
THA THỨ VÀ TUÂN PHỤC THÁNH Ý THIÊN CHÚA 

 

Chồng mù Liban 32 tuổi. Vợ Pháp 26 tuổi. Đó là cặp vợ 

chồng Fouad và Letizia Hassoun kết hôn ngày 31-12-2000 

tại thủ đô Beirut, nước Liban. Cuộc tình duyên của đôi bạn 

được nối kết bằng lời Thưa-Vâng hoàn toàn tuân phục 

thánh ý THIÊN CHÚA. 

Fouad sinh ngày 1-5-1968 tại một làng nhỏ ở Liban và là 

anh cả của 2 người em. Fouad hồn nhiên lớn lên giữa núi 

đồi cây cỏ xanh tươi. Nhưng năm 9 tuổi cậu bé sớm chứng 

kiến thảm trạng. Một Chúa Nhật lúc tham dự Thánh Lễ, 

bỗng xảy vụ thảm sát ngay trong nhà thờ. Fouad bị mất 

nhiều người thân và họ hàng. Sau biến cố đau thương ấy, 

Fouad cùng với gia đình bị bắt buộc dời về sống tại thủ đô 

Beirut. Cậu tiếp tục học và ghi danh vào phân khoa kỷ sư. 

Đó là thời kz nội chiến tại Liban. Giữa tiếng bom oanh tạc, 

chỉ có Đức Tin và tràng chuỗi Mân Côi đã giúp Fouad giữ 

vững niềm hy vọng. Thêm vào đó niềm hiệp nhất gia đình 

và tình huynh đệ chân thành là những giá trị bền vững mãi 

mãi ghi đậm dấu ấn trong cuộc đời Fouad. 

Nhưng thử thách chưa hết. Năm 1986 - Fouad 18 tuổi - một biến cố đau thương khác giáng xuống gia 

đình, thay đổi toàn bộ cuộc đời Fouad. Ngày hôm ấy Fouad đang chuẩn bị đến đại học thì một trái bom 

nổ tung trước nhà. Các cửa kính bể tan tành. Các miếng kính bể ghim vào người Fouad khiến máu chảy 

đầm đìa. Nhưng nặng nhất là khuôn mặt và đặc biệt là đôi mắt. Trước khi bất tỉnh, người ta nghe tiếng 

Fouad hét lớn: 

- Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! 

Sau này chính Fouad kể lại: Ngay lúc bom nổ tôi nhớ rõ mình đã khẩn cầu THIÊN CHÚA cho tôi được 

sống. Giờ đây và mãi mãi sau này tôi luôn cảm tạ THIÊN CHÚA đã nghe lời tôi cầu xin và đã cứu sống gia 

đình tôi. Tôi trấn an gia đình bằng cách la lớn tiếng: ”Con vẫn còn sống!” Tôi bị thương nặng nơi 2 mắt 

nên đã đi Thụy Sỹ chữa trị. Nhưng y khoa bất lực. Các bác sĩ cho tôi biết không thể nào lấy lại đôi mắt. 

Khi nghe phán quyết chung cục ấy, tôi bỗng nổi loạn và chất vấn THIÊN CHÚA: 

- Tại sao Chúa để cho chuyện đó xảy ra và tại sao Chúa lại để chính con phải gánh chịu? 

Thời gian dần trôi qua tôi nhớ lại lời Đức Chúa GIÊSU hỏi thánh Phêrô: ”Con có yêu mến Thầy không?” 

Phải chiến đấu nội tâm lâu lắm tôi mới có thể thân thưa cùng Chúa: ”Thưa Có, con yêu mến Thầy!” Từ 

đó lời Thưa-Có ấy đã giúp tôi can đảm chấp nhận tàn tật, chấp nhận vác thánh giá. 



Tôi sang Pháp tiếp tục việc học. Một ngày tôi nghe tin tên 

khủng bố đặt bom trước nhà tôi đã bị bắt. Trong tôi nẩy lên 

ước muốn trả thù. Nhưng rồi tôi quì gối xuống xin THIÊN 

CHÚA thứ tha. Tôi nhớ lại lời Kinh Lạy Cha: ”Xin Cha tha nợ 

chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Thật 

diệu kz! Tôi bày tỏ cùng THIÊN CHÚA ước muốn tha thứ. Sau 

lời Thưa-Vâng tha thứ ấy, tôi tìm được niềm an bình nội tâm, 

an bình với người khác và sức mạnh tinh thần để tiếp tục cuộc 

sống tín hữu Công Giáo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

... Xin giới thiệu hiền thê của Fouad là Letizia. Letizia sinh tại 

Pháp ngày 29-12-1974 và là trưởng nữ của gia đình có 4 người 

con. Giống như chồng, Letizia cũng lớn lên giữa thiên nhiên 

núi đồi và biển cả. Ngay thời niên thiếu Letizia đã yêu thích 

đọc Kinh Thánh và sống Lời Chúa. Nàng dấn thân hoạt động 

trong giáo xứ và hăng say phục vụ tha nhân. Trước khi lập gia 

đình, Letizia đã bắt đầu cầu nguyện cho hôn phu tương lai của 

mình. Và THIÊN CHÚA Quan Phòng xếp đặt mọi sự. Năm 1996 

Letizia tham dự buổi nói chuyện của Fouad với các bạn trẻ tại thủ đô Paris. Nàng thật sự cảm kích và xúc 

động trước chứng từ can đảm và trong sáng của chàng thanh niên mù Công Giáo người Liban. 

Sau buổi nói chuyện ấy, 2 người tạo cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu trong vòng 4 năm, trước khi quyết định 

lấy nhau. Thánh Lễ hôn phối diễn ra tại thủ đô Beirut trước sự hiện diện của cả 2 gia đình đàng trai và 

đàng gái. 

Cặp vợ chồng trẻ Fouad và Letizia Hassoun cùng làm chứng về sức mạnh của lời Thưa-Có và của ơn 

thánh do bí tích Hôn Phối mang lại: 

- Chính THIÊN CHÚA dẫn đưa chúng tôi trên con đường thánh thiện giữa bao nỗi khổ và niềm vui. Vào 

ngày đáng ghi nhớ ấy, chúng tôi được tràn ngập tình yêu và niềm an bình mà chỉ bí tích Hôn Phối mới có 

thể đổ đầy trong tâm lòng chúng tôi. Trước khi lấy nhau chúng tôi đã có thói quen cầu nguyện chung. 

Bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục. Mỗi ngày chúng tôi kín múc sức mạnh thiêng liêng từ tràng chuỗi Mân Côi 

và Kinh Truyền Tin. 

(”Pro Deo et Fratribus”, n.74-75, Gennaio-Febbraio/2004, trang 2-5). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


