
 

 

 

(332-387) 

 

Thánh nữ Monica sinh 

năm 332 trong một gia 

đình đạo hạnh làng 

Sucara bên Phi Châu. 

Với bầu khí đạo đức, 

Monica sớm trở thành 

một cô bé ngoan ngoãn 

và sốt sắng: mỗi bữa 

ăn cô thường dành một 

phần cho người nghèo 

và những lúc nhàn rỗi 

thường tìm nơi vắng vẻ 

để cầu nguyện. 

Năm 22 tuổi, Monica 

vâng lời cha mẹ kết 

hôn với Patricius thuộc dòng dõi qúy phái, nhưng tính 

tình ngang tàng, độc ác và tuổi lại gấp đôi. Dù rất khổ tâm 

nhưng Monica vẫn vui vẻ vâng lời cha mẹ với hy vọng sẽ 

cứu được một linh hồn. Quả vậy, nhờ lời cầu nguyện và đức 

kiên nhẫn, Monica đã cải hóa được người chồng và mấy 

năm sau sinh được ba người con mà Augustinô là con đầu 

lòng. Dù sống trong một gia đình ngoại đạo, nhưng Monica 

đã chu toàn sứ mệnh làm mẹ, luôn giáo dục con cái biết 

yêu mến Chúa, yêu người. Bà luôn yêu thương con cái, 

nhất là đối với Augustinô. Nhưng càng lớn, Augustinô 

càng biểu lộ các tính hư tật xấu. Ỷ vào trí thông minh, 

Augustinô đâm lười biếng. Bị sửa phạt, Augustinô bèn lừa 

dối, lường gạt cha mẹ, thầy dạy, rồi từ đó ham mê lạc thú, 

ăn chơi, kiêu căng và ham hố danh vọng. Nhất là từ khi 

chàng được gửi đi học ở tỉnh thì những làn sóng tội lỗi lại 

tràn ngập tâm hồn. Rồi chàng lại theo bè rối Manikê 

chống lại đức tin. Còn gì đau khổ hơn cho Monica khi thấy 

người con yêu quý của mình ngày càng bước sâu vào con 

đường tội lỗi. Nhưng tin vào tình yêu và sức mạnh của 

Thiên Chúa, bà lại càng kiên tâm cầu nguyện và làm các 

việc lành.  

Lời cầu nguyện và nước mắt của Monica đã được Chúa 

chấp nhận. Sau những thất bại, Augustinô đã tìm đường 

trở lại cùng Thiên Chúa. Monica vui mừng dâng lời tạ ơn. 

Ðêm Phục Sinh năm 387, Augustinô đã được lãnh bí tích 

Rửa Tội do thánh Giám Mục Ambrosiô. Lòng tràn ngập 

vui sướng, hai mẹ con cùng trở về Phi Châu nhưng bà đã 

chết bình an trong Chúa năm 387, trong cuộc hành trình 

ấy. 

Xác thánh nữ được mai táng ở Otti. Năm 1430, Ðức Giáo 

Hoàng Martinô truyền đem về nhà thờ thánh Augustinô ở 

Rôma. 

 

 

 

Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 

(354-430) 
 

Augustinô sinh năm 354 tại Thagaste, một làng nhỏ thuộc 

Bắc Phi. Cha ngài là người ngoại giáo, mẹ ngài là thánh 

nữ Monica. Nhận thấy Augustinô sáng trí và có nhiều 

triển vọng nên hai ông bà quyết định cho ngài theo đuổi 

việc học tới cùng. Nhưng tại kinh thành Carthage, 

Augustinô bị tiêm nhiễm bởi nếp sống trụy lạc sa đọa và 

chạy theo những tư tưởng lạc giáo Manikê trái nghịch với 

đức tin Công Giáo. Mẹ ngài hết sức đau buồn và bà hằng 

cầu nguyện cho ngài. 

Sau những năm 

đắm mình trong tà 

thuyết và lạc thú, 

Augustinô chán 

ngán và rơi vào 

một tình trạng cô 

đơn, sầu muộn tột 

độ. Chính trong lúc 

ấy, Chúa đã đến gõ 

cửa lòng ngài: Chỉ 

một câu kinh 

thánh: "Ðừng sống 

theo dục tình và lạc 

thú dâm ô nữa, 

nhưng hãy mặc lấy 

Chúa Giêsu Kitô" 

đã khiến đời ngài 

chuyển hướng hoàn 

toàn. Ngài bắt đầu 

nghiên cứu giáo lý 

Công Giáo, theo sự 

chỉ dẫn của Ðức 

Cha Ambrosiô và ngài được Rửa Tội năm 387, lúc đó ngài 

đã 33 tuổi. 

Ngài trở lại Carthage (Phi Châu), sống một cuộc đời khổ 

hạnh và sám hối trong một dòng tu. Sau đó ngài được đề 

cử làm Giám Mục thành Hyppone. Sự khôn ngoan và 

thánh thiện của ngài đã giúp cho Giáo Hội Phi Châu tiến 

triển rất nhiều. Ngài còn để lại những bộ sách quý giá về 

thần học, minh giáo và chú giải thánh kinh. Trong suốt 

quãng thời gian làm Giám Mục, ngài còn thể hiện một 

tinh thần khiêm tốn và tình huynh đệ bác ái tuyệt hảo đối 

với các linh mục dưới quyền ngài. 

Thánh nhân qua đời năm 430, hưởng thọ 76 tuổi. 

Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt 
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