
Modig tro
Gruppeopplegg til miniserien  
«Bibelsmugleren»

Se alle filmene her:
www.stefanus.no/aktuelt/se-filmserien-om-bibelsmugleren-esko/
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Anbefalt intro:

De hemmelige  
bibelsmuglerne 
(13 min)

Se alle filmene her:
www.stefanus.no/aktuelt/se-filmserien-om-bibelsmugleren-esko/

Da jeg møtte lastebilsjåføren Esko og fikk høre historien hans, 
skjønte jeg med en gang at dette bør flere få del i. Helt fra han 
var tenåring viet Esko livet til å smugle bibler inn bak Jernteppet. 
Han risikerte fengsling i mange år, og alt måtte skje i største 
hemmelighet. Til tross for at han ofte følte seg svak og redd, 
opplevde han at Gud styrket og ledet ham, og han fikk være med 
å bringe Bibelen til tusenvis av mennesker som var desperate 
etter Guds ord. Jeg kjente at Eskos historie utfordret meg til en 
modigere tro, og jeg håper det samme vil skje med deg. Gud kan 
bruke alle – både lastebilsjåfører og oss andre.
 
Thea Elisabeth Haavet,
Film- og utviklingsprodusent
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Episode 1:

Kallet

Start samlingen med en kort bønn: Be Gud om å velsigne samta-
lene slik at tiden dere har sammen blir til oppbyggelse for alle.

Ta en kort runde og la hver enkelt få bruke et minutt på å dele det 
de tenker mest på akkurat i dag.

Se episode 1.

Samtale:
•  Har du fått en spesiell oppgave fra Gud? Hva vil det si å få et 

kall? 
•  Esko opplevde at han som 15-åring fikk et kall eller en oppgave 

fra Gud i møte med spesifikke personer og behov. Har du noen 
gang sett behov eller møtt mennesker som har gitt deg en 
trang til å gjøre noe konkret? Hvordan opplevde du det?

•  Esko forteller at han tidligere hadde prøvd å «følge Jesus med 
en fot, og samtidig ha den andre foten i verden», men at det 
gikk opp for ham at «man ikke kan gå på den måten». Hva 
mener du om dette? Hva er dine erfaringer og tanker rundt det 
å skulle følge Jesus i en verden som ikke kjenner Ham?

•  I episoden sier Esko at han «bare gjorde noe på grunn av den 
lange ventingen» ved grensen da han hjalp grensevakten som 
hadde skadet tommelen. Har du opplevd at noe du har gjort 
mens du ventet på noe, har fått uventede konsekvenser? Fortell!

Spør om noen har særskilte bønnebehov. I lys av det dere har 
snakket om: Hva ønsker dere å be om spesielt? Be for og med 
hverandre.
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Episode 2:

I nattens skjul

Start samlingen med en kort bønn: Be Gud om å velsigne samta-
lene slik at tiden dere har sammen blir til oppbyggelse for alle.

Ta en kort runde og la hver enkelt få bruke et minutt på å dele det 
de tenker mest på akkurat i dag.

Se episode 2.

Les:  «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, 
fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som 
overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus 
Jesus.» (Fil 4,6-7)

Samtale:
•  Hva grep deg mest med denne episoden? Hvilke tanker fikk du? 

Fortell! 
•  I episoden beskriver Esko sin egen familie. Hvordan vil du ka-

rakterisere din familie? Har du «arvet» noen verdifulle arbeids-
oppgaver eller perspektiver som har vært viktige for deg person-
lig og i din kristne tjeneste? Hvilke, og på hvilken måte?

•  Hvis du er i en vanskelig eller farlig situasjon, ber du da? Har du 
opplevd å få bønnesvar? Hva skjedde?

Spør om noen har særskilte bønnebehov. I lys av det dere har 
snakket om: Hva ønsker dere å be om spesielt? Be for og med 
hverandre.
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Episode 3:

Farlig arbeid

Start samlingen med en kort bønn: Be Gud om å velsigne samta-
lene slik at tiden dere har sammen blir til oppbyggelse for alle.

Ta en kort runde og la hver enkelt få bruke et minutt på å dele det 
de tenker mest på akkurat i dag.

Se episode 3.

Samtale:
•  I episoden beskriver Esko svært alvorlige konsekvenser dersom 

han eller de lokale som mottok biblene ble avslørt. Hva tror du 
gjør at noen er villige til å risikere så mye for å få tak i en bibel 
eller for å smugle bibler? 

•  I episoden forteller Esko om en levering av bibler som nesten 
gikk galt, men også om personer som ble avslørt og satt i feng-
sel. I Apg 12 ble apostelen Jakob henrettet med sverd, mens Pe-
ter ble fridd ut av fengselet av en engel. Hva tenker du om Guds 
beskyttelse i farer? Les gjerne Sal 23,4 når dere snakker dette.

•  Har du opplevd å bli beskyttet i en konkret situasjon – eller ikke 
blitt det når du skulle ønske du hadde blitt det? Del hvis du 
vil, og be gjerne for hverandre hvis noen sitter med vanskelige 
opplevelser.

Spør om noen har særskilte bønnebehov. I lys av det dere har 
snakket om: Hva ønsker dere å be om spesielt? Be for og med 
hverandre.
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Episode 4:

En større makt

Start samlingen med en kort bønn: Be Gud om å velsigne samta-
len slik at tiden dere har sammen blir til oppbyggelse for alle.

Ta en kort runde og la hver enkelt få bruke et minutt på å dele det 
de tenker mest på akkurat i dag.

Se episode 4.

Les:  «Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye 
mer enn det vi ber om og forstår …» (Ef 3,20)

Samtale:
•  Hva grep deg mest med denne episoden? Hvorfor og på hvil-

ken måte?
•  Les Ef 3,20. Har du opplevd å be for noe, og så bli overrasket 

over bønnesvaret? 
•  Esko siterer 2. Krøn. Hva betyr det for deg og ditt liv at «med 

oss er Gud, som er allmektig og som kjemper våre kamper»?

Spør om noen har særskilte bønnebehov. I lys av det dere har 
snakket om: Hva ønsker dere å be om helt spesielt? Be for og 
med hverandre.
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Episode 5:

En dyrebar bok

Start samlingen med en kort bønn: Be Gud om å velsigne samta-
len slik at tiden dere har sammen blir til oppbyggelse for alle.

Ta en kort runde og la hver enkelt få bruke et minutt på å dele det 
de tenker mest på akkurat i dag.

Se episode 5.

Samtale:
•  Esko forteller hvor desperate kristne var etter å få tak i en bibel 

i Romania i kommunisttiden, da det var stor mangel på bibler. 
Hvordan ville det ha endret livet ditt hvis du ikke hadde tilgang 
til Bibelen?

•  Esko forteller at han, i likhet med disiplene, flere ganger har 
opplevd at Gud har gitt ham en ny begynnelse i livet. Har du 
samme erfaring? Del gjerne.

•  Esko beskriver Bibelen som et kjærlighetsbrev fra Gud og som 
en invitasjon til «den himmelske bryllupsfesten». Er du enig i 
denne beskrivelsen? Hva betyr Bibelen for deg?

Spør om noen har særskilte bønnebehov. I lys av det dere har 
snakket om: Hva ønsker dere å be om helt spesielt? Be for og 
med hverandre.


