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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

NIEBO, RAJ 
 
 Człowiek ma serce zwrócone tam, gdzie umieścił owoce swoich tru-

dów i chroni je z wielką uwagą. Tak więc ten, kto złożył swoje skarby 
w niebie, ma serce zwrócone ku niebu, pewny, że tam będą wiernie 
strzeżone. 

 
 Musimy często myśleć o raju, aby pragnąć go coraz goręcej, ponieważ 

jego wspominanie zapala w nas pragnienie osiągnięcia go. 
 
 Na ziemi, im ktoś więcej wierzy, tym więcej kocha; w raju tym więcej 

kocha, im lepiej zna. 
 
 W niebie dusza będzie miała za sprawą Boga cztery powody do niewy-

powiedzianej radości: jasną wizję boskiej istoty, doskonałą widzianą i 
posiadaną miłość Boga, radość samego Boga, który zanurzy duszę w 
morzu słodyczy oraz kontemplację Chrystusa Boga i Człowieka. (św. 
Albert) 

 
 Niebo to jest życie, życie zwycięskie, życie niewyczerpanie radosne. 

 
 Przez śmierć tracimy ten świat, ale zyskujemy raj. Życie doczesne ga-

śnie, ale życie wieczne się zaczyna. 
 
 Jeszcze jest dla nas ALLELUJA pieśnią pielgrzymów, ale już zmierzamy 

uciążliwą drogą w kierunku wiecznej ojczyzny, gdzie zakończy się na-
sze dążenie i pozostanie jedynie ALLELUJA. (św. Augustyn) 

 
 Chcesz wiedzieć co jest w niebie? Nic nie ma, czego nie chcesz, a 

wszystko jest, co chcesz. 
 
 Gdy patrzę na gwiazdy, dusza moja wyrywa się do nieba, a ziemia mi 

brzydnie. 
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 Niech myśl o raju będzie gwiazdą twojego życia: w dzieciństwie i mło-

dości, w wieku dojrzałym i starości, w radości i bólu, w pracy i odpo-
czynku. Na ziemi jesteśmy tylko na próbę: nasz dom jest w niebie. (św. 
Bernard) 

 
 Kto ma słaby wzrok, wzmacnia go patrzeniem na zieloność. Tak i dusza 

zmęczona troskami ziemskim, wzmacnia się rozmyślaniem o rzeczach 
niebieskich. 

 
 Tylko w raju znajduje się pocieszenie oraz spokój w swoim doskona-

łym istnieniu. Dopóki jednak żyjemy tu, na ziemi, dobro zawsze jest 
wymieszane ze złem. 

 
 Tu się o sprawy ziemskie, marne, błahe nazbyt troszczymy, a tam (w 

niebie) poznamy, jak one błahą i dziecinną rzeczą były. (św. Franci-
szek Salezy) 

 
 Królestwo niebieskie dlatego Chrystus czyni podobnym rzeczom ziem-

skim, aby od rzeczy, które człowiek zna i kocha, uczył się znać i kochać 
nieznane, wyższe. (św. Grzegorz I Wielki) 

 
 Dobry Bóg zapłaci rajem temu, kto życie oddaje za dusze, tak samo jak 

temu, kto pomaga misjonarzom. 
 
 Wszystko naprawia kawałek raju. (św. Jan Bosko) 

 
 Ubogi łatwiej dojdzie do nieba niż bogaty. Cnotliwy i w ubogiej szacie 

miły jest Bogu. (św. Ignacy) 
 
 Pan Bóg pozwala znaleźć drogę do nieba tym, którzy Go szczerze szu-

kają. (bł. Arnold Janssen) 
 
 Nasza miłość będzie miarą chwały, którą otrzymamy w niebie. (św. Jan 

Maria Vianney) 
 
 Do raju wiodą dwie bramy: niewinność i skrucha. Czy biedny i kruchy 

człowiek może się spodziewać, że znajdzie otwartą pierwszą z nich? 
 
 Ten, kto z przyzwyczajenia myśli o raju, jest zawsze radosny. To tam 

musimy kierować nasze źrenice, gdzie światło nigdy nie gaśnie. 
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 W raju, w raju! Tam odpoczniemy, zrozumieliście? Tam skończą się na-

sze trudy, tam otrzymamy nagrodę za nasze czyny, nasze cierpienia, 
jeżeli znosiliśmy je z pokorą. (bł. Jan XXIII) 

 
 ... w Niebie czeka na ciebie wielka miłość, bez zdrady, bez rozczarowa-

nia: cała miłość, całe piękno, cała wielkość, cała wiedza...! I bez znacze-
nia: chociaż nasyci cię, jeszcze będziesz pragnął. (bł. Josemaria 
Escriva) 

 
 Jesteś stworzony dla Boga i nieba. 

 
 Myśl o niebie niech cię pobudza do wielkich cnót. 

 
 Życie krótkie, cierpienia krótkie, a potem: Niebo. Niebo. Niebo. Odwagi 

więc. (św. Maksymilian M. Kolbe) 
 
 Uczmy się patrzeć ku niebu, a ziemia przestanie być przybytkiem za-

wiści, buntu i zła. (bł. Urszula Ledóchowska) 
 
 ... jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, bę-

dziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecz-
nie trwały w niebie. (św. Paweł, 2 Kor 5, 1) 

 
 Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. (św. Paweł, Flp 3, 20) 

 
 ... ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie 

zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go mi-
łują. (św. Paweł, 1 Kor 2, 9) 

 
 Niektórzy jadą do raju pociągiem, inni karetą, a jeszcze inni idą na pie-

chotę. Jednak ci ostatni mają większą zasługę od innych i najwyższe 
miejsce chwały w Raju. 

 
 ...tylko w niebie jest szczęśliwość. Nie ma tam niebezpieczeństw grożą-

cych utratą Boga, nie ma cierpień, nie ma śmierci, ale jest wieczne życie 
z Jezusem Chrystusem.  

 
 W niebie, jeżeli chodzi o piękno, wszystko będzie jak na wiosnę; nato-

miast jak w jesieni, jeżeli chodzi o radowanie się, a o miłość – jak w 
lecie. Nie będzie tam żadnej zimy. (bł. Ojciec Pio) 
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 Musimy naprawdę więcej myśleć o niebie. 

 
 Zupełne pocieszenie przyjdzie dopiero w niebie; a czas na ziemi tak 

szybko przemija!  
 
 Niebo trzeba sobie wypracować i wywalczyć. (bł. Rupert Mayer) 

 
 Niebo niczego nikomu nie zabiera, nie nagradzając go w zamian bez 

miary.  
 
 Dobrze jest pamiętać, że mamy prawo obywatelstwa do nieba, a Świę-

tych Pańskich za towarzyszy i domowników. (św. Edyta Stein) 
 
 Przyrzeknij mi, że co dzień przez kwadrans będziesz rozmyślał, a ja ci 

przyrzekam niebo. (św. Teresa z Avili) 
 
 W niebie, każdy otrzyma od Boga pochwały, na które zasłużył i ten, 

który chciał być na ziemi najuboższym i zapomnianym przez miłość 
Boga, ten będzie pierwszy, najszlachetniejszy i najbogatszy. (św. Te-
resa z Lisieux) 

 
 Trzeba twardo stąpać po ziemi, aby dojść do nieba. (św. Tomasz z 

Akwinu) 
 

 W niebie nie będzie spojrzeń obojętnych, gdyż wszyscy wybrani po-
znają, że zawdzięczają sobie nawzajem łaski, które im wysłużyły ko-
ronę. (św. Teresa z Lisieux) 

 

 

 


