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Kniha Boh a svet vznikla ako 

pokus odpoveda✁ na otázky, kto-
ré sa neustále vynárajú po✂as 
dejín, i v mysliach ✄udí, ✂i u☎ sú 
to kres✁ania samotní, alebo tí, 
ktorí s týmto nábo☎enstvom pri-
chádzajú do styku. Vzniku tejto 
knihy predchádzal ✆tvord✝ový 
rozhovor kardinála Ratzingera 
s Petrom Seewaldom, kde See-
wald kládol otázky, ktoré si vo-
pred pripravil a kardinál Ratzin-
ger na nich odpovedal. Aj celá 
kniha sa nesie v takomto duchu, 
✂i☎e je písaná formou otázka - 
odpove✞. Zväzok je ✂lenený na 
kapitoly. Najprv je to prológ, po 
✝om nasleduje prvá kapitola po-
jednávajúca o Bohu, druhá kapi-
tola, ktorá hovorí o Je☎i✆ovi Kris-
tovi a tretia, ktorá sa zaoberá 
problematikou Cirkvi. Po✂as roz-
hovoru, o týchto zále☎itostiach, 
ako spomína kardinál Ratzinger, 
sa neraz musel spo✄ahnú✁ na in-
✆piráciu daného okamihu, ale 
prostredie a atmosféra, v ktorej sa 
tento rozhovor odohrával (bene-
diktínsky klá✆tor v Montecassine) 

mu boli obzvlá✆✁ naklonené a 
in✆piratívne, ako pre Ratzingera, 
tak aj pre Seewalda, lebo ur✂ite aj 
tieto okolnosti napomohli k to-
mu, aby vzniklo také hodnotné 
dielo. Aspo✝ v krátkosti si teda 
priblí☎ime obsah jednotlivých 
✂astí. Prológ: hne✞ v úvode sa 
obidvaja autori zhodli na tom, ☎e 
☎ijeme v období, ktoré je pozna-
✂ené my✆lienkou, ☎e Boh nie je 
potrebný a my sami ✄udia si do-
ká☎eme v✆etko urobi✁ a z toho 
dôvodu vzniklo dos✁ pokusov 
vybudova✁ morálne systémy bez 
Boha, ktoré sa sna☎ia nájs✁ to, ✂o 
údajne ✄udstvu vyhovuje najlep-
✆ie. Viera sa tak dostáva do krízy, 
preto☎e ✂astokrát je postoj ✄udí 
taký, ☎e za pocit chví✄kového 
✆✁astia doká☎u zabudnú✁ a nepo-
✂úva✁ na hlas Cirkvi, ktorá sa im 
prihovára, preto☎e to, ✂o hovorí 
Cirkev je pre nich neaktuálne  a 
nemoderné. Takéto správanie 
v✆ak stojí na vratkých nohách, 
preto☎e ✂lovek nemô☎e dáva✁ 
v☎dy len na vlastné pocity. Pod-
statné vo viere je toti☎ to, aby 
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som sa v nej nestretol iba s vy-
mysleným, ale aby ma tu nav�tí-
vilo ✁osi vä✁�ie, ne✂ my ✄udia 
mô✂eme vymyslie☎. Viera, ako 
hovorí kardinál Ratzinger, nie je 
to isté, ✁o vedomosti, má v�ak 
svoju racionálnu �truktúru. Dáva 
mo✂nos☎ usudzova☎, ale nikdy z 
nej nebude ✁íra vedomos☎, preto-
✂e si vy✂aduje celé bytie a v✂dy 
v nej treba prekra✁ova☎ holé po-
znatky a ✁íre dokazovanie. Taká-
to kríza viery ✁astokrát u mno-
hých vyús☎uje v otázku: ✆Boh 
áno, Cirkev nie!✝ Mnohí by chceli 
ma☎ nejaké nábo✂enstvo, preto sa 
mnohokrát uchy✄ujú aj k ezoteri-
ke. Ale osobného Boha, ktorý sa 
mi prihovára, ktorý ma pozná, 
ktorý povedal nie✁o ur✁ité a pri-
chádza za mnou s ur✁itými ná-
rokmi a chce ma aj riadi☎, takého 
u✂ ma☎ nechcem. Teda napokon 
to u✂ nie je kríza nábo✂enstva, 
lebo nábo✂enstvá opakovane buj-
nejú, ako skôr ide o krízu Boha. 
1. kapitola: Táto kapitola pojed-
náva: a). o ✁loveku, kde sa rozo-
berá, kto je ✁lovek ✞ ka✂dý ✁lo-
vek je chcený, je jednou my�lien-
kou Boha. Je Bohu na o✁iach 
a patrí mu osobitným spôsobom. 
Nebol v�ak stvorený na to, aby 
bol sám, ale aby bol v spolo✁en-
stve. V spolo✁enstve s Bohom i v 
spolo✁enstve s ✄u✟mi, takto toti✂ 
dáva Boh najavo svoju priaze✠, 
ktorá dosved✁uje, ✂e je tu niekto, 
kto ☎a chce, kto ☎a zachytí a po-
dr✂í. b). o otázke stvorenia ✞ 
konkrétne o problematike dobra 
a zla. Kardinál Ratzinger tvrdí, ✂e 
zlo nie je samostatné súcno, ale 
je mo✂né v✂dy iba ako negácia 

v nejakej dobrej bytosti, preto✂e 
Boh nestvoril nijakého boha zla, 
nepostavil si po boku nejakého 
Protiboha, stvoril slobodu a na�e 
správne chápanie tejto slobody 
✁asto zlyháva. c). otázka manipu-
lácie s ✄udským ✂ivotom, ako 
s nie✁ím, o ✁om chcú rozhodova☎ 
samotní ✄udia, ✁i u✂ v otázke na-
rodenia (oplodnenie v skúmav-
ke), alebo smrti (eutanázia). Kar-
dinál Ratzinger v�ak prízvukuje, 
aby sme takýchto ✄udí, ktorí sa 
takýmto spôsobom (oplodnením 
v skúmavke) stávajú ✄u✟mi neod-
sudzovali, ale spoznávali v nich 
tajomstvo ✄udského bytia a ako 
takých ich aj prijímali. d). otázka 
desatora ✞ dekalógu ✞ obzvlá�☎ 
ma oslovilo, ako kardinál Ratzin-
ger vyzdvihoval, aby sa slovu 
Boh vrátil jeho pôvodný, u�✄achti-
lý význam, preto✂e toto slovo je 
v dne�nej dobe ve✄mi po�liapa-
vané. ✡o sa týka 3. prikázania ✞ 
sobota bola a je d✠om, kedy má 
by☎ ✁lovek uvo✄nený pre Pána. 
Vtedy nepracuje ani dobytok, ani 
✄udia. V 5. Prikázaní je prízvuko-
vaný oh✄ad na Bo✂ie právo nad 
✁lovekom od po✁atia a✂ po smr☎. 
V �iestom prikázaní kardinál Rat-
zinger poukazuje na to, ✂e sexua-
lita, ako taká má svoje správne 
miesto v man✂elstve, lebo len 
v ✠om nadobúda svoju dôstojnos☎ 
a ✄udský charakter. 2. kapitola: o 
Je✂i�ovi Kristovi ✞ Táto ✁as☎ pred-
stavuje pozastavenie sa nad otáz-
kami, ktoré sa s osobou Krista 
nevyhnutne spájajú. Je to naprí-
klad otázka: 1. Ako sa Boh, ktorý 
v�etko stvoril mohol sta☎ ✁love-
kom a vstúpi☎ do dejín? 2. ✡o 
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priniesol Kristus na svet? 3. �i 
aké to je, ke✁ ✂lovek ✄ije s Kris-
tom? Kardinál Ratzinger na prvú 
otázku odpovedá: ☎Boh je taký 
ve✆ký, ✝e sa mô✝e sta✞ aj malým. 
A to takým malým, ✝e nás stretá-
va v ✆udskej osobe. Boh v✟ak pri-
tom nepadá jednoducho z neba 
a nestavia sa nám rovno pred o✠i, 
ale sa zapája celkom konkrétne 
do historických súvislostí, ktoré 
predstavujú cestu k nemu. Je to 
cesta, na ktorej je vlastne o✠aká-
vaný, a na ktorej sa mô✝e jeho 
posolstvo sta✞ zrozumite✆né.✡  �o 
priniesol Kristus na svet? Kristus 
priniesol na svet radostnú zves☛ 
o tom, ✄e ani v na☞ich trápeniach 
nie sme sami, ale je tu Niekto, 
kto nám pomô✄e, aj ke✁ ☛archa 
✌udského bytia ostáva ☛a✄ká. Kris-
tus neznamená pohodlnos☛, bana-
litu. Nachádzame v ✍om ten vnú-
torný pokoj, ktorý pochádza z 
toho, ✄e smieme dúfa☛, ✄e nás 
sprevádza najvy☞☞ia dobrotivos☛ 
a posledná zábezpeka. Teda na 
jednej strane v Kristovi nachá-
dzame silu a pokoj, na druhej 
strane nás On sám u✂í aj ve✌kej 
pokore skrze obraz umývania 
nôh apo☞tolom pri poslednej ve-
✂eri. Tento obraz poukazuje na 
to, ✄e Boh, ktorý je sila sama 
osebe, nás nechce za☞liapnu☛, ale 
k✌aká si pred nami, aby nás zo-
dvihol. Tajomstvo ve✌kosti Boha 
sa prejavuje práve v tom, ✄e mô-
✄e by☛ malý. Nemusí si sada☛ na 
vysoké kreslo alebo sedáva☛ na 
galériách. Boh nás zbavuje na☞ich 
predstáv o moci a panovaní. 
Ukazuje nám, ✄e práve v tom 
spo✂íva malos☛, ke✁ mô✄eme 

rozkazova☛ mnohým a ke✁ máme 
v☞etko, ✂o sa nám zachce ✎ a ✄e 
ve✌kos☛ je v tom, ke✁ vstupujem 
do slu✄by druhým. A aké je ✄i☛ s 
Kristom? Je to ve✌ké dobrodru✄-
stvo, preto✄e Boh ku ka✄dému 
z nás pristupuje originálnym spô-
sobom a v takejto rovine by sa 
malo nies☛ aj po✍atie ✄ivota nami 
samými. To znamená, ✄e svoj 
✄ivot nemáme pre✄íva☛ tak, aby 
sme niekoho napodob✍ovali, ale 
ka✄dý potrebuje aj tvorivú odva-
hu ✄i☛ svoj ✄ivot, a tak spolu 
s Kristom a ostatnými veriacimi 
nachádza☛ to, v ✂om je na☞a ori-
ginalita. 3. kapitola: pojednáva 
o Cirkvi, o jej úlohách, o sviatos-
tiach, o umieraní. �o sa týka úloh 
Cirkvi, Peter Seewald nad☞krtáva 
otázku toho, ✄e Cirkev má by☛ 
st✏pom a oporou pravdy. Kardinál 
Ratzinger reaguje na to so súhla-
som, pri✂om hovorí, ✄e Cirkev je 
✄ijúcou nosite✌kou Kristovej 
pravdy. Jej pripadlo zachováva☛ 
túto pravdu, teda by☛ akýmsi st✏-
pom, o ktorý sa mô✄e pravda 
opiera☛, a ju aj ✄ivo odovzdáva☛ 
✁alej, aby stala prístupná a zro-
zumite✌ná, aby sa vyvíjala. ✑al-
☞ou, nepochybne dôle✄itou úlo-
hou Cirkvi je odvaha vzdorova☛ 
proti útlaku a nespravodlivosti aj 
za cenu mu✂eníctva a neochvejne 
vyznáva☛ svoju vieru. Takáto opo-
zícia, pravda✄e nesmie vznika☛ 
iba preto, ✄e máme vá☞e✍ odpo-
rova☛. Alebo len ako reakcia ✂i 
neschopnos☛ prekonáva☛ nedos-
tatky prítomnosti a utvára☛ pod-
mienky pre budúcnos☛. Otvore-
nos☛ pre dobro v☞etkých epoch, 
pre podporu nového, ktoré z 
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neho vzíde, ktoré otvára v�dy 
nové dimenzie Bo�ieho slova ✁ 
sa musí zachova✂. Ale pritom vie-
ra nesmie zachádza✂ do ✄ubovo✄-
nosti a stráca✂ kontúry. Viera mu-
sí proti tomu, ☎o odporuje Bohu, 
sama odporova✂ ✁ a� po odvahu 
mu☎eníctva. Sviatosti ✁ v tejto 
téme ma obzvlá✆✂ oslovilo, ako sa 
kardinál Ratzinger pokú✆a vysvet-
li✂ premenenie chleba a vína na 
telo a krv Krista. ✝lovek neprijí-
ma kúsok Krista, on sám sa mu 
dáva a chce ho asimilova✂ do 
seba. Boh je ten silnej✆í a ☎lovek 
sa asimiluje do✞ho. ✝lovek, ak sa 
oddáva tomuto prijímaniu, je 
teraz prijímaný zo svojej strany. 
Prispôsobuje sa Kristovi, stáva sa 
mu podobný. V tom je ten vlast-
ný proces komunikovania, aby 
sme sa dali vtiahnu✂ do neho, do 
jeho vnútorného spolo☎enstva, a 
tak sa napokon dali vies✂ aj do 
vnútornej podobnosti s ním. ✟a-
lej sa mi pá☎ilo, ako je rozobratá 
otázka man�elstva. Man�elstvo je 
pod✄a kardinála Ratzingera jedi-
ným primeraným a pevným prie-
storom pre vernos✂ a dôstojnos✂ 
✄udského spolu�itia a to aj vzh✄a-
dom na budúcnos✂ detí, ktoré z 
neho pochádzajú. Man�elstvo má 
aj verejný, spolo☎enský charakter. 
Od neho závisí základná forma 
spolo☎enského usporiadania. 

Spolu�itie mu�a a �eny sa 
stáva aj vecou nábo�enstva, po-
svätnosti, zodpovednosti pred 
Bohom a práve vo sviatosti do-
stáva toto svoje vlastné zakotve-

nie a odôvodnenie. Aj spolo☎nos-
ti sa bude dari✂, ak sa bude poze-
ra✂ na rodinu ako na správne 
usporiadanú a Bohom po�ehna-
nú formu spojenia pohlavnosti 
mu�a a �eny. ✝o sa týka detí 
nikdy by zo strany rodi☎ov, ani 
spolo☎nosti nemalo dôjs✂ k také-
mu záveru, �e sa na nich pozerá, 
ako na konkurentov, ktorí sú na 
preká�ku, alebo ako na tých kto-
rých nejakým spôsobom vlastní-
me. ✝o sa týka umierania, bola tu 
opisovaná sviatos✂ pomazania 
chorých, ktorá slú�i na posilnenie 
a povzbudenie ☎loveka v stave 
ochorenia. Má napomôc✂ odo-
vzda✂ boles✂ a utrpenie do rúk 
sviatostného Krista. Pritom nemu-
sí ís✂ nevyhnutne o telesné uzdra-
venie. Ve✠ choroba ma mô�e aj 
du✆evne uzdravi✂, dokonca mô�e 
by✂ pre du✆u nevyhnutná. Aj cez 
chorobu mô�e dôjs✂ dokonca 
k obráteniu, ako to dosved☎ujú aj 
mnohé prípady, preto�e najmä 
v utrpení sa ☎ím ✠alej tým viac 
pripodob✞ujeme samotnému Kri-
stovi. 

A aký je môj názor na celú 
túto knihu? Musím poveda✂, �e 
po jej pre☎ítaní som si niektoré 
veci potvrdila, niektoré boli pre 
m✞a úplnou novinkou, ☎o v✆ak 
oce✞ujem je to, �e táto kniha nie 
je písaná ✂a�kým ✆týlom, tak�e jej 
porozumie aj laik. Teda prinaj-
men✆om by som ju odporú☎ala, 
ako príru☎ku pre kres✂anov, aby 
si dokázali obháji✂ svoju vieru.   

 

 


