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Misijná práca s mládežou
v Evanjelicko-luteránskej
Ingrijskej cirkvi v Rusku
často aj problémy s vedením zboru.
V zboroch kde sa „iba odslúžia“ služby Božie
a farár je stredobodom všetkého, je na prvý
pohľad pokoj, pretože sú to zbory poväčšine
so staršou generáciou. V Rusku sa učím
nanovo slúžiť. Nie stále sa mi darí, často
reptám a hnevám sa, keď nedokážem zmeniť
veci okolo ani nijako pomôcť. Nedokážem
zmeniť ani myslenie ani srdcia ľudí. Trápi ma
ľudská hlúposť a naivnosť. Učím sa viac
dôverovať Pánu Bohu, viac ako sebe a svojim
schopnostiam meniť svet, napriek tomu sa tak
často spolieham na svoje schopnosti. Je to
neustály zápas, tela a Ducha. A často si
idealizujem Slovensko a cirkev, všetko sa
z tejto diaľky zdá pekné a lepšie. Oľga si
všimla, že aj ona mala podobné predstavy
o svojej Ingrijskej Cirkvi keď sme žili na
Slovensku. A tak sa učím obe cirkvi
neporovnávať. Veď v tej cirkvi v Rusku môže
byť človek, ktorý vyrástol tu v Rusku
a myslí, vidí a cíti po rusky. Teda naozaj je
Kristus pre všetky národy aj keď vidia svet
trochu inak ako ja. Učím sa vidieť svet očami
týchto ľudí a zvlášť mladých. Učím sa ich
počúvať, aby potom som im dokázal niečo
povedať, pomôcť. Učím sa milovať ľudí
a odpúšťať
im.
Učím
sa
nezlostiť
a nezatracovať.
Bože, kým sme tu, konaj svoje dielo
spásy cez nás, hriešnych ale Kristom
ospravedlnených a vykúpených. Amen.

Priatelia misie, bratia a sestry. Prežili
sme prvý rok v službe deťom a mládeži
v Rusku. Sláva a vďaka patrí Pánu Bohu.
Začal sa rok 2007 a je čas nahliadnuť na rok
ktorý sa už skončil. Bol to rok učenia sa
a pozorovania, nadväzovania kontaktov,
získavania
dôvery
a výchovy
nových
spolupracovníkov. Pre nás oboch to nebol
jednoduchý rok. Najťažší bol pocit samoty
a bezmocnosti. Predstava vzdialenosti od
rodiny a priateľov často ponúkala dôvod na
rezignáciu. Pre mňa ako farára bolo a je ťažké
zvyknúť si na to, že tu neslúžim iba v jednom
konkrétnom cirkevnom zbore a nemám služby
Božie každú nedeľu. Je to nová forma služby
ktorej sa stále učím. V roku 2006 sme boli a
slúžili v mnohých cirkevných zboroch. Tie
najvzdialenejšie sú ďalej ako cesta
z Petrohradu na Slovensko. Našou úlohou
bolo a je zisťovať a mapovať situáciu
v cirkevných zboroch a následne pomáhať a
rozvíjať prácu tam, kde Pán Boh otvára srdcia
ľuďom pre službu deťom a mládeži.
Motivujeme do práce s deťmi a mládežou.
Nie v každom cirkevnom zbore je „mládež“ či
detská besiedka. Niekde o ňu nie je záujem,
niekde
niet
obrátených
aktívnych
mládežníkov či členov zboru. V Rusku majú
problém s alkoholom aj farári. Niekde je však
úprimná túžba slúžiť. A ako to už býva, tam
kde sa niečo deje, kde sa ľudia prebúdzajú
a prichádza aktívna slúžiaca mládež, tam sú
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Predkladáme Vám prehľad najdôležitejších udalostí od septembra po december 2006.

1. September
– Projekt „Sovetskij“
– Alexej Krongolm
– Kurz pre učiteľov nedeľných škôl
– Pitkäranta
V septembri sme začali projekt
„Sovetskij“. Jedná sa o malé mestečko pri
Vyborgu, v ktorom niekedy fungovala
besiedka a mládež. Teraz je zbor poloprázdny
a bez života viery. Zbor nie je veľký. Snáď 50
členov. Nuž a tamojší farár–senior je
zborovým farárom v cirkevnom zbore sv.
Michaila
v Petrohrade.
Služby
Božie
v Sovetskom vedie raz mesačne. Do zboru
neprichádzajú noví členovia. Pravidelne na
Službách Božích je asi 15 ľudí. S mládežou
a deťmi tam nikto nepracoval už zopár rokov.
Náš projekt v sebe zahŕňa pomoc zboru
v práci s deťmi resp. dorastom. Túto službu
zboru má na starosti Nika, ktorá pripravuje
a vedie besiedku v zborovom dome každú
sobotu.

(Evanjelicko-luteránska Ingrijská Cirkev).
Diakon v ELCI môže viesť služby Božie
a cirkevné sakramentálne a požehnávajúce
úkony. Nemôže byť volený za zborového
farára. Od kaplána sa líši v tom, že
„slovenský“ kaplán najprv musí ukončiť
teologické štúdium a urobiť kaplánsku skúšku
a až potom môže slúžiť a kázať v cirkevnom
zbore. Diakon v ELCI môže slúžiť a kázať už
počas svojho štúdia, dokonca ešte pred
štúdium. Avšak prisluhovať sviatosti môže
diakon iba vtedy, ak mu to dočasne dovolí
„generálne presbyterstvo“. 26.1.2007 Alexej
úspešne obhájil svoju diplomovú prácu a tak
úspešne skončil svoje teologické štúdium.
1. februára 2007 začal svoju službu
v Ingriskej Cirkvi v Petrozavodsku ako
mládežnícky farár pre Republiku Karéliu.

Radostná chvíľa nastala 24. septembra
kedy bol Alexej ordinovaný za diakona ELCI

Pitkäranta – 29.9. – 1.10.2006
V Pitkärante sme boli tesne pred odchodom na Slovensko.
Boli sme tam ako „skúšajúci“ našej študentky Kurzu práce
s mládežou - Ľuby Kajava. Mládežnícky biblický tábor trval tri dni
a končil detským sviatkom „Anjelov“. Je to pekný sviatok pre deti,
kedy sa v cirkevných zboroch zvlášť hovorí o anjeloch. Bola to moja
prvá kázeň bez prekladu v ruštine.

Príprava na cestu
Po návrate z Pitkäranty sme balili veci na Slovensko. Tri dni pred cestou som ochorel
a dokonca sme uvažovali posunúť čas nášho odchodu, keďže iba ja sám som šofér. Naša cesta
začala podľa plánu a vyrazili sme okolo 3 hodiny v sobotu ráno. Pred sebou sme mali 1700 km dlhú
cestu. Prvých 400 km po Rusku do hranice s Lotyšskom, cez Litvu, Poľsko a zvyšných 100 po
Slovensku. Domov do Nižného Hrabovca sme dorazili o 4 hodine ráno. Ďakujeme Pánu Bohu za
ochranu na ceste a bezproblémové otvorené hranice počas celej cesty.
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2. Október na Slovensku
Na Slovensku sme mali pred sebou niekoľko cieľov.
Vybaviť nové víza, stretnúť sa s Výborom pre zahraničnú misiu
v Martine, navštíviť Biblickú školu a cirkevné zbory, byť chvíľu
s rodinou a priateľmi a oddýchnuť si. Ďakujeme všetkým za pomoc,
otvorené dvere, srdcia a milodary. Biblická škola v Martine
pripravuje pracovníkov, učiteľov, misionárov. Možno budú aj takí,
ktorí pôjdu do Ruska alebo do iných krajín.
Navštívili sme tieto cirkevné zbory v Prešove, Vranove n/T
a Bardejove. Zvlášť v Prešove sme mali niekoľko stretnutí
na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu s bývalými kolegami a
taktiež študentmi na službách Božích. Osobitnú radosť sme prežili
z prijatia v prešovskom cirkevnom zbore. Ďakujeme za možnosť
byť s dorastom a tiež za stretnutia s dospelými kde sme mohli
rozprávať o misii. Nezabudnuteľnou pre mňa zostane Biblická
hodina s dospelými.
Do Ruska sme sa mali vrátiť 31.11.2006. Pán Boh zmenil naše plány. Kvôli mojim vízam
ktoré začali platiť až 11. novembra. Medzitým skončila platnosť poistky nášho auta a Oľgine
tranzitné vízum cez Lotyšsko. A tak sme vybavovali a vybavovali. Od Vyšného Nemeckého
(hranica s Ukrajinou) kde sa nám podarilo „poistiť“ auto za 4000 Sk na mesiac až po Viedeň
(Rakúsko), kde sa nachádza Lotyšské veľvyslanectvo. A zázraky sa dejú. Veľvyslanectvo sme vo
Viedni našli a bolo otvorené, konzul bol veľmi ochotný a rozumel a rozprával po rusky, víza za
ktorými sa čaká 1 týždeň nám vydal po dvoch hodinách. Ešte sa ospravedlnil, že skôr nestihne, lebo
je tam sám a má teraz dosť práce. Zo Slovenska sme vyrazili 10. novembra o 13 hodine. Doma
v Rusku sme boli v sobotu 11. o 17 hodine. Bola to zatiaľ naša najrýchlejšia cesta. Trvala iba 25
hodín.
Cestu na Slovensko plánujeme aj v roku 2007. Uvidíme čo z našich plánov sa nám podarí
zrealizovať. Ozývajú sa už aj hlasy zo Slovenska prísť poslúžiť do Ruska. Nie je to jednoduché, ale
ani nie nemožné. Tešíme sa na Vás a ďakujeme Pánu Bohu za každú formu služby.

3. November
– seminár v Petrozavodsku
– seminár o práci s mládežou pre teológov v Koltušiach
Seminár pre pracovníkov s deťmi a mládežou v CZ Petrozavodsku – 17.-19.11.2006
Téma stretnutia bola: Ježiš - centrum všetkého. Seminár
začal v sobotu. V piatok sme však boli na mládežníckom
stretnutí, ktoré pripravila študentka mládežníckeho kurzu.
Príprava mládežníckych stretnutí a krátkeho výkladu Písma
patrí k praktickej skúške našich študentov. V sobotu
a v nedeľu sa zišlo približne 35 pracovníkov z celého
seniorátu. Na fotografii je ukončenie stretnutia. Od 1.
februára 2007 bude tieto stretnutia organizovať Alexej
Krongolm, toho času už náš spolupracovník pre Karéliu.
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Seminár pre študentov teológie – 27.11. – 30.11.2006
Blízka spolupráca s Teologickým inštitútom Ingrijskej Cirkvi je pre nás radosťou. Prednášky
a stretnutia s teológmi sú pre nás veľkou výzvou osloviť a motivovať do služby s deťmi a
mládežou. Je pravdou, že len malá časť ordinovaných v Ingrijskej Cirkvi sa venuje vo svojom zbore
deťom či mládeži. Dôvodom je väčšinou nedostatok skúseností a nezáujem. Veľmi malá časť
teológov vyrastala vo svojich cirkevných zboroch na mládežníckych stretnutiach. Preto cieľom
nášho seminára bolo podať v skratke základy zborovej práce s deťmi a mládežou.

4. December
– biblický tábor v Petrozavodsku
– Nový rok vo Vyborgu
Biblický mládežnícky tábor v Petrozavodsku – 1. – 3.12.2006
Témou stretnutia bol biblický verš: Tak bežte, aby ste ju
dosiahli! 1 Kor 9,24
Staršia mládež
v cirkevnom zbore
v Petrozavodsku pozýva
na svoje biblické tábory
aj ľudí „z vonku“. Títo
dvaja chalani v čiernom
na fotografii vľavo nie
sú ochranka. To len prvý krát prišli do spoločenstva
veriacich mladých. A ako to už býva, väčšina mladých sú
dievčatá – fotografia vpravo.
Spoločné očakávanie Nového roka 2007 – 31.12. – 1.1.2007
V Rusku je asi najväčší
sviatok „Novyj god“, teda Nový
rok. Je to veľký rodinný sviatok,
kedy sa schádza celá rodina.
Deti majú prázdniny pre aj
dospelý oddychujú. Tieto štátne
voľno trvá 10 dní. Samozrejme
všetci si robia veľmi veľké
prípravy a zásoby jedla. Sú tu
osobitné tradície, ktoré treba
vidieť a zažiť. Jedná z nich je, že
po polnoci sa začína jesť.
A veľa. Trochu je to v rozpore
s pravoslávnym pôstom pred
„Raždestvom“ (Vianoce), ale to nikomu nevadí. Nuž a keďže je to čas voľna tak začíname pozývať
mladých na „vstreču novovo goda“ do kostola a na tábory. Toto bolo prvé stretnutie a spoločné
očakávanie Nového roku vo vyborgskom cirkevnom zbore. Z deviatich zborov sa stretlo 47 ľudí.
Mládež si sama prichystala svoje obľúbené šaláty. Večer pred polnocou sme uzatvorili starý rok
mládežníckymi službami Božími. Podľa ruskej tradície okolo druhej po polnoci, kedy sa už všetci
doma (alebo v kostole) najedli, sa vychádza vonku na mestský ohňostroj.
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Ďakujeme Pánu Bohu za:
- prežitý rok 2006 v Pánovej službe v Rusku
- spolupracovníkov a priateľov v Rusku
- priateľov misie na Slovensku
- cestu na Slovensko a nové víza
- pády a víťazstvá, sklamania a nádej, nové vízie
Prosíme o modlitby za:
- prácu misijného výboru na Slovensku,
- našu službu v 2007 roku
- diakona Alexeja Krongolma a jeho službu cirkevným zborom v Karélii
- našu službu v Koltušskom cirkevnom zbore
- za učiteľov nedeľných besiedok
- za mládežníckych pracovníkov a ich službu vo svojich CZ
- za zbory kde niet detí a mladých
Čo sme prežili v januári 2007
4.-7.1.2007 – Kurz pre pracovníkov s mládežou v Teologickom inštitúte
7.1. – Záver a požehnanie mládežníckych pracovníkov do služby
3.-7.1 – Mládežnícky hudobný tábor v Koltušiach spojený s pokonfirmačným stretnutím
konfirmandov konfirmovaných v roku 2006, hudobný hosť tábora bola rocková kresťanská skupina
z Fínka - „Exit“ – www.karavaanikulkee.net
19.-21.1. – Výbor diakonie organizoval kurzy pre manželské páry na ktorých sme sa pre zmenu
naučili niečo o práci s rodinami v cirkevnom zbore a zoznámili sa s novými ľuďmi z rôznych CZ.
26.-28.1. – Kurzy pre učiteľov nedeľných besiedok v Teologickom inštitúte
Na čo sa pripravujeme:
Február:
– semináre pre učiteľov nedeľných škôl v Západo-ingermanlandskom a Peterburgskom senioráte
– biblické hodiny pre staršiu mládež v CZ Koltuši
– spolupráca a pomoc s učiteľmi nedeľnej besiedky v CZ Koltuši
8.3. – Mládežnícke stretnutie v Gatčine
29.-31.3 – Tábor pre dorast a mládež predkonfirmačného veku vo Vyborgu
A čo sa týka mojej ruštiny - tá je v neustálom vývoji. Myslím si, že slovenčina je natoľko
blízka ruštine, že často dostáva podobu „slovenské slovo s ruskou gramatikou“.
S pozdravom Július a Oľga Mattovci.
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