
Thánh Monica và 
Thánh Augustinô 
 
 
Chắc hẳn chẳng ai xa lạ gì với hai vị thánh là mẹ con, đó là 
Thánh mẹ Monica và Thánh con Augustinô – Giám mục 
Tiến sĩ. Hằng năm, ngày 27-8 là lễ kính nhớ người mẹ, và 
ngày 28-8 là lễ kính nhớ người con. 
Thánh Monica (331-387) là bổn mạng của những cha mẹ 
chịu đựng đau khổ vì gánh nặng gia đình, đặc biệt là những 
người mẹ Công giáo. Bà được mệnh danh là “Người Bạn 
của Thánh Giá”. 
  
Thánh Monica sinh năm 332 tại Tagaste, Bắc Phi (nay là 
Souk Ahras, thuộc Algeria). Bà sống các nhân đức Kitô giáo 
nổi bật, nhất là chịu đựng sự ngoại tình của người chồng, bà 
khóc hằng đêm vì thương “cậu ấm” Augustinô, chuyên cần 
cầu nguyện cho con hoán cải, điều mà chính Thánh 
Augustinô đã viết trong cuốn Tự Thuật (Confession). 
  
Dù bà là một Kitô hữu, cha mẹ vẫn bắt bà sớm kết hôn với 
một người ngoại giáo tên là Patrixiô, dân thành phố Tagaste, 
một người chồng có tính nóng như lửa, nghiện rượu, ngoại 
tình, phóng đãng, luôn khó chịu vì vợ hay làm việc từ thiện 
và cầu nguyện. 
  
Thánh Monica có 3 người con: Augustinô là con trai trưởng, 
Navigius là con trai thứ hai, và Perpetua là con gái út. Thánh 
Augustinô bướng bỉnh, lười biếng, và được gởi vào học tại 
trường Madaurus. Thánh Monica bị coi là một người vợ hay 
bị cằn nhằn, là con dâu đau khổ và là người mẹ thất vọng, 
nhưng bà không đầu hàng trước mọi nghịch cảnh. Thánh 
Monica còn phải chịu đựng bà mẹ chồng cực kỳ khó tính. 
Nhưng lời cầu nguyện và gương lành của Thánh Monica đã 
khiến chồng và mẹ chồng trở lại Công giáo. Patrixiô mất 
năm 371, sau khi đã được rửa tội 1 năm, lúc này Augustinô 

17 tuổi. Thánh Monica ở vậy nuôi dạy 
các con. Augustinô tiếp tục theo học tại 
trường Carthage, và tại đây chàng 
Augustinô bắt đầu ăn chơi trác táng. 
  
Tại Carthage, biết Augustinô theo tà 
thuyết Manichean (*), Thánh Monica đã 
thẳng thắn đuổi Augustinô đi chỗ khác, 
không được ăn uống và không được ngủ 
trong nhà. Đêm đó, Thánh Monica đã có 
thị kiến lạ là “đứa con trời đánh” sẽ trở 
lại, thế nên bà giải hòa với con. Từ đó, 
bà luôn theo sát con mọi nơi mọi lúc, 
đêm ngày cầu nguyện và ăn chay vì con. 
  
Rồi bà đã gặp một giám mục thánh thiện 
là Thánh Ambrôsiô, giám mục này 
khuyên bà và nói tiên tri: “Đứa con của 
nước mắt sẽ không hư mất”. Thánh 
Monica bí mật theo con đi khắp nơi để 

tìm cách cứu con ra khỏi vũng lầy tội lỗi. Tại Manila (Ý), 
Thánh monica đã gặp Thánh Ambrôsiô và được chứng kiến 
con trai Augustinô trở lại sau nhiều năm ròng rã. 
  
Lúc 29 tuổi, Augustinô quyết định đi Rôma để dạy khoa 
hùng biện. Thánh Monica cũng quyết định đi theo con. Một 
đêm nọ, Augustinô nói với mẹ là sắp đi tạm biệt một người 
bạn. Nhưng không, Augustinô lại lên tàu đi Rôma. Thánh 
Monica rất đau khổ khi biết con lừa dối mình, nhưng bà vẫn 
âm thầm đi theo. Bà vừa đến Rôma thì biết tin con trai “trời 
đánh” Augustinô đã đi Milan. Dù việc đi lại khó khăn, 
Thánh Monica vẫn theo con tới Milan và bất cứ nơi nào 
khác. 
  
Tại Milan, Augustinô chịu ảnh hưởng Thánh giám mục 
Ambrôsiô, đồng thời là linh hướng của Thánh Monica. Bà 
nghe lời khuyên của Thánh Ambrôsiô và khiêm nhường từ 
bỏ mọi sự. Thánh Monica trở thành trưởng nhóm của các 
phụ nữ đạo đức ở Milan cũng như khi bà ở Tagaste. Bà vẫn 
tiếp tục cầu nguyện cho Augustinô. 
  
Lễ Phục Sinh năm 387, Thánh Ambrôsiô đã rửa tội cho 
Augustinô và vài người bạn của Augustinô tại Nhà thờ 
Thánh Gioan Tẩy Giả ở Milan (Ý quốc). Ngay sau đó, nhóm 
của Augustinô đi Phi châu. Biết mình không còn sống bao 
lâu nữa, Thánh Monica nói với Augustinô: “Con ơi, không 
gì trên thế gian này làm mẹ vui. Mẹ không biết có gì còn lại 
cho mẹ làm hoặc tại sao mẹ lại vẫn ở đây, mọi hy vọng trên 
thế gian này mẹ đã được mãn nguyện”. Sau đó bà lâm bệnh, 
và sau 9 ngày bệnh nặng thì bà qua đời. Hầu như những gì 
chúng ta biết về thánh Monica là nhờ các tác phẩm của 
thánh Augustinô, đặc biệt là cuốn Tự Thuật. 
  
Thánh Augustinô được rửa tội lúc 33 tuổi, rồi làm linh mục 
lúc 36 tuổi, và làm giám mục lúc 41 tuổi. Ngài là một tội 
nhân trở thành thánh nhân. Đó là nhờ nước mắt và sự kiên 
trì cầu nguyện của người mẹ là Thánh Monica, sự hướng 
dẫn của Thánh giám mục Ambrôsiô, và nhất là chính Thiên 
Chúa đã nói với Thánh Augustinô qua Kinh thánh để soi dẫn 
Augustinô từ tình-yêu-cuộc-sống đến cuộc-sống-tình-yêu. 
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