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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 

Milí priatelia misie, bratia a sestry na Slovensku. Skon ilo leto v okolí Petrohradu sú 
rekordné teploty nenávratne pre . 22. júna sme prežívali najdlhšie dni v roku. Vonku je vidno 
takmer celú noc. Preto v celom svete sú známe tieto noci ako „Belye no i“ alebo „Biele noci“. Je to 
naozaj romantické.  Trochu menej praktické, pretože strácate orientáciu v ase. Z ni oho ni  a už je 
polnoc resp. nový de . A márne by si tu niekto spieval „Sadaj slnko sadaj za vysokú horu“, nielenže 
slnko nesadá, ale ani žiadna hora tu nie je. Ešte som nezistil, o si tu teda udia pospevujú. Do noci 
sa prechádzajú a vychutnávajú si slnko, pretože zima bola (a bude) dlhá. A tak im to tu Pán Boh 
vynahrádza aj v noci. 

Trikrát som za ínal a nedokon il svoju druhú správu na 
Slovensko. Za al som v júni ale dokon il som ju až dnes – 
12.septembra. Pre o?  
 Až teraz sme sa zastavili a uvedomili si, ko ko asu prešlo. 
Po všetkých tých cestách a kurzoch nám nedalo pokoj naše 
bývanie. Pol roka sme h adali 2-izbový byt, ale nenašli sme. 
Ponúkali sa nám iba jednoizbové varianty, ale tie sme odmietli. 
Úplne ne akane sa našiel trojizbový byt v práve dokon enom
dome. Zistili sme, že cena za prenájom dvoj a trojizbového bytu 
sú takmer rovnaké. Takže teraz máme zmluvu na rok za 10 000 
rub ov (355 $) mesa ne. Cena na tento región nie je ve ká. V aka
Misijnému výboru na Slovensku a pomoci z Fínska tu môžeme 
býva . Naj ažšie je však s ahovanie. Len nedávno sme sa 
s ahovali zo Slovenska. Teraz sme sa s ahovali o ulicu alej. Prvý krát v živote sme si sami kúpili 
a zariadili kuchy u. Celé s ahovanie a práca v novom byte nám trvala asi mesiac. 
 Druhá naša hmotná staros  bolo auto. Darovali nám ho dobrovo ní podporovatelia misie 
z Fínska. Doviezol ho nám náš priate  z Nemecka. akujeme za pomoc Pentti a Terhi Smeds. Teraz 
sa u ím sa šoférova  po trochu horších cestách a stá  v trochu dlhších zápchach ako na Slovensku.
Toto boli naše starosti ale aj radosti po as tohto letného obdobia. 

Pán Boh nám však dával dostatok síl slúži  na jeho vinici. 
Prinášame preh ad akcií a táborov s fotografiami. 

2/06
Apríl - August 
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1. Volosovo – Kvetná nede a (v Rusku – „Verbnoe voskresenie“) 

Stretnutie s de mi na Kvetnú nede u sa 
organizuje v mnohých cirkevných zboroch. Po 
službách Božích na ktorých som kázal a O ga
prekladala, deti zostali v modlitebni. akalo ich 
krátka biblická hodina a malé prekvapenia. Deti 
dostali malé dar eky: okoládové vají ko
a detský kres anský asopis.

Pre m a bolo prekvapením to, že starší farár 
prisluhuje Ve eru Pánovu aj de om. Nie je to tu 
zvykom ale nie je to ani zakázané. Najviac ma 
však prekvapil spôsob, akým sa to dialo. Brat  
farár sa pri oltári pýtal: „Si pokrstený?“ Ak 
povedali „áno“, prislúžil im Ve eru Pánovu. 
Ostatných iba požehnával. Najprv mi to bolo 
udné. Videl som že nepozná deti zo svojho 

zboru. Potom som pochopil, že tu boli deti aj 
z dvoch blízkych cirkevných zborov.

2. Koltuši - Mládežnícky tábor s pokonfirma ný stretnutím 

Každý rok sa za iatkom mája 
organizuje spolu s cirkevným 
zborom 3 d ový tábor. Tohto 
roku sme nedali žiadne 
obmedzenie po tu a tak sa zišlo 
spolu 170 mládežníkov. Toto 
stretnutie bolo spojené aj 
s pokonfirma ným  stretnutím 
minuloro ných konfirmandov, 
ktorí boli v konfirma nom tábore. 
Má to ve ký význam kvôli 
spojeniu pokonfirma nej mládeže 

so „starými“ mládežníkmi. Téma tábora bola: 
„Usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary“ 1 
Kor 14,1. Takýto tábor by som porovnal so 
seniorátnym stretnutím mládeže, akurát že tu je 
viac asu na biblické hodiny, svedectvá, hry, 
diskusie, oddych. Dôležitou as ou je predstavenie 
sa mládežníkov nejakou aktivitou. Niekto teda 
spieva, iní rozprávajú i hrajú scénky. Tábor sa 
kon í mládežníckymi službami Božími s Ve erou
Pánovou.
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3. Saransk – Mládežnícky tábor v 2 cirkevných zboroch 

Saransk – hlavné mesto Mordovskej 
republiky. V Saransku sú dva evanjelické 
cirkevné zbory – Velmema a Mokša-
erziansky. Prvý de  sa zišla mládež v CZ 
Velmema, kde sme spolu rozmýš ali na tému: 
Dedi i krá ovstva. Na druhý de  sme sa prešli 
s mládežou po meste a program pokra oval
v druhom zbore.  

Na fotografii sme pred kostolom, ktorý 
postavili prestavaním a rozšírením starého 
dreveného domu. Vpredu je brat farár Mikiž 
s manželkou a mládežnícka pracovní ka
z Fínska Miina.

V nede u sme s farárom Mikižom slúžili 
mládežnícke služby Božie s Ve erou Pánovou. 
Boli to prvé mládežnícke služby Božie v tomto 

zbore. Len pre zaujímavos , pred Ve erou Pánovou mi brat farár povedal: „Teraz po  ideme.“ 
Zboru: „Vy spievajte piese  pred Ve erou Pánovou.“ Odišli sme z kostola, prešli malú jedále ,
prišli do mini kuchyne. Tam mi povedal: „U nás to robíme tak, že pred Ve erou Pánovou si 
umývam ruky.“ Potom sme sa pekne vrátili naspä  a ja som si vydýchol že môžeme spokojne 
pokra ova  a teraz už aj s istými rukami. 

4. Borisoglebsk – Návšteva cirkevného zboru 

Na ceste zo Saranska sme sa zastavili 
v Borisoglebsku. Malé mesto v ernozemskej asti
Ruska – no s ve kými problémami. Tamojšia mladá 
farárska rodina – Michail a uba Starilovi to nemajú 
ahké – vedia o sú to kamene v oknách z ulice, 

nepriaze  na úradoch. Michail nám rozprával 
o takmer žiadnych pracovných možnostiach udí,
z následného alkoholizmu a drog. Okrem iného majú 
v meste ute encov z Tadžikistanu. Cirkevný zbor nie 
je po tom ve ký – no duchovne živý a tvorivý. 
Stretávajú sa v malej modlitebni (fotografia v avo).

uba sa venuje práci s de mi, vedia 
modlitebné spolo enstvo a spolo enstvo
žien. Organizovali sme tam 3 stretnutia. Pre 
mládež, pre deti a pre dospelých. 

Odchádzali sme od nich s rados ou 
v srdciach a túžbou vráti  sa tu opä . V pláne 
práce na rok 2007 prijal a schválil náš výbor 
myšlienku vráti  sa do Borisoglebska 
a preži  spolo né chvíle v  Biblickom tábore 
pre dospelých a pre mládež. 
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5. Vyborg – Mládežnícky tábor spojený s koncertom fínskeho ml. spevokolu 

Do Vyborgu je to od nás ve mi blízko – iba 165 
km. Ak by som to mal prepo íta  na slovenské 
vzdialenosti tak sa to rovná asi 15 km. Práca 
s mládežou sa tam rozbehla v aka Božej milosti 
a u om ktorým nie je svoj zbor ahostajný. Medzi 
ne patria Nika a Vika Šutove. Tentoraz sa mládež 
stretla na 3 dni a rozprávali sme na tému: 
„Priate stvo.“ Verím že nielen rozprávali ale aj 
nie o spolu nau ili. o je pre m a udivujúce 
a ve mi radostné, pokonfirma ná mládež sa túži 

alej stretáva  aj pri stole Pánovom. Mládežnícke 
služby Božie sa stávajú sú as ou mládežníckych 
stretnutí, akcií, výletov. 

Mládežnícke služby Božie sú stále s Ve erou Pánovou. 
Na týchto sme slúžili traja. Na fotke v avo je z ava:
katechét – Dmitrij Galachov, Július Matta a Dmitrij Rozet – 
zborový farár (diakon), ktorý taktiež pracuje v Centre 
apologetického výskumu v Petrohrade. Nájdete ich aj na: 
www.apolresearch.org

6. Birsk – Detský tábor v republike Baškortostan 

Cesta vlakom do Moskvy, lietadlom do Ufy 
hlavného mesta Baškortostanu a nakoniec autom 
do Birska. A sme tam. V republike kde sa žije 
spolu s moslimami a kde sa zakladajú nové 
cirkevné zbory, deti, mládež a dospelí prvýkrát 
po ujú evanjelium. Systematicky misijne tu 
pôsobí manželský pár Juha a Anu Väliaho. Juha je 
senior Uralského seniorátu.

V tomto detskom biblickom tábore sa 
stretlo takmer 50 detí. Nebol to však výlet na aký 

sme zvyknutí na 
Slovensku. Prežili sme 
„bojové“ podmienky 
v rozostavanom zborovom 
dome v ktorom deti spali 
na zemi, vydržali 4 dni 
bez sprchy, s vodou zo studne a s 1 dreveným záchodom na ulici. De om to 

však vôbec nevadilo. Ryba v avo je ru ná práca po biblickej hodine. Tieto ru né práce sú dôležitou 
as ou všetkých detských táborov. Na fotografii vpravo deti spievajú na službách Božích. Ja som 

kázal a O ga ma prekladala. 
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7. Jukki, cirkevný zbor Haakapangas – Detský denný tábor 

Dedina Jukki sa nachádza 
severne od Petrohradu. 
Každé prázdniny tam 
prichádza oddychova
mnoho rodín z mesta. 
A práve preto cirkevný zbor 
organizuje pre tieto mestské 
deti na dedine denný 

biblický tábor. Téma tohtoro ného tábora bola: Odpúš ajúci
otec. Deti, prežili 4 slne né dni pri spolo ných biblických hodinách, športových hrách, scénkach 
a pies ach.

8. Koltuši - Detský tábor

V detskom tábore sa stretlo 130 detí z rôznych cirkevných 
zborov. V prvom rade z tých ktoré si nemôžu zorganizova
biblický tábor. Medzi inými aj nieko ko Rómov z detského 
domu. Aby bol v tábore poriadok, musia tam by  schopní 

slúžiaci vedúci – mládežníci. akujeme 
Pánu Bohu za všetky deti, ktoré mohli 
po u  evanjelium o Ježišovi Kristovi 
a prija  Ho do svojho srdca.

9. Koltuši – Konfirma ný tábor 

Každý rok sa v Koltušiach stretne 
okolo 35 mládežníkov, ktorí neprídu iba 
oddychova . Sú pripravení u i  sa a preži  10 
dní spolu – v dobrom aj v zlom. Sú tu prísne 
pravidlá, každodenné biblické vyu ovanie,

ktoré kon í písomnou skúškou 
a konfirmáciou. Takýto tábor prináša ve ké
požehnanie aj vedúcim, ktorí sú od rannej 
rozcvi ky do neskorej noci na nohách 
v službe svojim mladším priate om v Kristu. 
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akujeme Pánu Bohu za:  
- 9 mesiacov služby v Rusku. 
- Všetkých modlitebníkov ktorí myslia na misiu v Rusku 
- Nový 3-izbový byt. (modlili sme sa za 2-izbový :-) 
- Auto – 6 ro ný Opel Astra Kombi. 
- Silu, múdros  a požehnanie v službe 

Prosíme o modlitby za: 
- teológa Alexeja Krongolma, ktorý sa pripravuje do 
diakonskej (potom aj farárskej) služby. Alexej po skon ení 
svojich štúdii bude druhý mládežnícky farár Ingrijskej 
Cirkvi. Jeho pôsobenie bude mesto Petrozavodsk (Karelija) a 
okolie. Prosíme aj za jeho manželku Na u, ktorá pracuje ako 
u ite ka angli tiny a takisto sa v cirkevnom zbore venuje 
práci s mládežou. 

- Viku a Niku Šutove. Obidve sa rozhodli venova  práci 
s mládežou. Nika je od septembra našou 100% pracovní kou.
Venuje sa prípravou biblických hodín pre dorast a mládež. 
Vika študuje medicínu a popri tom na kurzoch pre pracovníkov 
s mládežou. Vo svojom cirkevnom zbore prevzala prácu 
s mládežou. Nika od septembra za ína pomáha  rozvíja  prácu 
s de mi a mládežou na severe Peterbugského seniorátu. 

- Budúcu cestu na Slovensko. Tohto roku sme spolo nú cestu museli zruši . Kvôli Alexejovi, 
ktorý nemôže odís  kvôli štúdiu a Nike a Vike, ktorým koncom júna náhle zomrela mamka. 
Otec s nimi nebýva a tak zostali samé dve. 

o nás aká? 

22.-24.9.06 – Seminár pre u ite ov nede ných besiedok 
24.9.06 - Na službách Božích v Koltušiach bude do diakonskej služby ordinovaný Alexej Krongolm 
6.-29.10.06 – Cesta na Slovensko, návštevy v cirkevných zboroch,  oddych  
2.-6.11.06 – Kurz pre mládežníckych pracovníkov 
17.-19.11.06 – Seminár pre u ite ov nede ných besiedok v Petrozavodsku 
28.11.-1.12.06 – Seminár pre kon iacich študentov teológie „Práca s mládežou“ 
1.-3.12. – mládežnícky tábor v Petrozavodsku 
– V advente návštevy v cirkevných zboroch našich študentov mládežníckeho seminára 

V októbri sa tešíme na stretnutie na Slovensku.  

Július a O ga Mattovci.


