
VỢ CHỒNG CHỦ NHÂN NHÀ XUẤT BẢN 

 

Trên ngọn đồi cách xa thành phố kỹ nghệ Torino (Bắc Ý) có 

biệt thự nhỏ nhắn xinh đẹp. Nhìn bên ngoài, biệt thự 

không có gì khác lạ. Nhưng khi bước vào trong, người 

khách đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. 

Đó là tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ Paolo Pellegrino và 

Gabriella Segarelli với 3 con: Gregorio, Bernardo và 

Cecilia. Cả hai tốt nghiệp đại học phân khoa triết. 

Nơi căn gác gia đình, người khách đứng trước quang cảnh 

mới lạ. Dưới sàn nhà, trên gác tủ, nơi bàn, ngổn ngang các 

chồng sách đủ loại. Trên hai chiếc bàn, trang bị đủ loại máy 

móc tối tân của nhà in tư nhân nho nhỏ. 

Lý do thành hình nhà in được đôi vợ chồng giải thích như 

sau. 

Ngay thời gian đầu cuộc sống vợ chồng, chúng tôi cảm 

nhận rằng: cần phải chia sẻ tất cả. Ngoài việc chia sẻ Đức Tin và đời sống gia đình, còn phải chia sẻ cả 

công việc làm ăn nữa. Hồi đó Paolo đang làm giáo sư dạy sử và triết. Tôi thì làm việc cho nhà xuất bản. 

Công việc in và phổ biến sách báo luôn luôn là lãnh vực hấp dẫn thu hút sự chú ý của chúng tôi. Đầu thập 

niên 1990, chúng tôi quyết định rời xa khung cảnh ồn ào huyên náo của thành thị để chuyển ra sống nơi 

vùng ngoại ô yên tĩnh. 

Nhà in ”Effata” chào đời năm 1995. Tên gọi ”Effata” rút từ chương 7 Phúc Âm theo thánh Máccô từ câu 

32-35: Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Chúa GIÊSU, và xin Người đặt tay trên 

anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi 

vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, kêu một tiếng và nói: Effata nghĩa là, ”hãy mở ra”. Lập tức 

tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 

Nhà in thành hình trước tiên nhờ tiền tiết kiệm của chúng tôi. Tiếp đến, chúng tôi rất ước ao làm một cái 

gì để giúp giới trẻ và gia đình, hai đối tượng quan trọng đối với chúng tôi. Đó là những tế bào vừa mỏng 

manh dễ vỡ vừa hùng mạnh uy quyền. 

Với xác tín này, chúng tôi dành trọn tài nguyên và nhân lực để thi hành lý tưởng phục vụ giới trẻ và gia 

đình. Tài liệu đầu tiên được nhà in ”Effata” xuất bản và phát hành là tập sách nhỏ ”50 vấn nạn về cuộc 

sống và tình yêu” chuyển dịch từ Pháp ngữ. Đây là cuốn cẩm nang loại bỏ túi giúp người trẻ chuẩn bị 

bước vào đời. Tập sách gồm những câu hỏi như: 

- Làm sao để biết chắc là mình yêu thực sự một người nào đó? 



- Đâu là những bất đồng ý kiến và tranh chấp? 

- Tình yêu có bị hao mòn với thời gian không? 

- Ngày nay, sinh hạ con cái có phải là một điên rồ không? 

v.v. 

Từng vấn nạn đều có câu trả lời, trình bày rõ ràng, với phần 

trích dẫn Kinh Thánh và đưa ra chứng tá sống động, quân 

bình. 

Chúng tôi chia ra ba loại sưu tập: 

1/ vấn đề thuộc phạm vi nhân bản. 

2/ vấn đề thuộc phạm vi tu đức thiêng liêng. 

3/ vấn đề thuộc phạm vi thuần túy văn chương. Chẳng hạn, 

chúng tôi xuất hành 2 tập sách của Cha John Powell, Linh 

Mục dòng Tên người Mỹ: ”Thực tập hạnh phúc” và ”Bạn có 

biết con đường của tình yêu không?” 

Ngoài ra, có sách như: “Con người của năm 2000”, ”Thánh Thể, con tim cuộc sống”. Hoặc hai cuốn khác: 

”Làm thế nào để sống vui tươi và kiếm được nhiều tiền?”, ”Những ngụ ngôn về Đêm Thánh”. 

Tất cả ai được dịp viếng thăm căn gác, nơi chứa đựng mọi dụng cụ sản xuất sách báo của nhà in ”Effata” 

của đôi vợ chồng trẻ Paolo Pellegrino và Gabriella Segarelli đều ghi nhận điểm son: 

- Căn gác là nơi làm việc, nhưng cũng là nơi đôi vợ chồng trẻ dành riêng thời giờ để cầu nguyện và suy 

niệm. 

Một người khách nhận xét: 

- Ai làm việc ấn loát trong tinh thần chiêm niệm như thế, sẽ nắm chắc tương lai trong đôi bàn tay 

mình! 

(”Famiglia Cristiana”, n.51, Dicembre/1996, trang 30-32) 
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