Renáta Vinczeová - Osobné stanovisko k voľbe
Milí bratia a milé sestry,
keď som písala stanovisko k voľbe pred pár mesiacmi, dúfala som, že z týchto volieb vzíde riadne zvolený
generálny dozorca alebo generálna dozorkyňa. Žiaľ, nestalo sa tak, lebo žiaden kandidát nezískal
nadpolovičnú väčšinu (viac ako 50%) voličov a voľby sa musia konať nanovo, už tretíkrát.
Mrzí ma to a chcem sa Vám týmto aj ospravedlniť, lebo si uvedomujem, že neustále konanie volieb už
Vás, voličov, unavuje a viacerí ani nerozumejú prečo sa voľby stále opakujú. Zároveň sa chcem
poďakovať všetkým, ktorí napriek týmto okolnostiam ešte sú ochotní prísť k voľbám a vyjadriť svoju vôľu.
Moje stanovisko ku kandidatúre na funkciu generálneho dozorcu sa oproti tomu, čo som písala pred pár
mesiacmi, nezmenilo, budem sa preto asi len opakovať.
Vykonávam funkciu zástupkyne generálneho dozorcu už viac ako rok a môžem len potvrdiť, že to nie je
žiadna čestná funkcia prinášajúce postavenie, prestíž alebo iné výhody. Tak, ako aj všetky ostatné funkcie
v cirkvi, aj táto pozícia je obeta a služba. Často na úkor rodiny, vlastného zamestnania, aj svojho voľného
času. Znamená v skutočnosti nekonečné množstvo práce, riešenie problémov a zodpovednosť za rôzne
oblasti činnosti cirkvi.
K rozhodnutiu kandidovať ma nevedú žiadne osobné ambície, ani túžba po postavení, či materiálnych
alebo iných výhodách. Som pripravená slúžiť v tejto cirkvi darmi, ktoré mi Pán Boh nadelil. A nie je toho
málo, čo som dostala, aj stále dostávam. Nechcem byť ako Jonáš, ktorý sa všemožne bránil úlohe, ktorú
mal pre neho Pán určenú. Takto v pokore vnímam aj svoju kandidatúru – ak je toto Božia vôľa, budem
pripravená sa postaviť do tejto funkcie a robiť ju najlepšie ako viem.
V oblasti organizačnej a hospodárskej (čo je prioritne agenda dozorcu) sa potrebujeme venovať najmä
efektivite, profesionalizácii niektorých činností, transparentnosti, komunikácii a otvorenosti, spolupráci
dozorcov a presbyterov na všetkých úrovniach cirkvi, či mnohým ďalším.
V oblasti misijnej a pastorálnej oblasti je tých úloh ešte oveľa viac, všetci ich vnímame a je potrebné
spoločnými silami hľadať možnosti, ako cirkev oživiť.
Naša cirkev sa aktuálne nachádza v zložitej situácii, rozdeľuje nás veľa vecí – téma financovania, volieb,
majetkové záležitosti, súdne spory. Ale nezabúdajme na to, čo nás má spájať – a to Ježiš Kristus.
V čase, keď píšem toto stanovisko, je tesne po skončení Evanjelického dňa v Kežmarku, ktorého témou
bolo „Hľaďme na Ježiša“ . Prežili sme krásne a požehnané stretnutia, bolo cítiť pôsobenie Božieho Ducha
a Jeho požehnanie. Základom kázne bol text z listu Židom 12, 1-3 a v kontexte týchto slov chcem aj Vás
všetkých vyzvať - „zložme všetko, čo nám je na ťarchu“, povzbudzujme sa navzájom, aby sme
neochabovali, neklesali na duchu.
Hľaďme spolu na Ježiša a prosme ho, aby dával silu vytrvať každému jednému z nás na ceste za Ním, aby
sme hľadali to, čo nás spája (a nie rozdeľuje), aby sme v pokore a láske hľadali možnosti, ako túto cirkev
budovať a rozvíjať.
Nech nám k tomu Pán Boh pomáha!
V Šali, 4.7.2022

Renáta Vinczeová

