của Giải Túc Cầu Thế Giới 2006. Đức Thánh Cha cám ơn và 
cầu chúc cho chúng tôi cũng như cho đội banh quốc gia được nhiều may mắn. 
 
Sau đó trong những ngày diễn ra Giải Túc Cầu Thế Giới vào mùa hè năm 2006 tại thủ đô Berlin tôi 
thường nhớ lại cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha và những lời người nói với chúng tôi. Lần đó đội banh 

của chúng tôi đã không trở thành vô địch thế giới, nhưng những ngày tranh giải đã diễn ra vô cùng tốt 
đẹp, trong mối hòa điệu an bình. Tôi không dám quả quyết chắc chắn nhưng tôi thầm nghĩ có lẽ lời 
cầu chúc của Đức Thánh Cha nơi quảng trường Thánh Phêrô đã góp phần làm cho Giải Túc Cầu Thế 
Giới diễn ra tại Đức Quốc, quê hương thân yêu của Đức Thánh Cha, được thành công tốt đẹp. 
 

Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã thay đổi một cái gì đó trong cuộc đời tôi. Kể từ đó tôi 

bắt đầu trở lại nhà thờ thường xuyên hơn. Khi Đức Thánh Cha đến Đức một thời gian ngắn sau Giải 
Túc Cầu Thế Giới, tôi đọc tất cả các diễn văn của người suốt cuộc viếng thăm. Đức Thánh Cha luôn 
luôn lập lại: ”Hãy đi nhà thờ và hãy hồi tâm hoán cải”. Tôi thực hành từng chữ lời khuyên của người. 
 
Tôi thích đến nhà thờ một mình và nhất là vào ban sáng, sau khi đưa các cháu vào trường. Gần trường 
học có một nhà thờ nho nhỏ. Nhà thờ thường vắng người vào ban sáng. Như thế chỉ có mình tôi. Tôi 
tận hưởng sự yên tĩnh và cầu nguyện thật sốt sắng. Tôi thường dâng lời cảm tạ tri ân THIÊN CHÚA. 

Chúa luôn cư xử thật khoan hồng đối với tôi. Tôi nhận không biết bao nhiêu là may mắn trong cuộc 
đời. Tất cả là hồng ân và là hồng ân lớn lao. 
 
Và khi không thể đến nhà thờ thì tôi đọc mỗi ngày Kinh Lạy Cha. Đây là lời Kinh tuyệt hảo nhất. Lời 
Kinh trao ban sức mạnh và nghị lực giúp tôi đương đầu với các dấn thân thường ngày cũng chu toàn 
các bổn phận đối với gia đình. 
 

... ”Hãy trở về với THIÊN CHÚA và từ bỏ tội lỗi. Hãy cầu khẩn trước nhan Người và giảm bớt 

dịp tội. Hãy đoạn tuyệt với gian ác, trở về cùng Đấng Tối Cao, và cực lực gớm ghét mọi điều 
ghê tởm .. Lòng lân tuất của THIÊN CHÚA cao cả dường bao. Ơn tha thứ dành cho kẻ trở lại 
với Người lớn lao biết mấy!” (Huấn Ca 17,25-26729). 
 
(Georg Gaenswein, ”BENEDETTO XVI”, Il Papa Visto Da Personaggi Famosi, Libreria Editrice Vaticana, 

2012, trang 8-12) 
 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 
 

 

 

 


