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       Július a O ga Mattovci 
        jom@centrum.sk

MISIA INGRIA 

Misijná práca s mládežou 
v Evanjelicko-luteránskej 
Ingrijskej cirkvi v Rusku 

Úvod
Milí priatelia, deti, mládež, bratia 

a sestry na Slovensku. Pri našich cestách po 
cirkevných zboroch sme spoznali mnoho 
nových udí, ktorých misia zaujíma, zaujala 
alebo o nej po uli prvýkrát. Hlavné je, že aj 
evanjelici na Slovensku sa modlia za misiu 
a misionárov a to nielen v Rusku.  

Prešli tri mesiace od nášho odchodu zo 
Slovenska do Ingrijskej evanjelicko-
luteránskej cirkvi v Rusku. akujeme vám za 
všetky modlitby, e-maily, finan nú i inú 
podporu. Chceme vám opísa  naše za iatky,
naše obavy ale aj nádeje v novej službe pre 
nášho Pána Ježiša Krista. Túto prvú správu 
píšem ako v aku za vašu pomoc a Pánu Bohu 
za požehnanie. Po našich cestách 
v cirkevných zboroch to v decembri 2005 
pokra ovalo alej takto. 

Balenie a lú enie
Možno ste sa už s ahovali a zistili, 

ko ko zapotrošených i nepotrebných vecí 
leží niekde len tak nieko ko mesiacov i
rokov. Upracú sa až pri s ahovaní. Teraz bolo 
pred nami asi najvä šie s ahovanie aké som si 
len vedel predstavi . Museli sme všetko dobre 
a bezpe ne zabali  aby boli straty o
najmenšie. Pred nami bola zaujímavá cesta na 
severovýchod. Naš astie sme nemali ani 
jednu skri u a tak percento zni ených vecí sa 
zmenšilo. akujeme našim blízkym a 
priate om, ktorí nám pomáhali s balením – 
sami by sme to nezvládli.  

Posledné potvrdenia, telefonáty ale o
to? Bratia šoféri zo Sliezskej evanjelickej 
cirkvi týžde  pred odchodom zistili, že do 
Ruska potrebujú víza. Mysleli si, že ak 
nepotrebujú na Ukrajinu, nepotrebujú ani do 
Ruska. To bol najvä ší šok v mojom živote. 
Možnosti boli dve: odís  po Vianociach resp. 
až v novom roku. Pane Bože, o tu budem 
sám robi ? Manželka O ga ma aká už 
v Rusku. Ale nakoniec aj tieto posledné dvere 
na vycestovanie nám Pán Boh otvoril a my 
sme mohli v pondelok ráno naklada
mikrobus Ford s prívesom. V aka ochotnému 
riadite ovi, jednému skromnému profesorovi 
a šikovným študentom Evanjelického 
kolegiálneho gymnázia v Prešove sa príves 
naplnil asi za hodinu. Posledné ra ajky
s bratom seniorom na farskom úrade 
v Prešove, rozlú ka na biskupskom  úrade 
východného dištriktu ... a cesta do Ruska sa 
za ala. Moji noví dvaja priatelia šoféri 
Marosz Rudolf a Siwek Jan mali pred sebou 
asi 1900 dobrodružných kilometrov.  

Muži asi neradi rozprávajú a píšu 
o svojich pocitoch, no pocit pri odchode bol 
neopísate ný. Strach aj rados , obavy a nádej, 
všetko spolu sa miešalo a ja som nevedel 
oho je viac. V tej chvíli mi vírili v hlave 

myšlienky a spomienky z rozlú ok v cirkev-
nom zbore, s priate mi, študentmi a najviac 
asi s rodi mi. Rodi ov len tak jednoducho 
nepochopíme. asto nevieme pre o sa o nás 
boja. Ale majú na to právo a my zase to právo 
ís  svojimi cestami. To sú kontrasty života. 
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Cesta
Kilometre sa mí ali a tu z ni oho ni

ruská hranica – Ubylinka. (Pre milovníkov 
máp: v Lotyššku smer Karsava, v Rusku smer 
na Ostrov). Hranicu sme s rados ou opustili 
po vyše 2 hodinách vybavovania, vykladania 
a nakladania takmer celého nákladu, všetkých 
možných potvrdení a pe iatok. Ale všetko 
sme s Božou pomocou zvládli aj ke  vonku 
už bolo dos  chladno. Cesta z hranice do 
Petrohradu bola asi naj ažšia a najpomalšia. 
Trikrát nás zastavila cestná kontrola, ktorá sa 
v Rusku nachádza na vstupe resp. výstupe 
z miest. Prvá sa tvárila až prive mi dôležito 
a ke  sme sa chceli dosta alej, museli sme 
im „finan ne pomôc “. V jednom úseku kde 
ve mi husto snežilo, sme celú hodinu išli 
rýchlos ou 40km/h. Napriek snehu a po a-
dovici sme po 39 hodinách cesty došli do 
mesta Vševoložsk (10 km od Petrohradu) kde 
sme o 1:00 v noci s ahovali všetky naše veci 
na 5 poschodie. V aka naším pomocníkom 
sme to zvládli bez problémov. 

Bývanie, Vianoce v Rusku a požehnanie 
Mali ký 1-izbový byt sa stáva naším 

novým domovom. To, že nemáme žiadne  
skrine sa nám teraz naozaj vyplatilo. Tu by sa 
nepomestili. Blížili sa Vianoce. V Rusku je to 
úplne ale úplne inak ako na Slovensku. Asi 
všetci viete, že Vianoce sa tu oslavujú 2x. 

Protestanti a katolíci v decembri a pravoslávni 
kres ania v januári. Štátne sviatky sú 
samozrejme podriadené pravoslávnej tradícii. 
Ak sviatky vychádzajú mimo víkendov, tak je 
to pre evanjelikov pracovný de . Socialistická 
tradícia sa prejavila a nechala svoj odtla ok aj 
v tom, že najvä ším sviatkom je Nový rok. 
Vtedy chcú by  všetci doma a spolo ne
oslavova  príchod Nového roku. Potom 
nasledujú viano né 10-d ové prázdniny. 

udia ve a cestujú, je to as zimných 
dovoleniek a oddychu. Snehu je tu viac ako 
dos , len hory tu nemajú. Iba také mini 
kop eky. Ale aj tak sánkujú a lyžujú. Ve mi 
populárne sú tu bežky. Školáci sa na nich 
prehá ajú celú zimu. Ve kou ak nie najvä šou 
katastrofou pre rusov je závislos  na alkohole. 
Dni vo na sa tak pre tých ktorých nepoznajú 
hranicu môžu premeni  na alkoholový nálev. 
A celý január na sídliskách ešte lietajú 
a strie ajú rôzne novoro né „svetielka“, 
a výbušniny, ktoré svojim hlukom pripo-
mínajú za iatok revolúcie.

Služby Božie sú na Štedrý ve er
a potom na 1. sviatok viano ný. Druhý 
sviatok viano ný tu neexistuje a preto tu nie 
sú ani služby Božie.  

Zaujímavé sú služby Božie na záver 
roka. Za ínajú o 22:30 a kon ia pred pol-
nocou. Zbor tak príchod nového roka o akáva

v spolo enstve. Spolu sa tešia, majú 
posedenie pri aji, kolá och, mládež 
zostáva v kostole až do rána. Na Nový 
rok sú služby Božie až poobede o 14:00. 
Tieto boli pre nás zvláš  dôležité, 
pretože sme na nich boli požehnaní 
a uvedení do služby v Ingrijskej cirkvi. 

Požehnanie na novoro ných
službách Božích 

V oltári stoja z ava:
Pentti Smeds, farár-misionár 
Arre Kugappi, biskup 
Ivan Laptev, diakon
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Ruská zima, nové topánky a nová 
kancelária 

Nie nadarmo sa hovorí o ruskej zime. 
Ale naozaj stojí za to. Ja mám zimu rád. 
Nemám rád ke  sa teplota pohybuje okolo 0 
°C. Vonku je naozaj príjemná a pekná zima 
ke  teplota klesá na –15 a – 20 °C. Ke  klesá 
na – 30 °C tak to už poriadne mrzne a cíti  to 
aj v bytoch. Rýchlo som pochopil, že mi moje 
„slovenské“ topánky nesta ia. Nadišiel as
a ja som si musel nájs  na nohy nie o, o ich 
ochráni a zohreje. Kúpil som si topánky 
s kožušinou vo vnútri.

Cesta do našej novej kancelárie trvá 
približne hodinu. Z toho asi 25 minút peši. 
Kanceláriu má náš Výbor pre prácu s de mi 
a mládežou pri Teologickom inštitúte 
v dedine Kolbino. Náš výbor okrem iného 
zabezpe uje vyu ovanie pracovníkov 
s mládežou a tiež u ite ov detských besiedok. 
U ite ov besiedok tu nazývajú – u ite mi 
nede nej školy. U itelia prichádzajú 3-4 krát 
ro ne na 3-7 d ové kurzy. Niektorí vo svojej 
práci za ínajú, iní už u ia nieko ko rokov. 
Existuje tu aj tzv. sekretár nede nej školy. 
Sekretár v cirkevnom zbore je v tom prípade, 
ak nede nú školu u í viac u ite ov, tak potom 
jeden je hlavný - sekretár. Náš výbor sa im 
snaží pomáha  v ich práci a to vedomos ami: 
biblickými, pedagogickými a samozrejme 
praktickými. Pracovníci s mládežou chodia na 
týžd ové kurzy. Tie trvajú 2 roky. Sú to teda 
3-4 stretnutia v roku. Okrem toho majú 
domáce úlohy. Tieto kurzy a vzdelávanie 
pracovníkov sa organizujú spolo ne
s Teologickým inštitútom. Program a vyu o-
vanie má na starosti náš výbor. 

Spolupracovníci a vlaky 
Možno by som mal radšej písa

spolupracovní ky. Najbližším spolupra-
covníkom je moja manželka O ga. Ke  sa 
nad tým zamýš am tak zis ujem, že je vlastne 
mojím „šéfom“. Stará sa o fungovanie celého 
nášho výboru. Niekedy sú to porady, 
stretnutia, papiere, plány, hodnotiace správy, 
peniaze at . Okrem toho prekladá do ruštiny 
moje prezentácie na vyu ovanie a kázne. 
Samozrejme v táboroch a na kurzoch aj u í.

alej je tu Natália (v Rusku ju volajú 
Nataša), nieko koro ná u ite ka nede nej
školy s vysokoškolským pedagogickým 
vzdelaním. V našej terminológii je „inštruktor 
pre prácu s de mi a mládežou“. Srdce jej však 
prirástlo viac k de om. Na kurzoch sa stará 
o odborné pedagogické predmety a v táboroch 
má na starosti ru né práce tzn. Všetko o sa 
dá zlepi , vystrihnú , nafarbi .

Špeciálne o hudbu na rôznych 
stretnutiach sa stará Mária (v Rusku ju volajú 
Maša). Hrá na klavír a organ. Pozná všetky 
detské a mládežnícke piesne. Hrá na 
mládežníckych službách Božích. Tie majú 
špeciálny poriadok a liturgiu a spieva sa na 
nich s mládežníckych spevníkov.  

Najmladšou spolupracovní kou je 
Veronika (Nika) s ve kým srdcom pre mládež 
a ich problémy. Hrá na gitare a flaute. 
Oficiálnou pracovní kou nášho výboru sa 
stala iba nedávno, no vo svojom cirkevnom 
zbore pracuje s mládežou už nieko ko rokov. 

Teraz prichádzam na rad ja – Julo. 
Som tu ako mládežnícky farár, ktorý nemá na 
starosti konkrétny cirkevný zbor. Som taký 
„ko ovník“. Mám na starosti mládežnícke 
služby Božie, biblické vyu ovanie, pastorálnu 
pomoc pre mládež na stretnutiach a v 
táboroch, vyu ovanie na kurzoch, prípravu 
materiálov pre pracovníkov s mládežou. 
A ke že som aj technický typ, tak sa starám 
o po íta e a technické vybavenie našej 
kancelárie. Biblické hodiny a vyu ova  na 
kurzoch som za al hne  od za iatku po rusky. 
(Priatelia na Slovensku prosili o dar jazykov. 

) Napriek tomu, ke  kážem, prekladá ma 
moja manželka O ga. Ešte sú tu aj iní 
pracovníci ( ky), ktorí sa pripravujú na prácu 
v našom výbore. O nich sa zmienim 
nabudúce.

Cesty a práca v zboroch  
Po as prvých troch mesiacov sme 

pracovali v týchto cirkevných zboroch: 
Koltuši, Joškar-Ola, Vyborg, Pitkäranta, 
Petrozavodsk.
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Mládežnícky  
tábor v Joškar-Ole 

Cesta vlakom tam trvá dva dni 

Cirkevný zbor
v Joškar–Ole patrí  

do Uralského seniorátu 

Cirkevný zbor má približne 
10 rokov 

Joškar-Ola je hlavné mesto  
Republiky Marij-El 

Predkonfirma ný tábor 
v Pitkärante 

Cesta autom tam trvá 6 
hodín, vlakom 13 

Pitkäranta je malé meste ko
na brehu
Ladožského jazera 

Cirkevný zbor v Pitkärante patrí do Karelského 
seniorát a v tomto roku

oslávi 15 rokov 
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Dvojd ové stretnutie mládeže
vo Vyborgu. Vyborg sa nachádza severne od 
Petrohradu a cesta autobusom trvá asi 2 hodiny

Na tomto stretnutí mládeže sa zišlo približne 70 
mládežníkov 

Aj tu mládež rada spieva „ukazovacie pesni ky“ 

Kde spíme a jeme? Trikrát hádajte...  
...na pravom chóre je jedále  a na avom sa spí 

avá strana chóra – slúži ako miesto na skupinky 
a v noci ako spál a

Pravá strana chóra – jedále  v kostole

Kostoly – multifunk né zariadenia 
Niektoré cirkevné zbory majú nové 

kostoly alebo modlitebne, niektoré staré 
zrekonštruované, ako napríklad vo Vyborgu. 
Napriek tomu sa tu organizujú tábory a rôzne 
stretnutia. V kostoloch sa kúri celú zimu, inak 
by sa v nich pri mrazoch -30 °C a niekedy aj -
40 °C nedalo vydrža . Postele tu samozrejme 
nie sú, spí sa na zemi na matracoch a na 
prikrytie slúžia prikrývky. Napríklad 

v Pitkärante (ale aj inde) sa spí ešte aj na 
laviciach. Dve lavice sa oto ia k sebe, na ne 
sa položí matrac a - dobrú noc a pekné sny 
priamo v kostole. Ak už píšem o prikrývkach, 
tak v tejto asti Ruska (neviem ako inde) 
nevedia o je to perina. Napriek ve kým
mrazom sa spí iba pod dekami, resp. tenkými 
paplónmi.  
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Prvé mládežnícke SB – Petrozavodsk 
Prvý krát som v oltári s Alexejom, 

nieko koro ným priate om. Momentálne 
študuje posledný ro ník teológie. Po skon ení
svojich štúdií by sa chcel venova  práci 
s mládežou. Mám z neho rados  a verím že 
v budúcnosti bude mládežníckym farárom.  

Mládežnícke služby Božie majú svoju 
špeciálnu liturgiu, piesne, a práve tu 
v Petrozavodsku som na mládežníckych 
službách Božích prvýkrát stál v oltári 
a liturgoval po rusky ... jednoducho bol to 
pocit ako ke  malý chlapec prvý krát prejde 
na bicykli 10 metrov a pri tom nespadne. Po 
rusky som sa modlil, spieval, dával 
rozhrešenie, prisluhoval Ve eru Pánovu. Cítil 
som sa ako škôlkar ktorý prvýkrát vyšiel pred 
publikum a recituje svoje prvé verše. Naozaj 
som sa pri tom  spotil ako nikdy predtým. Pán 
Boh si predsa na šírenie svojho slovo používa 

rôzne jazyky. Aj ten, ktorý mnohí udia na 
Slovensku nemajú radi, pretože sa ho museli 
u i  nasilu. 

Prvé mládežnícke služby Božie  

Prisluhovanie Ve ere Pánovej so 
študentom teológie Alexejom 
Krongolmom 

Hore: Mládež sa v Petrozavodsku sa stretáva 
v panelákovom byte

V avo: Skupinka na Seminári pre u ite ov
nede ných škôl
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Návšteva vo Fínsku - Terhi oslavuje svoje 60-te 
narodeniny

Terhi je nieko koro ná misionárka v Rusku, vedúca 
práce s de mi a mládežou 

My ju pozdravujeme dvoma pies ami a biblickým 
slovom

Mládežnícky tábor v 
Pitkärante

Mládež z Pitkäranty 
a okolia prežila 
tohtoro né jarné 
prázdniny spolu 
v kres anskom tábore 

V avo dole: vozíme sa 
na saniach na 
zamrznutom jazere 

Pravo dole: aj v snehu 
sa dá opeka
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Kde bývame? 
lovek z malej krajiny si vie iba ažko predstavi  obrovskú krajinu, ktorú vlakom prejdete 

za týžde . Sú to naozaj ve ké vzdialenosti. Ak sa pýtate na cestu a odpove  znie „ne aleko“, tak to 
môže znamena  aj napríklad 300 km.

Toto je 
administratívna

mapa Ruska 

Na tejto mape sú 
vyzna ené

republiky, oblasti a 
kraje

Toto je Petrohrad a as  Leningradskej oblasti 

Slovensko 

Petrohrad

Mesto Vsevoložsk,
tu do asne bývame 

Niekde tu leží 
dedina Kolbino, 
v nej je kostol, 
 teologický 
inštitút a naša 
kancelária

Koltuši,
O gin domov 

Sankt Petersburg, Petrohrad, 5 
a pol miliónové ve komesto. Tu 
má sídlo centrálna kancelária 
ELCIR. Cesta do centra nám 
trvá asi hodinu.

Republika Marij-El
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Záver 
Lenivo prichádza jar, posledné špinavé 

kopy snehu sa roztápajú. Zase prší a sneží 
zárove . Všetci sa už tešia na jarné slnko 
a suché chodníky. My sme posledné marcové 
dni strávili opä  v Pitkärante. Prišli sme tam 
vyu ova  konfirmandov, ktorí sa mali 
stretnú  na 5 d ovom tábore. Mala to by
pravá as  stretnutia. Po našom príchode do 
cirkevného zboru sme sa stretli s realitou. 
Konfirmandi zabudli prís , iní boli na akomsi 
športovom turnaji v inom meste a z desiatich 
prišlo iba jedno diev a. Museli sme zmeni
plány a namiesto konfirma ného vyu ovania

sme zorganizovali tábor pre mládež 
pitkärantského zboru. Jediná konfirmandka 
dostala pozvanie do ve kého letného 
konfirma ného tábora v Koltušiach. Pán Boh 
teda zmenil naše plány a my sme boli radi, že 
sme sa mohli stretnú  s tamojšou mládežou.  

Mládež v zboroch naozaj potrebuje 
duchovnú podporu a pomoc. Potrebujú sa 
nau i íta  Bibliu, modli  sa, nebá  sa 
diskutova , pýta  sa. Jednoducho stretáva  sa 
v cirkevnom zbore, duchove rás  a slúži .
Napriek prvotnému sklamaniu sme tam prežili 
požehnané tri dni aj napriek tomu že na dva 
dni  nám vypli vodu.  

Hrubý plán práce na 1.polrok 2006 

Novoro ný tábor Koltuši 
Mládežnícky tábor Joškar-Ola Január
Kurzy u ite ov nede ných škôl  Teologický inštitút 
Predkonfirma né stretnutie Pitkäranta 
Dni mládeže Vyborg Február
Zasadnutie Výboru  Teologický inštitút 
Kurz pre u ite ov nede ných škôl Petrozavodsk 
Mládežnícke služby Božie  Petrozavodsk 
Kurzy pre mládežníckych pracovníkov Teologický inštitút 
Zasadnutie Výboru  Teologický inštitút 
Cesta do Fínska Kuovola 

Marec

Konfirma né vyu ovanie Pitkäranta 
Detský sviatok, Kvetná nede a Volosovo 
Mládežnícky tábor Koltuši Apríl
Stretnutie pokonfirma nej mládeže Koltuši 
Stretnutie a plánovanie práce Kancelária 
Stretnutie mladých rodín Koltuši 
Mládežnícke služby Božie Saransk 
Mládežnícke stretnutie Borisoglebsk 

Máj

Návštevy cirkevných zborov Voronež 
Kurzy pre mládežníckych pracovníkov Teologický inštitút 

Jún
Denný detský tábor Jukki 

Poznámka 
Plán práce sa dop a a mení pod a

toho ko ko žiadostí na rôzne stretnutia a akcie 
schváli výbor. Teda ak chce nejaký cirkevný 
zbor získa  pomoc nášho výboru – duchovnú, 
praktickú alebo finan nú – musí o to najskôr 
požiada . Každá žiados  resp. napísaný 

projekt sa hodní a následne schváli alebo 
zamietne, resp. vráti na dopracovanie. Ten sa 
stretáva 4x v roku.

Okrem práce ktorú nám plánuje náš 
výbor, pripravujeme materiál pre prácu 
s de mi a mládežou. 


