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                        Glederik oppstandelsestro!  
 

                                      Mange av Menighetsbladets lesere husker sikkert storfilmen  
”Ben Hur” fra 1959,  basert på Lew Wallaces roman: ”Ben Hur – en fortelling fra Jesu tid”, 
utgitt i 1880. Manus-forfatteren, Lew Wallace  var en berømt general og et litterært geni, 
og ikke minst var han kjent som en djerv ateist. 
      To år av sitt liv viet han til å samle informasjon for å kunne skrive ei bok som skulle 
ha til hensikt å ødelegge kristendommen en gang for alle. Men da han startet på det 
andre kapittelet av dette bokprosjektet, falt han i stedet på kne og ropte ut til Jesus: 
 ”Min Herre og min Gud!”  Det var møtet med øyenvitneberetningene i Det Nye 
Testamentet, det var møtet med Bibelens Jesus, møtet med Guds eget Ord, som fikk  
ham til å innse: Jesus Kristus er virkelig Guds Sønn og lever i dag! Senere skrev Lew 
Wallace altså romanen om Ben Hur, og la handlingen til Jesu samtid. Boken er blitt 
filmatisert fire ganger, men det er nok filmversjonen fra 1959, med Charlton Heston i 
hovedrollen, som er mest kjent. 
     Hva er det med påskebudskapet som kan skape en slik forandring i et menneskes liv? 
Svaret er egentlig ganske enkelt: Jesus er en levende Herre som vi kan ha samfunn 
med. Kristen tro er oppstandelsestro! Påskebudskapet er noe mer enn en spennende 
fortelling om en stor mann som endte sitt liv på et kors. Det er den nye og grense-
sprengende virkelighet påskemorgen skapte, som gjør kristendommen til noe mer og 
annet enn en interessant og oppsiktsvekkende  fortelling fra fortiden. Det er den seirende 
og nærværende Kristus som gjør Kristendommen og dermed Påskebudskapet så unikt. 
     Men hvordan kan vi erfare den Oppstandne Kristus  i dag?  Vi har ikke som Maria 
Magdalena møtt Mesteren i hagen. Vi har ikke som Tomas sett naglemerkene og såret i 
siden. Vi har ikke som Paulus hørt Jesu egen stemme.  
     Å oppdage at Kristus er tilstede i livet og hverdagen, å oppdage hva Kristus har 
tilveiebrakt gjennom sin lidelse, død og oppstandelse, er en stor og viktig oppdagelse 
som Gud unner oss alle. For vår skyld utholdt Kristus korset, for vår skyld deler han sin 
seier med oss. Vi opplever det kanskje sterkest gjennom bønnen. Hvis bønn var å 
snakke til veggen, hadde jeg nok gitt meg med det for lenge siden. Men Gud hører bønn. 
Gud står ved sine løfter. 
     Budskapet om den seirende Kristus  som kan  forvandle fortvilelse, håpløshet og 
ødeleggelse til glede, triumf og godhet også i dag, er slett ikke utgått  på dato! 
Jesu disipler fikk del i noe uendelig større enn dem selv og fikk et globalt perspektiv over 
livet og tjenesten. ”Til jordens ender” måtte budskapet om den tomme graven, om 
dødens nederlag og livets seier.  
     En stor glede er kommet inn i vår verden – et framtidshåp som aldri skal miste sin 
                                                                                                         (forts. nederst på neste side) 


