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DANH NGÔN THÁNH JOHN MARY VIANNEY (CHA SỞ XỨ ARS)

Về Hỏa Ngục:

Nếu những người trầm luân khốn nạn có được thời giờ mà chúng ta đánh mất, chắc hẳn họ sẽ
xử dụng chúng một cách tốt đẹp biết bao! Nếu họ có được nữa giờ mà thôi, có lẽ nửa giờ ấy sẽ
làm cho hỏa ngục vắng tanh.

Về sự tự hiến:

Hạnh phúc thay những tâm hồn có thể nói được với Chúa: . A! trao hiến tuổi thanh xuân cho
Thiên Chúa là điều tốt đẹp và cao cả biết bao! Đó thật là nguồn vui và nguồn hạnh phúc!

Về sự trong sạch:

Chúng ta như những tấm gương bé nhỏ mà Thiên Chúa ngắm mình trong đó. Các con muốn
Thiên Chúa nhận ra Người trong một tâm hồn nhơ nhớp thế nào được?

Về sự kiêu căng:

Chúng ta thích những viêc làm của mình được người ta biết đến. Chúng ta vui khi người ta để ý
đến các nhân đức của chúng ta; chúng ta buồn khi người ta nhận ra các khuyết điểm của chúng
ta.
Các thánh không như thế: các ngài lấy làm khổ tâm khi người ta biết đến các nhân đức của
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mình và hài lòng khi người ta nhìn thấy những khuyết điểm của mình.

Về đức khiêm nhượng:

Người ta hỏi một vị thánh: nhân đức đầu tiên là gì, ngài trả lời: _ - -

Về sự chết:

Chúng ta giống như những ụ cát nhỏ mà gió dồn lại trên con đường: chúng tụ lại trong chốc lát
rồi tản mác liền ngay sau đó... Các anh chị em chúng ta đã chết chỉ còn là một nắm tro tàn.

Về sự đau khổ:

Thập giá là ân huệ mà Thiên Chúa ban cho các bạn hữu của Người.

Về lòng từ bi của Thiên Chúa:
Lòng từ bi của Thiên Chúa giống như một thác nước chảy tràn lan: khi đi qua, nó lôi cuốn theo
các con tim...

Về việc thánh hóa ngày Chúa Nhật:

Ngày Chúa Nhật là tài sản của Thiên Chúa; đó là ngày thuộc về Người, ngày của Chúa. Người
đã tạo dựng tất cả các con ngày trong tuần; Người có thể giữ lại tất cả, nhưng Người đã ban cho
các con sáu ngày và chỉ giữ lại ngày thứ bảy.

Các con có quyền gì chạm đến cái không thuộc về các con? Các con biết rằng của trộm cướp
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khong bao giờ sinh lợi. Ngày mà các con lấy của Chúa cũng sẽ khong sinh lợi cho các con. Cha
biết hai phương thế rất chắc chắn để trở nên nghèo túng: đó là làm viêc ngày Chúa Nhật và lấy
của kẻ khác.

CGM

-------------------------
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