
Ľudia zabudli na Boha, to je dôvod, prečo sa to všetko stalo. 

 

 Moc − a to sa vie už tisícročia − je jedom... Pre človeka, 

ktorý verí v niečo vyššie, čo stojí nad nami všetkými,  

a ktorý preto chápe hranice svojich možností, moc nie je 

ešte smrteľnou. No pre ľudí bez tejto viery je mŕtvolným 

jedom. Kto sa ním raz nakazil, niet pre neho záchrany. 

 Každý, kto raz vyhlásil násilie za svoju metódu, nevyhnutne 

si musí zvoliť lož za svoj princíp. 

 Krok statočného človeka: nezúčastniť sa na lži, nepodporovať lživé konanie! Nech 

to prichádza na svet, dokonca nech vládne svetom − ale nie s mojou pomocou. 

 Spravodlivosť znamená súlad s morálnym právom pred právnym. 

 Jedno slovo pravdy celý svet preváži. 
 Nikdy nič neprehrmí − odplata za zbabelosť bude len ťažšia.  

 Statočnosť a schopnosť prekonávať sa získame len vtedy,  

     keď sa odhodláme na obete. 

 Ak neobrodíme svoje svedomie, nezachráni nás nijaká ekonomika. 
 Postupne mi dochádzalo, že línia, ktorá rozdeľuje dobré a zlé, nie je medzi 

krajinami, nie medzi triedami a nie medzi politickými stranami, že táto hranica  

je len v srdci každého z nás.   

 Pravidlo by malo byť: Jednaj tam, kde žiješ, kde pracuješ!  

     Trpezlivo, činorodo, kam až tvoje ruky  dosiahnu. 

 Popri ľudských právach treba brániť aj dušu človeka:  
     vyslobodiť ju pre život rozumu a citu. 

 Zázraky sa nezosielajú tým, ktorí sa im zo všetkých síl neponáhľajú v ústrety.   

 Spravodlivosť je svedomie, nie osobné, ale svedomie celého ľudstva. Tí, ktorí 

jasne počujú hlas svojho svedomia zvyčajne rozpoznajú aj hlas spravodlivosti. 

 Národy sú bohatstvom ľudstva a jeho farbami. Existencia rôznych rás bola 

bezpochyby od počiatku zámerom Stvoriteľa. 

 Záchrana ľudstva spočíva práve v tom, že sa všetko týka všetkých. 
 

... je už na čase, aby se začali víc 

zdůrazňovat lidské povinnosti, 

než lidská práva. Ve srovnání se 

svobodou dělat dobré má 

svoboda destruktivní a 

nezodpovědná daleko širší pole 

působnosti...  svoboda sama 

rozhodně nemůže vyřešit všechny 

problémy lidské existence...  

v člověku zcela zakrnělo vědomí 

jeho odpovědnosti před Bohem  

a před společností ...  

 (Z přednášky na Harvardské universitě, 1981)  
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