
Ľudský život – viera i matematika 
 
Viera nie je niečo, čo vytvoríme, ale niečo, čo sa v nás prebudí vďaka 
skutočnosti,  ktorou Boh je.                                                                      (Mary Guy) 
Matematika je veda, ktorá dáva najlepšiu príležitosť pozorovať proces myslenia a má 
tú prednosť, že pri jej pestovaní nadobúdame cvik v metóde rozumového uvažovania, 
ktoré môže byť potom používané na štúdium ktoréhokoľvek predmetu.         (G. Polya) 
 

 

Viera (náboženská) je matkou každej svetskej energie.            (G.K. Chesterton) 
Matematika je prvá z vied, bez ktorej nemožno popísať ostatné vedy. (R. Grosseteste) 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Viera v nás uvoľňuje silu, ktorá je mimo nás.                                          (A. Nolan) 
Matematika je akoby sila ľudského ducha povolaná nahradiť nám nedokonalosť 
našich zmyslov i krátky čas nášho života.                                                      (J. Fourier) 
 

Viera neodhaľuje ani tak silu chápania, ale kvalitu pohľadu.               (P. Mollat) 
Matematika je gymnastika rozumu a príprava na filozofiu.                          (Isokrates) 
 
 

Viera je overovanie božských kvalít v sebe samom vnútornou skúsenosťou.       
                                                                                                          (E. Fromm) 
Matematika je nástroj pre usudzovanie. V nej sú sústredené výsledky exaktného 
myslenia mnohých ľudí.                                                                             (R. Feynman) 
 
 

Viera je dôvera, že náš život  nie je postupnosť náhod… je to dôvera, že 
každá životná situácia má zmysel. Živá viera je odvahou pre pravdu. 
                                                                                                                         (T. Halík) 
Matematiku môžeme chápať ako pátranie po štruktúrach a pravidelnostiach, ktoré 
usporadúvajú a zjednodušujú svet.                                                          (P.P. Griffiths) 
 
 

Viera znamená vedomie existencie vo vzťahu k transcendencii.      (K. Jaspers) 
Matematika je skúmanie najvšeobecnejších možných štruktúr, nech sú už dané 
priestorovo, časovo alebo dokonca len čisto pojmovo.                      (C.F. Weizsäcker) 
 
 

Viera je škola, v ktorej je zapustený svojimi základmi charakter.  (O.S. Marden) 
Matematika je, v najširšom zmysle, rozvíjanie všetkých druhov formálnych, pre 
myslenie nevyhnutných deduktívnych spôsobov usudzovania.            (A.N.Whitehead) 
 
 

Vzdelaným ľuďom treba ukázať, že človek môže byť veriaci nie proti  rozumu, ale 
vďaka dobrému a správnemu používaniu rozumu.                                                  (J. Guitton) 
     Vedou i náboženstvom, matematikou a každým umením, túžbou po pravde a 
spravodlivosti, pomstou i zmúdrením, láskou i zradou hľadáme nedosiahnuteľné  jeho 
neustálym dosahovaním …                                                                                                      (dmj) 


