
Kjære venner, støttespillere og forbedere i Norge. I dag skal jeg fortelle litt om to mennesker som er berørt 
av og berører misjonsarbeidet her i Estland. Einar og «Liisa».

Einar Tambek (22) er i dag leder for ungdomsgudstjenestene i Saku menighet. Innimellom preker han selv. 
Han framstår som en trygg person, heller utadvendt enn innadvendt. Det har ikke alltid vært sånn. Tidlig i 
ungdommen døde faren hans, og i løpet av et års tid etter det, døde også bestemoren hans. Nettopp 
hun hadde vært en viktig støtte da faren gikk bort. For mor er lege, og jobbet tidlig og sent for å forsørge 
familien. Einar ville ikke belaste henne med sine problemer, hun hadde det vanskelig nok med seg selv.

– Jeg trakk heller tingene inn i meg selv, og fokuserte en periode veldig på skolen. Et par år senere kjente jeg 
at jeg var kjempesliten inni meg av alt det som hadde vært. Jeg var da 16-17 år, forteller Einar.

Mihkel Reinup (85) er en av «grunnsøylene» i Saku menighet. Av og til fikk han med seg barnebarnet Einar 
og søsteren hans Marita til gudstjenestene. Da vi arrangerte ungdomskonfirmasjonsgruppe i Saku i 2015, ble 
de to med. Siden har Einar vært fast på søndagens gudstjenester.

– Det er noe med den omsorgen jeg opplever i menigheten. Jeg føler at menigheten er som en stor familie 
egentlig, noe som er superbra. Et sted jeg hører til, et sted nær hjertet. Det er en ære å være med i dette 
arbeidet, sier Einar, som har tatt mer og mer ansvar som frivillig i menigheten.

– Det begynte med at en av lederne spurte om jeg kunne lage en plakat, siden hun visste at jeg var flink 
med data. Siden har det blitt mange plakater, men jeg er også med, for eksempel, i ungdomsgudstjeneste-
arbeidet som jeg leder, og på ungdomskveldene hvor jeg er med.

Ved siden av skolen gikk Einar i fjor på den helgebaserte bibelskolen i EELK (den lutherske kirken i 
Estland). Til høsten starter han trolig med studier på Tallinn Tekniske Universitet. Kanskje blir det også 
teologi en gang? Einar nevner ellers at han synes det er en stor velsignelse og glede at norske menigheter er 
med og støtter misjonsarbeid i Estland.

«Liisa» (12) kom til Mustamäe menighet første gang i adventstiden i fjor. Prest Tiina Klement forteller at hun 
kommer fra en familie som driver med satanisme. Nesten hele familien er satanister. «Liisa» har selv vært 
med på slike seanser siden hun var ni år. Hun går på den skolen som er ved siden av den 
nye kirken i Mustamäe. Kirken er ikke ferdig, men menigheten har flyttet inn, og rett som det er stikker 
nysgjerrige innom.

«Liisa» var imidlertid spesiell i så måte. Hun hadde lenge tenkt på at hun ville gå til denne kirken. Så 
begynte hun å komme fast på gudstjenestene. Hun har hatt mange og lange samtaler med Tiina, som har 
fått høre utrolige historier fra en 12-åring. Jenta begynte å lese Bibelen, og leste igjennom et evangelium.
Imidlertid er ikke alt bare rosenrødt. Jenta har tydelige psykiske problemer. Legene kaller 
det schizofreni. Hun hører stemmer. Etter det hun har vært gjennom av satanistiske seanser, snakker 
vi kanskje om åndsmakter, sier Tiina.

Etter å ha vært med foreldrene til Polen i vinterferien, har imidlertid ikke «Liisa» kommet tilbake på 
gudstjenestene. Tiina traff henne nylig, og da snakket hun om at hun ikke klarer å være kristen. Hun har 
hatt et så annerledes liv, og alle andre mennesker hun kjenner er så annerledes. Hun er redd for at hun skal 
bli en kristen og døpt og så falle fra, slik det skal ha skjedd med tanta hennes – som nå også er satanist.
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Kirken i Mustamäe
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Hva gjør vi i Estland?
50 år med kommunisme og undertrykking av kristne har satt tydelige spor i Estland. 
Kirken har mistet mye av fotfeste, og i dag regnes landet som et av de minst religiøse i 
Europa, målt etter tilhørighet til livssynssamfunn. Vi samarbeider med Den estiske 
evangelisk-lutherske kirke (EELK) for å plante levekraftige menigheter og skape nye 
møteplasser i folkerike områder. I tillegg støtter vi Plussmeedia, et unikt mediearbeid for 
ungdom, som drives av ungdommer og unge voksne.

Til slutt et par ord om kirkebygging i Estland. Kirkebyggingen i Mustamäe står for tiden fortsatt på stedet 
hvil. Det er imidlertid mulig at offentlige penger avsatt til orgel i kirka i stedet kan brukes til 
byggearbeider. Det kan frigjøre nye rom til både menighet og utleie.

I Saku kirkebygg begynner vi på det innvendige arbeidet etter påske. Vi har fått noen veldig generøse 
enkeltgaver, blant annet fra et par businessmenn i Estland. Målet er å flytte inn i kirken før jul. Vi er veldig 
takknemlige til Saku kommune, som i løpet av desember og januar ombestemte seg, og likevel støtter 
arbeidet med utearealet (vei, gangvei, parkeringsplass og park). Dette er første gang kommunen 
bidrar. Dette ser vi på som et mirakel, siden det nå var sentral kommunepolitiker som tidligere var så klart 
imot, som tok initiativet! Han ble kanskje overbevist av at Sakus befolkning valgte Saku kirkebygg som «årets 
gjerning» i kommunen i 2019, og i tillegg tror jeg forbønn har hatt en avgjørende betydning!

Kjære du som leser! Vær med og be for:
– Einar og hans tjeneste og vei i Saku menighet.
– «Liisa», for hennes psykiske helse, for hennes familie, og om at hun vil finne veien til tro og bli døpt.
– For kirkebygging i Saku og Mustamäe, om at det økonomiske skal komme på plass og at mange folk 
finner veien til nybyggene.
– For arbeidet i menighetene og for oss som står i det. Akkurat kan du særlig be for ungdomsarbeidet i Saku 
og mannsarbeidet i Mustamäe, og for vår rolle i forbindelse med koronaviruset.
– Det flotte mediearbeidet for ungdom som skjer i regi av Plussmeedia.

Med ønske om Guds rike velsignelse,

Magne Mølster, misjonær


