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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 
 

WIECZNOŚĆ 
 
 Czymże jest życie, choćby najdłuższe, w porównaniu do wieczności? 

Kroplą wody w morzu. 
 
 Jeżeli człowiek tyle zabiegów czyni, aby żył dłużej, ileż ich czynić powi-

nien, aby żyć wiecznie! 
 
 W wieczności Bożej istnieje tylko jedno: trwanie; w czasie istnieje tylko 

jedno: przemijanie. (św. Augustyn) 
 
 Kto myśli o wieczności, łatwo znajduje pocieszenie w przeciwnościach 

życia doczesnego – nie lęka się już chwil marnych, krótkich i ulotnych. 
 
 Oto lekcja, która zasługuje na dobre zrozumienie: życie doczesne zo-

stało nam dane tylko po to, by zdobyć życie wieczne. Co za nieszczęście 
dla większości ludzi, którzy o tym nie myślą! 

 
 Wielka dusza dąży jedynie do wieczności, i aby być wieczna, ma w po-

gardzie wszystko to, co nie jest wieczne, zbyt niegodne to – co nie jest 
nieskończone. (św. Franciszek Salezy) 

 
 A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest 

w Jego Synu. (św. Jan, 1 J 5,11) 
 
 Coś, co nie jest wieczne jest niczym dla nas, którzy jesteśmy wieczni. 

(św. Jan Gwalbert) 
 
 „To jest wasza godzina i panowanie ciemności”. – A zatem, grzeszny 

człowiek ma swoją godzinę? - Tak... a Bóg swoją wieczność. 
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 Czas jest naszym skarbem, „pieniądzem”, za który mamy kupić wiecz-

ność. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Wieczność. Opłaci się w tym krótkim czasie jak najwięcej cierpieć i pra-

cować. 
 
 Wieczność, wieczność, wieczność!!! Uczy rozumu.(św. Maksymilian 

Maria Kolbe) 
 
 Kto nie myśli o wieczności, nie jest Chrystusowym. (bł. Honorat Koź-

miński) 
 
 Na wszystko należy patrzeć w świetle wieczności, z wielką staranno-

ścią we wszystkim należy szukać Boga i starać się podobać Jemu sa-
memu. (bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to 

i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; 
kto zaś sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. (św. Pa-
weł, Ga 6, 7-8) 

 
 ... podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwa-

łością, łagodnością! Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie 
wieczne: do niego zostałeś powołany... (św. Paweł, 1 Tm 6, 11-12) 

 
 Szczęśliwość wieczna przychodzi szybciej niż myślimy. (bł. Rupert 

Mayer) 
 
 By zdobyć życie wieczne, trzeba poświęcić życie ziemskie.  

 
 Chcąc być obrazem wieczności, trzeba się na nią ukierunkować, zrozu-

mieć ją w wierze, nosić w pamięci i zdobywać wolą. 
 
 Umysł i serce człowieka nie są w stanie pojąć ani przeczuć, czym jest 

wieczna szczęśliwość. (św. Edyta Stein) 
 
 Człowiek i po śmierci żyje w potomkach, w dobrych i złych czynach i w 

pamięci ludzkiej. (św. Tomasz z Akwinu) 
 
 


