
Správa z misijnej práce v ELCI 2009 
 

1 
 

Kto má Syna, má život, kto nemá Syna Božieho, nemá život. Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste 

vedeli, že máte večný život. A toto je dôvera, ktorú máme v Nom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás. 

1 Jána 5,12-14 

Správa z misijnej práce v Evajelicko-luteránskej ingrijskej cirkvi v Rusku, 

január – december 2009 

Touto správou sa pokúsim zhrnúť štvrtý rok našej služby v Ingrijskej cirkvi v Rusku. Nebol to rok 

pokojný. Vybavovanie a čakanie na povolenie na dočasný pobyt, vynútená ale príjemná cesta na Slovensko, 

štvrté naše úspešné sťahovanie sa, Oľgina náhla operácia, havária na parkovisku obchodného centra 

označenom nesprávnymi značkami. To sú veľké zastávky, ktoré sme 

v živote ani v práci neplánovali. Sme však presvedčení o tom, že Pán 

Boh im dovolil vojsť do nášho života, aby nás posilnil vo viere, láske 

a nádeji a ubezpečil, že On je živý, mocný a milujúci Pán. A my sme sa 

opäť ako jeho deti učili dôverovať Mu, nehľadiac na naše skúsenosti 

a schopnosti. V pokore pred Ním vyznávame, že je Pánom misie a my 

Mu chceme dôverovať a nasledovať Ho. 

Vnímam a uvedomujem si, že misia je veľmi zložitá služba 

a čím je človek starší (verím že aj skúsenejší), tým viac sa chce usadiť 

na jednom mieste, pretože neustála zmena a prispôsobovanie sa 

odoberá stále viac síl a nielen tých fyzických. A keďže teraz bývame 

v zborových priestoroch, veríme, že sa v roku 2010 nebudeme musieť 

nikam sťahovať. 

Ďalšou mimochodom nie menej dôležitou časťou života misionára sú ciele a vízie. Zvlášť, keď misijné 

pole je neskutočne veľké a teraz nemyslím na rozlohu ruskej zeme. Myslím viac na duchovnú rozlohu, a možno 

aj ruskej duše, teda na to, čo je najpotrebnejšie aby som urobil, povedal, organizoval, učil? Ako sa priblížiť 

k ľuďom inej kultúry tak, aby vznikol vzťah dôvery? Ako správne spolupracovať s ruskými spolupracovníkmi, keď 

naše chápanie rôznych vecí je odlišné? S Božou pomocou pri svojej práci hľadám odpovede na tieto a podobné 

otázky. 

Zistil som ešte jednu zaujímavú vec. Čím viac sa venujem práci tu, menej myslím na rodné Slovensko. 

Nie nezabúdam, ale starosti a povinnosti voči všetkým vám, ktorí prispievate na misiu, modlíte sa alebo 

akýmkoľvek iným spôsobom ju podporujete – sú mimo mňa. Čas preletí ako vietor a ja zistím, že vám nestíham 

písať o každom stretnutí, tábore, školení. Každý rok, keď sme na Slovensku to sľubujem, no keď sa vrátim do 

Ruska, máme veľmi veľa práce. Nemôže to byť moja výhovorka, možno je to moja neorganizovanosť, možno 

málo času, možno niečo iné. Stále mám v hlave myšlienku o aktuálnej web stránke, alebo blogu o misii. Dnes sa 

mi však narýchlejšou a najprijateľnejšou cestou zdá informovať vás o našej práci prostredníctvom facebook-u. 

Na nikoho z vás s manželkou nezabúdame a ďakujeme za vás Pánu Bohu. 

K celoročnej správe pripájam obrazovú fotodokumentáciu, aby ste si mohli priblížiť duchovný život detí 

a mládeže v cirkevných zboroch. Rozdelil som ju do niekoľkých skupín. Práca s deťmi, mládežou, kurzy, 

 semináre, hudba a osobné.  
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Na spodnej fotografii je stretnutie pre tých najmenších. Pre deti od 1 – 4 rokov 

„Vesjolij malyš“. Táto vynikajúca myšlienka stretávať sa v zborových priestoroch 

prišla s nemeckými misionármi. Je to 1,5-hodinové stretnutie pre mamičky 

z okolia. Prichádzajú aj ľudia nie z cirkevného zboru, takže je to aj forma 

evanjelizácie. Týmto najmenším sa v zbore venuje spolu s inými manželka Oľga.  

1 . Práca s deťmi 

V roku 2009 sme 

organizovali 2 

detské tábory. 

Jeden už tradične 

v Koltušiach. Ten 

je pre deti 

z tunajšieho 

cirkevného zboru 

a tiež pre deti 

z takých zborov, 

kde sami 

nedokážu 

organizovať svoj 

detský tábor.  

Druhý s tou istou 

témou – 

Poznámky 

proroka sme 

pripravili pre deti 

v západo-inger-

manladskom 

senioráte v zbore 

Skvorici. Bol to 

jedinečný tábor 

aj preto, lebo bol 

prvý v tomto 

zbore. No o to 

radostnejšie sa 

na jeho 

organizácii 

podieľal celý zbor 

– od farára, cez 

presbyterov, až 

po milé tety 

kuchárky, ktoré 

prvý krát varili 

v detskom 

tábore. 
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Mládežnícke služby Božie sú výbornou možnosťou zvestovať evanjelium cez 

nové formy a zapojiť mladých do konkrétnej služby v zbore. Ich hodnota 

a dôležitosť tým však nie je zmenšená, pretože mládež nezavrhuje starú formu 

liturgie ani „spevníkové“ piesne. S vekom a kresťanskou zrelosťou ho s radosťou 

používajú.   

2. Práca 

s mládežou – 

služby Božie 

Modlitba v sakristii 

pred začiatkom 

mládežníckych 

služieb Božích. 

Mládežníci sa 

aktívne zapájajú do 

priebehu liturgie – 

modlitbami, 

piesňami 

a hudbou. Na 

hornej fotografii 

prvý zľava je 

študent teológie – 

diakon cirkevného 

zboru v Koltušiach. 

 

Mládež pristupuje 

k sviatosti večere 

Pánovej. Táto 

sviatosť má svoje 

miesto na každých 

„mládežníckych“, 

ale aj  „obyčajných 

“ službách Božích. 

Predkonfirmačná 

mládež prichádza 

k požehnaniu. 

Mnohí tiež 

pozývajú svojich 

priateľov 

a známych na tieto 

služby Božie. 
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 3. Práca 

s mládežou – 

stretnutia, tábory 

Už tradičné 

„májové“ trojdňové 

stretnutie mládeže  

dvoch seniorátov v  

cirkevnom zbore v 

Koltušiach. Každé 

takéto stretnutie 

mládeže je veľkým 

povzbudením pre 

mladých ľudí vo 

svojom živote viery. 

Čas rozhovorov, 

biblických výkladov, 

piesní a modlitieb sa 

dopĺňa veselými 

a kreatívnymi 

večernými 

stretnutiami. 

Dvojdňové 

stretnutie mládeže 

v cirkevnom zbore 

Chietamiaky 

západo-

ingermanlandského 

seniorátu. Toto 

stretnutie po dlhej 

dobe organizovala 

aktívna členka 

svojho zboru, ktorej 

na srdci leží 

„stratená“ mládež 

svojho zboru.  

Celkovo rok 2009 

bol prvý, kedy sme 

v tomto senioráte 

organizovali okrem  

mládežníckeho 

stretnutia v zbore 

Skvorici aj detský 

tábor.  
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Kurz pre pracovníkov s deťmi sa skladá z piatich trojdňových  stretnutí v období 

dvoch rokov. Okrem týchto kurzov, náš výbor organizuje aj niekoľkodňové 

semináre, väčšinou pre úplných začiatočníkov v práci s deťmi. Okrem toho 

existujú aj 3-dňové semináre pre seniorát, kde sú pozvaní aj začiatočníci aj 

pokročilí pracovníci. Ta týchto seminároch sa venujeme novým aktuálnym 

témam, biblickým, pedagogickým a didaktickým. V roku 2009 sme organizovali 

stretnutie v Petrozavodsku pre Karelský seniorát.   

4. Pracovníci        

s deťmi 

25.januára 2009 12 

študentov úspešne 

skončilo svoj kurz 

pracovníkov 

s deťmi. Na 

službách Božích 

dostali požehnanie 

do svojej práce 

s deťmi. Nataša, 

ktorú ste mnohí 

mohli stretnúť pri 

našej ceste po 

Slovensku, sa 

vydala a odišla 

z Ruska do Fínska. 

 

Na nový kurz 

pracovníkov 

s deťmi ktorý sa 

začal v októbri sa 

zapísalo 18 

mladých ľudí. 

Niektorí z nich už 

majú niekoľko-

ročné skúsenosti 

s prácou s deťmi, 

iní iba začínajú. 

Niektorí pracujú na 

detskej besiedke 

s 15 deťmi, niektorí 

s troma deťmi. 

Niekde je nedeľná 

škola dobre 

organizovaná a má 

niekoľko pracov-

níkov, no sú zbory 

kde sa rodičia boja 

o svoje deti 

a evanjelickú cirkev 

považujú za sektu. 
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K dnešnému dňu, február 2010, už títo študenti pracujú vo svojich zboroch. 

Tohto roku Teologický inštitút otvára nový dvojročný kurz.  

 

5. Pracovníci        

s mládežou 

Prácu s mládežou 

rozdeľujeme do 

dvoch skupín. Tie, 

ktoré organizujeme 

spoločne 

s Teologickým 

inštitútom a na 

niekoľkodňové 

semináre 

s dohodnutými 

témami, 

aktuálnymi pre 

pracovníkov 

s mládežou.    

 

Vypracoval som 

skúšobný program 

dvojročného kurzu. 

Fín Kai Lappalainen 

pôsobiaci a žijúci v 

Estónsku je náš 

mediálny 

pracovník. S nami 

a tiež s našimi 

študentmi nahrával 

rozhovor pre 

kresťanskú 

televíziu. Pracov-

níci s mládežou 

pokračovali vo 

svojom štúdiu, 

avšak traja z nich 

asi v polovici 

zanechali kurz. 

V januári roku 

2010 títo študenti 

dostali svedectvo 

a prijali 

požehnanie do 

svojej služby. 
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F 

6. Hudba 

V októbri 2009 som 

sa pripojil 

k zborovému 

spevokolu. Je to 

mladý duchom ale 

aj vekom spevokol. 

Dirigentka, 

organistka Marina 

Viaizia je majster 

svojho diela. 

V decembri sme 

v Koltušiach 

nahrávali prvé CD 

s adventnými rusko 

a fínsko jazyčnými 

piesňami.   

Kvôli svojej 

zaneprázdnenosti 

sa však nemôžem 

zúčastňovať 

všetkých vystúpení. 

Prvý sobáš 

mládežníkov 

cirkevného zboru 

Denisa a Eugénie. 

Mal som s nimi asi 

3 prípravné 

rozhovory pred 

svadbou. Denis je 

pôvodom fín 

a Eugénia 

z pravoslávnej 

rodiny. Okrem 

toho som mal 

s ňou niekoľko 

rozhovorov pred 

konfirmáciou. 
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Konfirmačný 

tábor – 11 dňová 

škola, ktorá končí 

slávnosťou 

konfirmácie. Na 

tento tábor 

vyberáme 

a pripravujeme 

aktívnych 

mládežníkov. Spolu 

s Alexejom 

každoročne 

pripravujeme 

a vedieme túto 

konfirmačnú školu. 

Pre väčšinu 

mladých 

konfirmandov je to  

nie formálne ale 

skutočne osobné 

sa priznanie ku 

Kristovi ako k 

Spasiteľovi 

a svojmu Pánovi.  

Jano a Hedviga 

z Biblickej školy 

v Martine boli 

u nás približne 

mesiac v januári 

2009. Okrem zimy 

sa stretli aj 

s mládežníkmi – 

bývalými 

konfirmandmi, 

navštívili  niekoľko 

cirkevných zborov 

a stretnutí, kde 

slúžili slovom, 

piesňou a hrami. 

Bola to pre nich 

naozajstná 

zahraničná misijná 

prax.  
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Cirkevný zbor v Borisoglebsku vo svojej modlitebni v starom dome na okraji 

mesta. Len o dva domy vedľa sa predáva na čierno alkohol. V jednom dome život 

človeka formuje Boh a v druhom ho deformuje alkohol. Do ktorého domu 

prichádza viac ľudí? Ktorému domu kladú úradníci viac prekážok? 

 Z mnohých 

fotografií 

a stretnutí som 

vybral ešte tieto – 

z Borisoglebska. 

Nie náhodou, ani 

nie preto lebo je tá 

značka taká veľká, 

ale preto, lebo do 

tohto zboru, kde 

cesta vlakom trvá 2 

dni sme sa 

plánovali  už asi 2 

roky. V tomto 

neveľkom asi 40 

členom cirkevnom 

zbore sme už raz 

boli a vtedy sme im 

sľúbili, že sa k nim 

vrátime a spoločne 

pripravíme detský 

a mládežnícky 

letný tábor a pre 

dospelých biblické 

stretnutia. Tohto 

roku koncom mája 

sa nám to nakoniec 

podarilo 

zrealizovať.  Po 

mnohých 

rozhovoroch 

s domácim farárom 

som sa dozvedel 

ich sen. Mať vo 

svojom kostole 

malý elektrický 

organ, pretože 

elektronické 

klávesy nehrajú 

tak, ako by mali. 

Možno sa im raz 

ich organový sen 

splní. 
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MYŠLIENKA na záver 

...okrem ekonomických, hospodárskych jestvujú celkom od nich odlišné duchovné problémy. Nemožno ich 

pohŕdavo nazvať nadstavbou, pretože tvoria podstatu a jadro nášho života. Ak v tejto sfére nenastávajú 

globálne zmeny, nijaké hospodárske premeny nemôžu pomôcť. Bez obrody ducha sociálna a hospodárska 

obnova nie je možná. Sergej Nikolajevič Bulgakov, ruský filozof, teológ, pravoslávny kňaz 

 

Ďakujeme Pánu Bohu za prežitý rok, plný 

požehnania a radosti zo služby. Ďakujeme za  nové 

stretnutia, zvládnuté úlohy a povzbudzujúce slová 

našich priateľov... Ďakujeme všetkým Vám, 

priateľom misie, modlitebným spoločenstvám, za 

modlitby, duchovnú a finančnú podporu. Pred nami 

jednotlivcami ale aj cirkvou je veľká výzva nášho 

Pána Ježiša, šíriť evanjelium až do posledných 

končín zeme. Preto som hrdý aj pokorný zároveň – 

veď som evanjelik – ten ktorý nesie túto radostnú 

zvesť. Modlíme sa za nových študentov, misionárov, 

pracovníkov v cirkvi aby misijná výzva nezostala na 

jednom alebo dvoch členov našej cirkvi. Modlíme sa 

za nových misionárov, vznik misijného spoločenstva, 

ktorý by pomáhal rozvoju a šíreniu myšlienok 

zahraničnej misie medzi kresťanmi na Slovensku.  

Boli sme a ešte stále sme veľmi dotknutí odchodom 

nášho priateľa, brata farára Radima Cingeľa. 

Uvedomili sme si, aký krehký je ľudský život. 

Prehodnotili sme svoj život, svoju prácu, ten krátky 

čas, ktorý máme na tejto zemi, v tejto cirkvi, 

s blízkymi...a nanovo si uvedomili hodnotu 

priateľstva, lásky a ľudských vzťahov.  Bol to človek, 

cez ktorého pôsobil Duch svätý a motivoval nás do 

spoločnej služby v cirkvi ešte počas štúdia. Do služby 

každodennej, pestrej. Spevom,  divadlom a Božím 

slovom sme ako študenti teológie slúžili deťom, 

mládeži, dospelým. V cirkevných zboroch, školách 

a to nielen na Slovensku ale aj okolitých štátoch. 

Naše kroky vo februári 1999 roku viedli aj do Ruska. 

To bol zlomový moment aj v mojom živote viery. Od 

tejto chvíle som vnímal Božie volanie na misiu 

napriek tomu, že som bol študent tretieho ročníka 

a nemal žiadnu predstavu o tom, čo je to misia.   
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