
Hãy Thi Đấu Trong Cuộc Thi Đấu Cao Đẹp Vì 

Đức Tin! 
 

 

Ông Ettore Bernabei 93 

tuổi với 8 người con là cựu 

Giám Đốc Đài Phát Thanh và 

Truyền Hình RAI của Ý. Mặc 

dầu tuổi cao, ông vẫn tiếp tục 

làm việc trong ngành truyền 

thông. Mỗi ngày ông đều đặn 

đến trụ sở Lux Vide của Hội 

sản xuất phim ảnh truyền hình 

Ý. Ông gặp gỡ trò chuyện thảo 

luận với mọi người từ những 

người quen biết đến bạn bè và 

chuyên viên. Bước chân đi có 

chậm hơn, ngập ngừng hơn và ánh mắt có chút mệt mỏi hơn vì năm tháng nhưng tinh thần vẫn 

còn minh mẫn sáng suốt và nhiều hăng say với một sự nghiệp mà ông từng đam mê từ thời xuân 

trẻ. 

 Cùng với người bạn cao niên Sergio Lepri 95 tuổi - cựu giám đốc hãng thông tấn ANSA của Ý - 

ông Ettore Bernabei cho xuất bản tác phẩm ”Xin Phép, Xin Lỗi, Cám Ơn” là 3 câu nhắc nhở của 

Đức Thánh Cha Phanxicô. Cuốn sách do ”Rai Eri” ấn hành và là cuộc đối thoại về thế giới giữa 

một tín hữu Công Giáo nhiệt thành và một giáo dân không giữ đạo. Cuộc đàm thoại giữa 2 vị lão 

thành xoay quanh đề tài hơn một thế kỷ của lịch sử và truyền thông Ý. 

 Liên quan đến định nghĩa thế nào là tín hữu Công Giáo nhiệt thành ông Ettore Bernabei không 

bao giờ che dấu Đức Tin của mình. Ông nói. 

 Thời niên thiếu tôi được hồng phúc giúp chuẩn bị lãnh bí tích Thêm Sức bởi Cha Phó Raffale 

Bensi (1886-1985). Ngài là vị Linh Mục nổi tiếng vì đã hoán cải chàng thanh niên Lorenzo 

Milani (1923-1967) sau đó trở thành Linh Mục phục vụ đắc lực cạnh giới trẻ. Vào thời kỳ ấy còn 

có Đức Hồng Y Elia Dalla Costa (1872-1961) một người hùng của THIÊN CHÚA. 

 Giữa thời tao-loạn phát-xít 1921-1943 gieo rắc kinh hoàng khắp nước Ý, Đức Hồng Y không 

ngần ngại lên tiếng cảnh báo: 

 - Các thanh thiếu niên không thể bị tước đoạt quyền thánh hóa các ngày lễ để đi thực tập quân 

sự! Không! Không thể được! 



 Đức Hồng Y còn giảng dạy cần phải dấn thân đưa Đức Tin vào trong cuộc sống thường ngày. 

 Riêng tôi, liên quan đến việc thông truyền Đức Tin thì tôi cố gắng tối đa khi hành nghề truyền 

thông. Tôi không bao giờ giảng dạy ai, nhưng nếu bị cật vấn tôi không bao giờ chối bỏ các niềm 

xác tín tôn giáo cũng như vai trò sáng tạo của mình. Không thể chỉ là tín hữu Công Giáo trên 

danh hiệu bởi vì chúng ta được kêu gọi vào công cuộc tông đồ loan báo Tin Mừng. Sống Đức 

Tin không thể chỉ là một sự kiện kín ẩn giữ riêng cho mỗi người nhưng phải được công khai bày 

tỏ và làm chứng nhân. 

 Đây là lý do thúc đẩy tôi cùng với ông Sergio Lepri viết cuốn sách ”Xin Phép, Xin Lỗi, Cám 

Ơn”. Đã đến lúc các tín hữu Công Giáo phải thức tỉnh khỏi cơn mê muội bị rơi vào từ hơn 30 

năm qua. Thế kỷ XX vừa qua - cách riêng nơi thế giới Tây Phương - đã khởi đầu hệ thống hóa 

trào lưu chối bỏ sự hiện hữu của THIÊN CHÚA, Đấng sáng tạo trời đất muôn vật và con người. 

Bởi vì họ nghĩ rằng nếu tuyên xưng niềm tin vào THIÊN CHÚA thì sẽ gây lúng túng cho việc 

thực thi quyền bính. Cái trò giả hình văn hóa hiện đại là không dám công khai tuyên bố vô thần 

trên lý thuyết nhưng lại thực thi cái vô thần trong thực tế qua các sự kiện. 

 Với kinh nghiệm bản thân, tôi không bao giờ bị giảm thiểu niềm ngưỡng mộ vì là một tín hữu 

Công Giáo. Không. Trái lại tôi luôn được kính trọng và mộ mến. Nếu tôi có bị chống đối hoặc bị 

phản bác đi nữa thì xét cho cùng đó cũng là hình thức của một sự lượng giá mà thôi!!! 

 

 ... ”Phần anh, hỡi người của THIÊN CHÚA, hãy tránh xa những điều đó; hãy cố gắng trở 

nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy cố gắng sống nhẫn nại và 

hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống 

đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được THIÊN CHÚA kêu gọi, và anh đã nói lên lời 

tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt THIÊN CHÚA là Đấng ban 

sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng đã làm chứng trước 

tòa tổng trấn Phongxiô Philatô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh: hãy 

tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày 

Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta xuất hiện. Đấng sẽ cho Đức KITÔ tỏ hiện vào đúng thời 

đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa. Chỉ mình Người 

là Đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, Đấng không một người nào đã 

thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn đời. 

Amen (1Timôthê 6,11-16). 

 

 (”CREDERE la gioia della fede”, Settimanale, Anno III, No 4, 25 Gennaio 2015, trang 36-39) 
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