
Informasjon fra Estland
DET SPIRER I UNGDOMSARBEIDET I ESTLAND
Mediearbeid av og for ungdom rekrutterer talenter som brukes i kristent arbeid

Femti år med kommunistisk styre satte sterke spor i Estland. Den lutherske kirken, som hadde vært en 
folkekirke med stor oppslutning, døde nesten ut. Men nå spirer det fram nye og spennende ting. De siste 
årene har det blant annet blitt bygget to flotte nye kirker. Menighetsarbeidet når familier og søndagsskole-
ne blomstrer.

Satser på ungdommene
Det er ikke mange kristne ungdommer i Estland. Men de som finnes er svært aktive. Blant annet er det en 
gruppe ungdommer som utgir et kristent magasin av svært høy kvalitet. 

Vi ønsker at disse ungdommene skal bli styrket i troen og få anledning til å bruke talentene sine.

Nedstengningen i forbindelse med korona-pandemien rammer ungdommene i Estland litt på samme 
måte som den rammer ungdom i Norge. De trenger ekstra omsorg og forbønn i denne tiden, slik at de 
kan bevare både troa og fellesskapet.Vi kan være med på å gi håp og trøst til mennesker som er isolert på 
grunn av uroligheter, forfølgelse eller pandemi.



Herre, vi takker og ber deg for den lutherske kirken i Estland. Takk for at vi hører sammen slik alle kirker i 
verden hører sammen. Takk for de nybygde kirkene i Mustamaë og Saku. Takk for at disse menighetene 
når ut til barnefamilier og at en ny generasjon barn nå vokser opp i kirken. Vi ber om at disse menighetene 
kan få fortsette å blomstre og vokse.

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Gode Gud, takk for at du bevarte din kirke i Estland gjennom femti år med kommunistisk styre, slik at det 
fremdeles fi nnes gamle røtter som kan spire på nytt. Vi ber om velsignelse over alle aktive kristne i Estland 
som ønsker å fremme ditt rike. 
Så ber vi om beskyttelse mot korona-pandemien som har hatt en oppsving i Estland nå i vår. Vi ber om at 
stengte kirker og avlyste aktiviteter ikke må sette menighetsarbeidet tilbake.

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. 

Så ber vi i Jesu navn for arbeidet vår menighet er med på å støtte i Estland. Vi ber deg for misjonærene 
våre Magne og Ave Mølster i Saku og for deres familie. Vi ber deg for Tiina Klement som er prest i Musta-
maë. Vi ber deg for ungdommene i Pluss Media og takker for det fl otte arbeidet de gjør med å produsere 
eget magasin og videoer. Takk for at vi kan få være med på å vanne der det spirer i Estland.

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

Forslag til forbønn for Estland


