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Na meniacu sa situáciu v dnešnej cirkvi a spoločnosti ,, ktorá 

sa stále viac diferencuje, individualizuje a pluralizuje, sa hľadajú  

cesty, ako na túto meniacu sa situáciu  by mal svojou činnosťou 

reagovať dnešný farár . Vytvárajú sa rozličné obrazy farára a každý 

z týchto obrazov reaguje na  určitú potrebu. Wagner- Rau  kreslí 

obraz farára, ktorý sa pohybuje na prahu a teda Wagner – Rau 

využíva metaforu prahu  na popis určitého prístupu pre vykonávanie  

kňazského  poslania v dnešnej dobe. Nepriamo nás to upomína na 

Tillichovu metaforu hranice ako miesta pre produktívne  teologické uvažovanie. 

Kniha  pozostáva z úvodnej časti a ďalších piatich častí. V úvodnej časti  sa konštatuje potreba 

reagovať na výzvy meniacej sa doby a meniacej sa cirkvi  a zdôrazňuje sa dôležitá úloha  farára na 

tieto výzvy odpovedať a stručne je predstavený zámer knihy. 

V druhej časti  (úvodná časť je zaradená ako prvá) pri prvom priblížení  reality  povolania 

dnešného farára sa  Wagner-Rau rozhodla predstaviť troch autorov, ktorých príspevky k tejto 

problematike považuje za produktívne a ukazujúce cestu do budúcnosti (Manfred Josuttis,  Isolde 

Karle, Michael  Klessmann). Naznačuje tu aj napätia, ktorým je dnešný farár pri plnení svojho 

povolania vystavený. 

V tretej časti sú vykreslené problémy  v náboženskej a cirkevnej oblasti dneška  so zaostrením 

na povolanie farára. Je to akýsi úvod do dnešnej diskusie o podobe  cirkvi a o tom, aké dôsledky je 

potrebné z týchto debát vyvodiť v pohľade na činnosť farára. 

Štvrtá časť je venovaná vyrovnávaniu sa s misijnou paradigmou ako hlavnou perspektívou 

cirkevnej činnosti. 

Piata časť sa venuje „kultúram pohostinnosti“ a vzťahu a otvorenosti pre cudzincov, kde  

podľa autorky náš postoj  v povedomí vlastnej identity by nemal byť ani postojom uzatvárania sa pred 

nimi ani snaha si ich prisvojiť. 

V záverečnej časti autorka sumarizuje svoj pohľad na činnosť dnešného farára na základe 

metafory prahu. Miesto na prahu a zóny okolo prahu sa síce nehodia pre trvalý pobyt, ale odtiaľ dnes 

môžu prúdiť dôležité impulzy pre sebapochopenie dnešného farára a určenie  potrebných úloh, ktoré 

majú byť odpoveďou na dnešnú meniacu sa podobu cirkvi i spoločnosti. 

Priblížme si teraz trochu bližšie práve tieto impulzy, ktoré z metafory prahu autorka ponúka 

pre inšpiráciu dnešným farárom pre vykonávanie ich povolania. 

Pozícia na prahu umožňuje vnútornú a vonkajšiu perspektívu a predpokladá schopnosť 

rozlišovať, ktorá perspektíva je ktorej situácii primeraná. „Farári sú na prahu tí, ktorí dávajú pozor na 
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to, aby dvere neboli zatvorené“ (s. 122).  Náboženská komunikácia vo vnútri zboru musí byť teda 

otvorená pre podnety, ktoré prichádzajú zvonku, aby mohol prebiehať dialóg medzi vnútornou 

a vonkajšou perspektívou. 

Prah je ďalej miesto, kde dochádza ku vzájomnému stretávaniu posolstva biblických textov 

a prežívaných príbehov ľudského života, ktoré sú si navzájom výzvou. „Kompetentní teológia poť. 

tlmočníci medzi biblickými textami a prežívaným životom sa dajú spoznať tam, kde  cez perspektívu 

textov dochádza pre život  k  podporujúcemu spôsobu čítania skutočnosti a obrátene, cez  perspektívu 

skutočnosti  dochádza k poučnému spôsobu čítania textov a kde tieto rozličné súvislosti takejto praxe 

sú presvedčivým a oslovujúcim spôsobom komunikované. Sami (kazatelia) musia  prechádzať sem 

i tam cez prah, tu i tam musia intenzívne vnímať a reflektovať, aby sa ich vlastným pohľadom  

vzájomne spojila skutočnosť tradície a fenomény prežívanej skutočnosti a navzájom sa odkrývali. K 

tomu je potrebná odborná, školená radosť v práci s textami tradície, aby sme vystihli, aké chápanie 

života nám darujú a od nás vyžadujú. A rovnako sa vyžaduje teoreticky  vzdelaná a kontúrovaná, no 

zároveň pre prekvapenia otvorená schopnosť vnímania v pohľade na skúsenosti každodenného života 

a jeho kultúry.“ (s. 122, 123). 

Prah je aj miesto, kde sa radi zdržiavajú mnohí nerozhodnutí, zvedaví, hľadajúci a od farára sa 

dnes očakáva, že bude mať porozumenie aj pre túto skupinu ľudí a bude pripravený im v ich situácii 

hľadania pomôcť. Veľa takýchto  stretnutí sa uskutočňuje dnes práve pri vykonávaní kazuálií, ktoré sa 

stávajú dôležitým dotykovým miestom medzi cirkvou a súčasnou spoločnosťou. 

Nakoniec Wagner –Rau charakterizuje prah ako miesto strácania istoty, ako miesto, ktoré 

môže zneisťovať, ale môže sa stať pri rozvíjaní vlastnej spirituality aj dôležitým miestom. Pre 

spiritualitu majú veľký význam pravidelne sa opakujúce formy, no na druhej strane ich miznutie môže 

sa stať štartujúcim impulzom pre nové hľadanie i uvedomenie si fragmentárnosti života i potreby 

utvárania jeho celistvosti  z iných zdrojov, ako sú naše vlastné sily. 

Wagner-Rau svojím uvažovaním o obraze dnešného farára iste nevystihuje celý obraz, len 

určitý aspekt. Vystihuje niečo zo životnej skúsenosti dnešného postmoderného človeka, ktorý  je 

postavený  pred voľbu  a výber z mnohých možností, čo ho často zneisťuje i vedie k novému hľadaniu 

istoty  a zmyslu života a práve pre toto hľadanie  by dnešný farár mal byť otvorený a pripravený aj 

takým ľuďom, ktorých dnes nie je málo, pomôcť. V tom môžeme považovať príspevok Wagner-Rau 

k diskusii o obraze dnešného farára za prínosný a užitočný. 
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