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XA CÁCH đến THÂN MẬT VỚI THIÊN CHÚA

1* Chúa Kitô đã làm linh hồn tôi nên xinh đẹp bằng những bảo ngọc ân sủng và nhân đức. Tôi
thuộc về Đấng được các thiên thần phục vụ. (Thánh Agnes)

2* Đối với con người, chỉ có một điều không thể: đó là né tránh cái chết. Thông hiệp với Thiên
Chúa là điều có thể đối với con người, nếu như họ hiểu điều ấy là điều có thể. Vì nếu họ ước
muốn và hiểu biết [làm cách nào để điều ấy được thực hiện] bằng đức tin và đức ái, minh chứng
qua một cuộc sống tốt lành, thì một con người có thể thông hiệp với Thiên Chúa. (Thánh
Anthony Cả)

3* Ôi Đấng Toàn Mỹ tận ngàn xưa nhưng vẫn mãi trẻ trung, con đã yêu Chúa quá muộn màng!
Con đã mến Chúa quá muộn màng! Nhưng kìa! Chúa đã ở bên trong, mà con lại tìm Chúa ở
bên ngoài. Chúa ở với con, thế mà con lại không ở với Chúa.

Đây [Hiệp Lễ] là bánh hằng ngày của chúng ta; anh em hãy lãnh nhận hằng ngày, để bánh ấy
đem lại lợi ích hằng ngày cho anh em. Anh em hãy sống sao để xứng đáng lãnh nhận bánh ấy
hằng ngày. (Thánh Augustine)

4* Thiên Chúa vô hình trong bản tính của Người nhưng đã trở nên hữu hình trong bản tính của
chúng ta. Từ ngoài tầm với của chúng ta, Người đã muốn đến trong tầm với của chúng ta.
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(Thánh Lêô Cả)

5* Linh hồn là bộ mặt bên trong của con người, theo đó, chúng ta được Đấng Tạo Thành nhận
biết và chăm sóc. (Thánh Gregory Cả)

6* Dù là một thụ tạo hèn mọn, tôi vẫn là tay chân của Chúa Kitô. Tôi cử động tay tôi, và tay của
tôi thực sự là tay của Chúa Kitô, vì Thiên Chúa đã trở nên bất phân với tôi. Tôi thực hiện những
điều tốt và ngời sáng Thiên Chúa. (Thánh Simeon thần học gia mới)

7* Chúng ta hãy học cho biết đặt con tim chúng ta vào Thiên Chúa. (Thánh Bernard)

8* Thần Tính Người chẳng hề xa lạ đối với tôi. Bởi vì tôi luôn luôn cảm nghiệm [Thần Tính ấy]
trong mọi chi thể của tôi, không bị ràng buộc nào cả.... Linh hồn tự ban đầu phát xuất từ tâm
hồn Thiên Chúa và phải trở lại đó. (Thánh Mechtild Magdeburg)

9* Vậy, anh em hãy hoàn toàn phó thác cho tình yêu Thiên Chúa, và như vậy, anh em sẽ được
hạnh phúc trọn vẹn. (Chân phúc Henry Suso)

10* Thiên Chúa yêu thương tất cả các vật hiện hữu.

Yêu mến Thiên Chúa là việc cao quí hơn việc nhận biết Người.

Các lao nhọc của tôi đã đạt đến mục đích. Tất cả những gì tôi đã viết dường như cùng lắm chỉ
như rơm rạ, sau khi tôi đã được mặc khải về các điều ấy. (Thánh Thomas Aquinas)
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