
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Có bao nhiêu vị 

thánh mà cả mẹ lẫn 

con đều được tuyên 

phong là thánh? 

 

Trong lịch sử Giáo 

hội, con số này rất ít, 

có lẽ chỉ đếm trên 

đầu ngón tay…. Tuy 

nhiên, mẫu số chung 

nơi tất cả các vị 

thánh đó là các ngài 

đều có những người 

mẹ đạo hạnh thánh 

đức. Quả đúng như 

vậy. Mẹ hiền mới có 

con thảo. Mẹ lành 

mới có con thánh. Nhờ người mẹ thánh thiện Mônica hôm 

nay, mà Giáo hội có vị đại thánh Augustinô ngày mai. Thế 

nhưng thử hỏi Mônica đã nên thánh như thế nào?  

 

- Trước hết, Mônica đã nên thánh nhờ sự hiền hoà nhẫn 

nhục 
 

Năm 22 tuổi, Mônica vâng lời cha mẹ kết hôn với Patricius, 

một người ngoại đạo dòng dõi quý phái, nhưng tính tình 

ngang tàng độc ác, và tuổi tác lại gấp đôi Mônica! Với tính 

hiền lành và nhẫn nhục, Monica đã biến cuộc hôn nhân 

"khập khễnh" của mình thành êm đềm. Thánh nữ đã đối xử 

tốt đẹp với cả chồng lẫn mẹ chồng, khiến sau một thời gian 

ngài đã hoàn toàn chinh phục được chồng lẫn mẹ chồng và 

các em của chồng. Lý do khiến người chồng không mạnh 

tay với thánh nữ vì ngài đã giữ không bao giờ mạnh miệng 

với chồng. Và nhất là không bao giờ bà nóng giận hay mất 

kiên nhẫn với chồng và với đứa con hư hỏng là Augustinô, 

kể cả khi bị Augustinô lừa dối và làm tổn thương.   

 

- Thứ đến, Mônica đã nên thánh nhờ sự kiên tâm cầu 

nguyện 
 

Không phải chỉ cầu nguyện một năm, hai măm mà cầu 

nguyện liên lỉ suốt một đời, cầu nguyện trong nước mắt, 

trong đau khổ. Khi thấy con mình mất đức tin, theo lạc giáo 

chống lại Thiên Chúa, chống lại Giáo hội, và ngày càng dấn 

sâu trên con đường tội lỗi, thì Mônica càng tha thiết cầu 

nguyện, càng cậy trông vào Chúa. Đêm đêm trước bàn thờ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúa, ngài vẫn sốt sắng cầu nguyện cho chồng, cho con. 

Cầu nguyện kiên trì, cầu nguyện liên lỉ.     

 

- Sau nữa, Mônica đã nên thánh nhờ sự âm thầm hy sinh  
 

Không lúc nào không nghĩ đến con, lo lắng cho con, và tìm 

mọi cách để đưa con về đời sống tốt lành. Chính vì thế, bà 

đã không hề lùi bước trước bất kỳ một hy sinh nào, chỉ để 

mong con quay về với Chúa. Hy sinh trong kinh nguyện, 

trong hãm mình, trong chay tịnh; hy sinh trong đau khổ, 

trong nước mắt. Bà đã khóc nhiều, đến nỗi người ta nói rằng 

bà không còn nước mắt để khóc nữa. Thánh Amrôsiô đã an 

ủi bà: “Nước mắt bà sẽ không vô ích đâu, bà hãy cứ vững 

lòng trông cậy. Augustinô con bà sẽ trở lại”. 

 

Chính tình yêu hải hà đối với chồng, đặc biệt đối với con, là 

Augustinô, đã khiến thánh Mônica trở nên hiền hoà nhẫn 

nhục, kiên tâm cầu nguyện, âm thầm hy sinh. Và phần 

thưởng Chúa ban cho thánh Mônica là gì? 

 

Phần thưởng Chúa ban cho thánh Mônica còn hơn cả những 

gì mà ngài cầu mong và ước nguyện. Chồng của Mônica đã 

trở lại cùng Chúa, đã chịu phép rửa và đã được chết trong ân 

nghĩa của Chúa. Còn đối với Augustinô, con mình, Mônica 

chỉ xin cho được ơn trở lại làm Kitô hữu, làm con cái Chúa. 

Thế nhưng, Chúa đã ban cho ngài nhiều hơn thế. Augustinô 

chẳng những trở thành một Kitô hữu chân chính, mà còn trở 

thành một linh mục. Không chỉ dừng lại ở đó, ngài còn trở 

thành một giám mục tài đức và hơn nữa còn là một trong 

bốn vị đại tiến sĩ lừng danh của Hội Thánh.  

 

Tuy nhiên, phần thưởng mà Chúa ban cho thánh Mônica 

trên trời còn lớn lao và bội hậu gấp ngàn lần. Đúng như lời 

Thánh vịnh: “Gieo trong nước mắt, gặt trong vui cười”. Sau 

khi đã chinh phục được chồng, và đưa được người con về 

với Chúa, thánh nữ Monica đã hân hoan giã từ cõi đời khi 

mới có 56 tuổi đời: “Con ơi, phần mẹ, mẹ không còn thấy 

vui sướng vì bất cứ điều gì ở đời này nữa. Chỉ có một điều 

mẹ ao ước là được thấy con trở thành người công giáo 

trước khi mẹ lìa đời. Thiên Chúa cho mẹ được toại nguyện”.  

 

Xin Chúa ban cho các bà mẹ trên thế giới, cách riêng cho 

các bà mẹ trong giáo xứ luôn biết sống theo gương thánh nữ 

Mônica để nhờ đó gia đình được hạnh phúc và yên vui. 

Amen. 

 Lm. Giuse Nguyễn Thành Long 
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