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MISIA INGRIA
Misijná práca s deťmi a mládežou
v Evanjelicko-luteránskej
Ingrijskej cirkvi v Rusku
Bratia a sestry, priatelia misie,
pozdravujeme vás z Ruska a ďakujeme
všetkým za podporu a modlitby. Zvlášť
ďakujeme všetkým tým, ktorí sa modlili za nás
a naše bábätko a veríme, že sa to malé narodí
niekedy v polovici júla.
Sme radi, že máme za sebou druhú
zimu, nie však takú tuhú aká bola tá predtým.
Som rád, že nám ani raz nezamrzlo auto,
pretože diesel v Rusku často mrzne. Čím dlhšie
sme v Rusku, tým viac si uvedomujeme
služby.
Len
nedávno
nám
zložitosť
telefonovala Vika, pracovníčka s mládežou vo
Vyborgu a celá prestrašená rozprávala o tom,
ako si niektorí rodičia pozreli televízny
program o sektách v Rusku a tak svojím deťom
zakázali chodiť na mládežnícke stretnutia. Nuž
a ten Vyborg je len niekoľko kilometrov od
fínskych hraníc a nikto sa nebojí Fínov
„evanjelikov“ ani ich nepovažuje za sektárov.
A ja sa pýtam, ako si tí ľudia žijúci pri
hraniciach môžu myslieť, že evanjelická cirkev
v Rusku je sektou? Som aj ja „sektár“? Pri
mojich úvahách ma uspokojil až Erazim Kohák
svojimi Heslami mladých svišťů, kde na 98
strane odpovedá na otázku čo je to „sekta“.
Dovolím si ho teda po malom skrátení citovať:
Hanlivá přezdívka, kterou lidské stádo častuje
ty, kdo se z něho vyčlení. Tak staří Římané
považovali židovský národ s jeho sobotou
a morálním zákonem za sektu. Židé zas
označovali jako sektu následníky té Cesty, jek
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se křesťané sami zvali ve Skutcích 9,2 a 22,44.
Římskokatoličtí křesťané měli evangelíky za
sektáře, a i věřící pod obojí považovali Jednotu
bratrskou za sektu…
Přitom slovo samo, pokud odmyslíme
onen hanlivý nádech, znamená prostě vyčlenění
či doslova „disidenti“, ti, kdo se rozhodl
vyčlenit ze stáda a hledat vlastní cestu. Tak
když v 5. knize Mojžíšově 26,18 praví Bůh
Izraelským ústy Mojžíšovými, že je míti bude za
lid zvláštní, povolává je, aby byli sektou, lidem
vyčleněným ze stáda. Tak ostatně začínají
všechna veliká hnutí, křesťanství stejně jako
reformace a i naše českobratrská církev. Na
počátku je vždy sekta, lidé zvláštní. To ovšem
neznamená, že každá sekta, každý lid zvláštní,
je automaticky lidem Božím…
Vždyť bible je plná varování před
falešnými proroky, třeba 2. Korintským 11,13
nebo v 2. Petrově 2,1.
Jediné, co nemůžeme, je předem
odepsat všechny jinak smýšlející jako
„sektáře“. Jistě, ne všichni proroci jsou praví,
avšak ne všichni jsou falešní. Potřebujeme je
kriticky zkoumat, podle Písma. Pokud bychom
je odepsali předem, mohlo by se stát, jak praví
Gamaliel ve Skutcích 5,39, „že Bohu odporni
nalezeni budeme.“
Po tomto sa už necítime až tak zle
a snažíme sa aj naďalej skúmať Písma a konať
vôľu Toho, ktorý nás povolal do svojej služby
v cirkvi, aj keď niekedy ako Kristovi „sektári“.
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5.-7.1.07 Mládežnícky hudobný tábor
V Koltušiach sa udialo stretnutie
mládeže, zavítal k nám hudobný hosť rocková kresťanská skupina z Fínska „Exit“. Spolu tam bolo 152 mladých ľudí
z blízkeho i ďalekého okolia. Nechýbali ani
hudobné
semináre,
biblické
hodiny,
mládežnícke služby Božie, africké tance
a piesne.

Mnoho mládežníckych piesní ktoré sú
preložené do ruštiny sa nachádzajú aj
v Mládežníckom spevníku. Tie piesne
napísal práve Pekka Simojoki. Pekka
s EXIT-om koncertovali už po celom svete
a tohtoročné turné začali práve v kostole v
Koltušiach a v Petrohrade v kostole sv.
Márie.

4.-7.1.07 Kurz mládežníckych pracovníkov, záverečné stretnutie
Tohto roku sme úspešne skončili dvojročný
kurz mládežníckych pracovníkov. Na službách
Božích v Koltušiach bolo požehnaných 16
pracovníkov pre mládež. Ďalší ročník kurzu sa
v Teologickom inštitúte otvorí až v budúcom roku.
Zodpovednosť za končiaci ročník mal
Pentti Smeds a zodpovednosť za ďalší ročník by
som už mal niesť ja. Mladým pracovníkom
prajeme múdrosť a Božie požehnanie v ich službe
v cirkevných zboroch.
26.-28.1.07 Kurz pre tajomníkov a učiteľov nedeľných škôl
Tajomníci nedeľných škôl nie sú
tajomní ľudia. Sú vzácni okrem iného tým,
že sú to už skúsenejší učitelia a taktiež vo
svojom
cirkevnom
zbore
nesú
zodpovednosť za ostatných učiteľov
a plánovanie práce nedeľnej školy. Práve
pre nich sa organizujú stretnutia na ktorých
sú témy a program prispôsobené práve im.
Okrem iného na týchto stretnutiach sa delia
aj oni sami svojimi skúsenosťami,
problémami, materiálmi a svedectvami so
služby deťom. Boli to požehnané tri dni pre
všetkých nás.
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23.-24.2.07 Seminár pre učiteľov nedeľných škôl Sankt Peterburského
a Západo-ingermanlandského seniorátu v CZ Sv. Márie, Petrohrad
Máme radosť, dvojdňové semináre pre
učiteľov nedeľnej školy pokračujú! Naše
predstavy z minulého roka sa zrealizovali
a veríme že budú pokračovať aj naďalej. Na
čo myslím? Jedná sa o dvojdňové semináre po
seniorátoch. Minulého roku sme boli
v Karelskom
senioráte
s pripraveným
seminárom o Večeri Pánovej a Pasche.
Napadlo ma, že by bolo škoda nechať všetok
materiál iba v jednom senioráte. A tak sme
tentoraz boli v Petrohrade v cirkevnom zbore
sv. Márie.

8.3.07 Deň mládeže, Gatčina

Tento deň sa v Rusku veľmi aktívne oslavuje.
Je to totiž „Deň žien“. A my nehľadiac na „veľký
sviatok“ sme sa stretli v CZ v Gatčine na náš Deň
mládeže. Téma tohtoročného stretnutia bola:
Budúcnosť závisí od... Tému sme vybrali aj kvôli
tomu, že jeden nemenovaný ruský mobilný operátor
používa reklamný slogan: Budúcnosť závisí od teba.
My sme uvažovali a pýtali sa či je to skutočne tak. Ako
každé iné mládežnícke stretnutie, tak aj toto má svoje
vyvrcholenie na mládežníckych službách Božích.
V liturgii a pri Večeri Pánovej mi pomáhal tamojší
katechéta, pracovník s deťmi a mládežou – Roman
Štedjorkin. Nehľadiac na sviatok sa v Gatčine zišlo 43
mladých ľudí. Našou víziou je, aby sa v cirkevných
zboroch po seniorátoch v tento deň takto mladí
stretávali v celej cirkvi.
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9.3.07
Stretnutie Výboru pre prácu s deťmi a mládežou
Dôležitým bodom stretnutia bolo riešenie mojej otázky: „Čo bude po 30.6.2007?“
Prečo tento dátum? Nasledujúce vyjadrenie zboru biskupov nám namiesto o predĺžení pôsobenia
v Rusku viac pripomínalo skončenie našej misijnej služby v ELCI. Dovolím si ho zverejniť:
VEC: Vyjadrenie zboru biskupov ECAV
Milý brat,
Zbor biskupov ECAV sa na svojom zasadnutí zaoberal Vašim pôsobením v Ingrijskej ev. luteránskej cirkvi v Rusku a
dospel k tomuto rozhodnutiu: Zbor biskupov súhlasí s Vašim pôsobením v Rusku do 30.6.2007 a žiada Vás, aby ste
poslali správu o svojej činnosti.
S bratským pozdravom

Miloš Klátik

Nakoľko sme toto vyjadrenie pochopili ako skončenie práce, začali sme konať a informovať Ruskú
stranu. Po osobnom rozhovore s bratom biskupom ELCI v Rusku Arri Kugappi sme boli
povzbudení, pretože Ingrijská evanjelicko-luteránska cirkev v Rusku má aj naďalej záujem o naše
pôsobenie vo Výbore pre prácu s deťmi a mládežou. Je pravdou, že po odchode Hilveliisy Ukkonen
– ktorá sa vrátila domov do Fínska, a po rozpustení Výboru zahraničnej misie je budúcnosť
zahraničnej misie opäť neistá. Kto sa bude ďalej starať o misionárov? Má dnešné vedenie cirkvi
záujem o túto formu služby? Po tom, ako sme dostali tento list, sme prežili ťažké chvíle, ale veríme,
že sme v Božích rukách a naša služba v Rusku sa rozbehla, má svoj plán, víziu a my sa nechystáme
skončiť naše pôsobenie skôr ako v roku 2009.
K dnešnému dňu 7.5.2007 sa naše obavy stali minulosťou. Došlo k nedorozumeniu, nakoľko
sme dané vyjadrenie nesprávne pochopili. Dané vyjadrenie zboru biskupov je naopak predĺžením
našej práce v Rusku, nakoľko ostatné bolo s platnosťou do 30.11.2006. Ospravedlňujeme sa
všetkým, ktorým sme tým spôsobili nepríjemnosti. Ďakujeme za pomoc a pochopenie.
29.-31.3.07
Stretnutie dorastu a predkonfirmačnej mládeže, Vyborg
Prvý môj „výlet“ bez Oľgy. Do
tohto stretnutia sme takmer všade
cestovali spolu. Nuž nadišla chvíľa,
aby som sa učil robiť veci sám.
Napríklad kázať po rusky bez
prekladu. Vďaka Bohu, zvládol som
to, aj keď som mal naozaj strach.
Na tomto stretnutí sme sa
snažili „Vidieť svet inak“ a veríme že
sa nám to podarilo. Ak si ešte niekto z
Prešova pamätá na „Stretnutia pod
krížom“, tak sme niečo podobné
prežili aj tu. Bolo to však predsa len
niečo iné a nové. Zažili sme
spoločenstvo pri Kristovom kríži. Pán
Boh sa dotýkal svojím Slovom sŕdc
mladých ľudí. Nevadí ani to, že som
po tomto stretnutí na „2 týždne
prechladol“.

Mládežnícke služby Božie sú na všetkých
mládežníckych stretnutiach. Dôležitou časťou je
zapojenie mladých ľudí do ich priebehu. Na fotografii
sú štyria mládežníci z rôznych zborov pripravení na
modlitby.
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Pokračujú stretnutia staršej mládeže a nedeľnej školy (detská
besiedka) pre najstaršiu skupinu detí v Koltušiach ktoré pripravujem
a vediem raz mesačne.
Prebieha príprava vedúcich a materiálov na konfirmačný tábor - školu
v Koltušiach: „Denník konfirmanda“, „Denník vedúceho“ a „Práca v
skupinkách“
Prebieha príprava letných detských táborov:
CZ Haapakangas, CZ Koltuši, Téma: Buď rytierom Krista
Ďakujeme Pánu Bohu za:
- dlho očakávané bábätko
- spolupracovníkov a priateľov v Rusku
- priateľov a podporovateľov misie na Slovensku
Pripravujeme sa na:
- okrem práce nás čaká niečo úplne nové – rodičovstvo
- ja sa pripravujem na prácu bez svojej manželky Oľgy, ktorá sa chystá na materskú
dovolenku
- mládežnícke „májové“ výlety v Zelenogorske a Olonci 29.4.-1.5.07
- stretnutie a prípravu vedúcich v konfirmačnom tábore 19.-20.5.07
- biblický seminár pre učiteľov nedeľných škôl 24.5.-27.5.07
- letné detské a mládežnícke tábory
Prosíme o modlitby za:
- budúcnosť zahraničnej misie na Slovensku
- možnosť slúžiť v Rusku aj po 30.6.2007
- za Oľgu a bábätko
- letné tábory a semináre
- za cestu na Slovensko, ktorú plánujeme aj s našimi spolupracovníkmi v októbri tohto roku
S pozdravom
Július a Oľga
Mattovci.

Mladí ľudia, ktorí skončili kurz pracovníka s mládežou
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