
Ivan Eľko, osobné stanovisko kandidáta. 
 
     V našej cirkvi, v jej reformačnom duchovnom dedičstve i v zástupoch jej súčasných členov, je stále 
ukrytá obrovská sila. Chcel by som spoločne s inými napomáhať, aby sa táto sila prebudila a mohla sa 
viditeľne uplatniť v čo najväčšom rozsahu. To je motív mojej kandidácie na úrad generálneho biskupa 
ECAV na Slovensku. Za prioritné oblasti, na ktoré by som sa zvlášť sústredil, považujem tieto: 
 

1. Vzťahy. Množstvo ordinovaných i neordinovaných je z rozličných dôvodov rozladených, zranených, 
izolovaných.    
▪ Zasadil by som sa za celkovú zmenu atmosféry v ECAV. Som za normálnosť a férovosť, bez 
nadradenosti či straníctva v jednaní a vyjadrovaní.  
▪ Biele má byť biele a čierne čierne: vo vzťahoch, v pôsobení médií, v práci orgánov, v hodnotení 
faktov.  
▪ Tí, ktorých počínanie je pochybné, sa majú riadne zodpovedať; obhájiť sa, alebo byť potrestaní. 
 

2. Misia. ECAV je najrýchlejšie sa zmenšujúcou cirkvou na Slovensku a my sme dlžní oslovenie 
evanjeliom veľkému počtu pasívnych evanjelikov i sekulárnym ľuďom. 
▪ Podporoval by som tých, ktorí sú nadšení pre misiu, vychádzajúcu zo zdravých biblických prameňov 
evanjelickej viery, privádzajúcu ľudí do spoločenstva a vedúcu ich k službe. 
▪ Posilnil by som misijnú a pastorálnu službu vo veľkých mestách, kam migruje obyvateľstvo.  
▪ Motivoval by som tých, ktorí zápasia v existenčne i pastorálne zložitých podmienkach vidieku. 
  

3. Reštrukturalizácia. ECAV už roky hľadá efektívnejší model územno-právneho usporiadania.  
▪ Zasadil by som sa o dôkladnú diskusiu o jestvujúcich návrhoch a rešpektoval by som rozhodnutie 
synody v tejto veci.  
▪ Túžim po cirkvi decentralizovanej, navzájom prepojenej živými väzbami služby a svedectva. Žijúcej 
predovšetkým v cirkevných zboroch a v seniorátoch, ale majúcej silné povedomie jednoty.   
▪ Otázkou nie je iba podoba cirkvi na najvyšších úrovniach riadenia, ale i preorganizovanie 
nízkopočetných cirkevných zborov, ktoré nie sú schopné zaistiť svoju správu. 
 

4. Financovanie. Viac ako polovica prostriedkov, ktoré ECAV potrebuje na svoju existenciu, pochádza 
od štátu a zo zahraničnej pomoci.   
▪ Povzbudzoval by som k biblickému vyučovaniu na tému darcovstva. Motivoval členov cirkvi 
k darcovstvu, k službe a podpore cirkvi.  
▪ Motivoval by som k solidarite silnejších so slabšími a usiloval sa, aby sa Generálna podporoveň stala 
oveľa silnejším nástrojom podpory. 
▪ Transparentnosť vo financiách musí jestvovať na všetkých úrovniach života cirkvi. 
  

5. Služba. Do služby prichádza čoraz menší počet ordinovaných pracovníkov.  
▪ Zasadzoval by som sa za to, aby farárske povolanie bolo omnoho príťažlivejším a ochotu študovať na 
EBF malo viac šikovných mladých ľudí s jasným vnútorným povolaním pre službu.  
▪ ECAV bude čoraz odkázanejšia na službu neordinovaných. Tých si treba vážiť, primerane ich 
vzdelávať a budovať s nimi partnerstvo bez žiarlivosti a upodozrievania. 
▪ Túžim po cirkvi, v ktorej zastávať úrad – funkciu – službu, nie je strašiak, ale je to česť a radosť. 
 

6. Autentickosť. Iba autentická viera, živená z autentických zdrojov, dokáže dať človeku orientáciu 
v extrémne zložitých morálnych a civilizačných výzvach doby. 
▪ Túžim, aby v každodennom živote evanjelika mala pevné miesto Biblia, „prameň viery a pravidlo 
života“. 
▪ Nachádzať v Písme svedectvo o spasení v Kristovi, smerovník pre život v Ňom, byť s Ním spojený  
láskou a nasledovaním, modlitebným životom, prijímaním sviatostí, službou, svedectvom a životom 
v spoločenstve, má byť jednoduchým cieľom evanjelického kresťanského života. 
▪ Tak vzácna vec, akou je poukazovanie na evanjelickú identitu či dôležitosť Symbolických kníh, sa 
nikdy nesmie stať formálnou frázou, odtrhnutou od skutočného života. 
 
 
 
Ivan Eľko, Nitra, máj 2018   


