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Kristus Konungens dag
Dan. 12:1-10; 2 Thess. 1:3-12; Matt. 25:31-46 - Jer. 29:11a, 12, 14c; Ps. 89:28-30, 37-38
Systrar och bröder, vår gemenskap har tagit emot ett brev. Detta brev inleds med att man tackar
Gud för oss. Man säger att det finns goda skäl för det, då vår tro växer starkt och den kärlek vi
hyser för varandra blir allt större hos var och en av oss. Man gläds runt om i Guds församlingar
åt vår uthållighet och vår tro under alla de förföljelser och lidanden som vi får utstå. Därför,
fortsätter brevet, ber man alltid för oss; att Gud skall anse oss värdiga så att vår Herre Jesu namn
förhärligas i oss. I den avslutande hälsningen, önskas vi Herrens frid. Vi tillönskas, var och en,
Herre Jesu Kristi nåd.1
Tänk er den tiden, då de nystartade församlingarna – stora som små – runt Medelhavet, fick ta
emot hälsningar, uppmuntringar och förmaningar – via brev – från aposteln Paulus.
Vi hörde dagens epistel. Den var riktad till just en av dessa nya församlingar. Men episteln –
brevet – är också riktad till oss; för oss att ta intryck av och idag kunna se oss själva i den, vår,
historia som, till innehållet, inte är så avlägsen.
I samma brev till den nya församlingen i Grekland, i Thessaloniki, skriver Paulus att det finns ett
antal saker som är viktiga inför vår Herres, Jesu Kristi, ankomst och den tid då vi skall samlas hos
honom. Det är att vi inte tappar fattningen och att vi inte låter oss bli bedragna. För när avfallet
kommer; när laglöshetens människa2 – fördärvets son – kliver fram; när motståndaren förhäver
sig över allt heligt, så att han sätter sig själv över Gud, ja då är det lätt att förskräckas och ledas av
på fel väg. Paulus skriver vidare att den vi skall se träda fram med lögnens alla tecken och under,
inte är någon annan än Satan. Det är han som bedrar dem som går förlorade; han som håller
människor borta från sanningen och från att älska den.3
I brevet hänvisas också till att vi genom evangelium4 är kallade till gudomliggörelse. Och vad
hörde vi i dagens evangelium? S:t Matteus skriver att när Människosonen kommer i sin härlighet
och alla änglar med honom, så skall han sätta sig på härlighetens tron och där, inför honom, skall
alla folk samlas. Där skall han skilja dem från varandra: Herden skall skilja fåren från getterna.
I dagarna har en rad viktiga händelser tagit rum i denna del av världen. Den nya regeringen har
lagt fram sin första budget och militära enheter har undersökt misstänkt undervattensverksamhet.
Experter har, i båda fallen, uttalat sig i termer av att dessa skeenden är avgörande och kan komma
att få allvarliga konsekvenser. Men i ljuset av då Kungars Konung från sin himmelska tron skall
skilja på människor, måste vi förstå att såväl statsbudgetar som främmande makters kränkningar
– hur sinistra de än är – inte betyder ett vitten.
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Till dem som ställs på Konungens högra sida skall han säga – kom! Kom, ni min Faders
välsignade; ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens och tidens början.
Vilka är då kriterierna i avskiljningen? Vad avgör om jag ställs på den högra eller vänstra sidan?
Vår Herre svarar, att då jag var hungrig gav ni mig att äta; då jag var törstig gav ni mig att dricka.
När jag kom som en främling tog ni emot mig. Och då jag var naken gav ni mig kläder. Ni
besökte mig då jag var sjuk och då jag satt i fängelse.
I vanlig ordning begrep lärjungarna inget; förvåningen var stor, för ingen av dem hade ju gjort allt
detta för Mästaren. Men han svarar igen: Den som har gjort något av detta för någon av mina
minsta, har gjort det för mig. Och omvänt: åt dem som inte gjort detta för mina minsta, för dem
har en evig eld förberetts för djävulen och hans änglar.
Detta väntar till slut.
Kristus Konungens dag, som vi idag firar på dess rätta och ursprungliga dag, instiftades som en
reaktion mot 1920-talets nationalistiska och sekularistiska strömningar. Att Kristus är kungars
Konung är dock ingen modern föreställning – och det är viktigt att betona – tvärt om; han är
Pantokrator – allhärskaren. Och även om begreppet nationalism i 1920-talets kontext har
specifika politiska rötter, skall vi snarare förstå det som ett uttryck för människans inskränkta
rädsla vilket blir tydligt då det placeras bredvid kusinen sekularism.
Nej, reaktionen skall ses som ett svärdshugg mot högmodet. För såväl nationalism som
sekularisering är inget annat än människans inympade strävan att sätta sig själv över Gud. Därför
behöver vi prata om vem det är som i verkligheten sitter på tronen; Kristus Konungen.
Visserligen pekar kyrkoårets tematisering av Jesu liv och Kristi gärning på vad som väntar; på den
yttersta tiden och på segern. Och allt vi gör i Kyrkan syftar häråt; på vikten av att vi förbereder
oss så väl vi kan och redan här på jorden fördjupar vår gudsrelation. Men det är så lätt att falla för
världsliga bekymmer och begär och glömma såväl ursprung som mål. Det är så lätt att undvika att
tala om de krafter som leder oss bort från vägen och placerar oss på sinister sida. Men vi måste
benämna ondskan vid dess rätta namn.
Dagens fest är alltså ett firande av vår Konung, men också en påminnelse – eller uppsummering,
så att säga – av kyrkoårets olika faser och teman. Ty det är ett faktum att tiden lider mot sitt slut.
När vi idag talar om Kristus Konungen är det intressant att höra vad han själv säger om saken.
Och när Jesus ställdes inför Pilatus fick han faktiskt frågan om han är judarnas konung. Jesus
svarade "’Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det om mig?’ Pilatus svarade: ’Jag är väl
inte jude. Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?’ Jesus
svarade: ’Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina
tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den
här världen.’ Pilatus sade: ’Du är alltså en konung?’ Jesus svarade: ’Du säger själv att jag är en
konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var
och en som är av sanningen lyssnar till min röst.’ Pilatus sade till honom: ’Vad är sanning?’”5
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Vad som hände sedan vet vi också genom Skriften. Pilatus fann att Jesus inte skyldig till något
brott men överlämnade beslutet till folket. Och de valde att frige Barabbas, förbrytaren.
Också i denna dag överlämnar kultens överstepräster Jesus till den världsliga makten för att den
skall döma honom till evig glömska. Den världsliga makten frågar, också idag, om Kristus är
konung. Även idag hänger frågan över oss: Vad är sanning? Och precis som Pilatus till slut
förstod, så är sanningen den att det är Kristus Konungen som är Sanningen.
Antingen så lyssnar man till sanningen, eller så gör man det inte.
Och vi som vet vem Konungen är; vi som, var eviga dag, gör allt som står i vår makt för att
efterlikna Honom; vi som ändå snubblar, men reser oss igen; vi som ihärdigt samlas här för att få
en försmak av Lammets bröllopsmåltid, vi skall fröjdas över att ha valt rätt sida; Sanningens och
segerns sida.
Vi kan, med våra systrar och bröder i Thessaloniki, glädjas över brevet i vilket aposteln Paulus
vittnar om att vår tro och vår kärlek växer sig stark. Och vi kan, idag och alltid, sträcka oss mot
Gud i bön; vi kan vända oss till hans heliga - ja, till brevskrivaren själv, den helige Paulus – om att
de skall bedja också för vår framväxande församling; att också vi skall finnas värdiga den dag vi
står samlade inför Herren. För den dagen kommer. Och tack vare brevet får vi Pauli råd, att intill
dess behålla fattningen och inte låta oss bedras av det och dem som vill utlämna Sanningen.
Välsignad är han som kommer, Konungen, i Herrens namn.
Fred i himlen och ära i höjden.
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