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Forvandla liv! 
 
Jeg innrømmer det: Jeg synes reklame er gøy... men begynner å bli en tanke lei av sjampo, rynkekrem og 
bleiereklamer. De kjører den velkjente før-etter-taktikken. ”Før var håret flisete, fjeset rynkete og lille Gustavs 
rompe fuktig. Så fant jeg de rette produktene og nå smiler livet til meg!” Saklig. De har like mye troverdighet som 
en gjennomsnittlig telefonselger. (Håper jeg ikke fornærmer noen.) Likevel er det noe med denne reklameteknikken 
som er tiltrekkende. Folk vil jo ha noe som funker, og hvis produsentene kan vise til mennesker som har opplevd å 
få dekket sine behov gjennom deres produkt, er det jo genialt å bruke det for alt det er verd i en reklamekampanje. 
Men så var det dette med troverdigheten da... 
Bibelen er full av slike før-etter-historier. Og de er en tanke mer troverdige. De fikk ikke lønn eller andre fordeler 
med å stå fram med sine historier. Derimot var det mange som gikk i døden for det.  

 
Les først 2.Kor.5,17 
 

 
Her kommer noen historier fra Bibelen om mennesker som fikk forvandla liv: 
1. En samaritansk kvinne 
Jeg tror ikke hun var særlig høy i hatten, kvinnen i Joh.4, som var på vei ut til brønnen for å hente vann. Det var 
midt på dagen og veldig varmt. Ingen andre gikk ut til brønnen på denne tiden. Dermed kunne hun være trygg på at 
hun var alene. Men der feilberegnet hun kraftig, for der ved brønnkanten møtte hun Jesus, og livet ble forvandlet. 
Hennes liv ble avslørt i møte med han som vet alt, men samtidig møtte hun kjærlighet, tilgivelse og gjenopprettelse. 
”Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn i byen. Og hun sa til folket der: Kom og se en mann som har sagt 
meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?” vitnet hun, og på grunn av det fikk mange et møte 
med Jesus. Hun som unngikk folk på grunn av sin synd og deres forakt, ble nå et levende vitne for Jesus. Snakk om 
før-etter! 
2. Sakkeus 
Uærlig, grisk og foraktet. Det var ikke mye som skulle tilsi at Jesus skulle stoppe ved treet han satt i og invitere seg 
selv til besøk hos Sakkeus. Men det var nettopp det han gjorde. Og der, under måltidet med Jesus, skjedde det en 
forandring: ”Men Sakkeus stod fram og sa til Herren: Se, Herre! Halvdelen av det jeg eier, gir jeg til de fattige. Og 
har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.” Luk.19,8 Det er vel på tide å sitere en Sangbok-
sang: ”Et møte med Jesus forandrer alt!” 
3. Lasarus 
Før: død – så kom Jesus – nå: levende! (Joh.11) Sterkt vitnesbyrd? Det trengs liksom ikke så mange ord i møte med 
slike opplevelser. Livet til Lasarus var vitnesbyrd nok. ”Jeg var død – nå lever jeg. Hvem som gjorde det? Jesus!” 
4. En blind mann 
Jeg liker denne historien fra Joh.9. En blind mann møter Jesus og blir helbredet av ham. Dette liker ikke fariseerne, 
for dette skjedde på sabbaten. De oppsøker mannen og prøver å hindre han fra å fortelle at Jesus hadde gjort ham 
frisk. ”Gi Gud ære! Vi vet at denne mannen er en synder” sa de. Der er da han kommer med et utrolig bra svar: 
”Om han er en synder, vet jeg ikke. Ett vet jeg: at jeg som var blind, nå ser!”  Genialt enkelt vitnesbyrd! ”Jeg må 
innrømme at jeg ikke vet så mye om denne mannen. Dere har studert mer enn meg og bør vel vite det. Men det er en 
ting jeg er sikker på: Mitt møte med ham forvandlet livet mitt. Det skal ingen ta fra meg!” 
 
Kristendom er ikke først og fremst et sett med teoretiske læresetninger man skal slutte seg til. Det er et møte med 
den levende Jesus Kristus, som forvandler liv! 
 
 

• Les 2.Kor.5,17 igjen. Hva vil det si å være ”en ny skapning”? 
• Hva betyr Jesus for deg? Hva har han gjort i ditt liv? 
• Hvis du hadde møtt Jesus, hva ville du ha spurt han om å gjøre i ditt liv? Hva tror du han hadde gjort? 
• Er det andre før-etter-historier fra Bibelen, kirkehistorien eller din omgangskrets som du kan dele 

medgruppa? Det er ekstremt trosstyrkende å høre mennesker som har fått forvandla liv i møte med 
Jesus. 

 

Utfordring: Skriv ned din troshistorie. Hva har gjort at du er kristen i dag? Hvis ikke du er kristen: Hvorfor ikke? 
Hvem har preget deg i dine valg? Evt når tok du et bevisst valg i forhold til din tro? (Hvis det er for stor oppgave å 
skrive det ned, tenk igjennom spørsmålene i hvert fall.) 
  
 Å nåde underfull og stor        Guds nåde tok den angsten bort Om tusen år der frå oss renn 
 som fann meg i mi synd!        som synda hadde skapt  i lovsong sæl og still 
 So arm eg var,          kor det var sælt,   me like mange år har enn  

men ved Guds ord        kor det var stort   som då vår song tok til! 
eg ser som før var blind            for meg som var fortapt!           J.Newton, 1779 (o: T.Bjerkrheim) 


