
Kristi Kongefest, år B 
 

I dag samler vi oss i kirken for en stor fest som er Kristi kongefest. Kristus selv inviterer 
oss med en individuell invitasjon. I gammeldager var det konger i nesten alle land, men 
i dag  finnes det i bare få land. Vi har også kongens familie i Norge. Jeg gikk å se på 17-
mai toget med ønske om å også se kongen, men selv om jeg så mange fikk jeg ikke sett 
ham. Men dagens liturgi handler om Jesus Kristus som Kongen av hele kosmos. I det 
hellige Johannesevangeliet leser vi, «Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt 
til» (Joh 1,3). 
 
Først og fremst spurte de tre vismenn, «Hvor er jødens konge som nå er født? Vi har 
sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham» (Matt 2,2). De bar fram 
gaver til barnet: gull, røkelse og myrra og det symboliserer at Jesus er konge, Gud og 
profeten. Den andre er Pilatus som spurte Jesus, «Er du jodens konge?». Jesus benektet 
det ikke mens spurte ham tilbake: «Sier du dette av deg selv, eller er det noe som andre 
har sagt om meg? Jesus forklarte ham hvilket kongedømme Jesus mente. Mitt rike er 
ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da ville mine folk ha tatt kampen 
opp, for å forhindre at jeg falt i jødenes hender. Men mitt rike hører nå engang ikke 
denne verden til». Derfor bestilte Pilatus noen til å skrive på Jesu kors: INRI som betyr 
IESVS NAZARENSVS REX IVDÆORVM, på norsk, JESUS FRA NASARET, 
JØDENS KONGE. I løpet av de tre årene med offentlig undervisning korrigerte Kristus 
gjentatte ganger synet til jødene, inkludert apostlene, om sitt rike. Han forklarte at han 
ikke hadde til hensikt å opprette et timelig rike med ministre, statskasser og en hær.  
 
Når vi leser et eventyr eller ser på barnetv,  leser eller ser vi at konger er majestetiske 
og har septer i hånden. Det hadde ikke Jesus. Fordi Jesus ble behandlet umenneskelig 
med tornekrans krone på hode, og han ble korsfestet med nesten ingen klær på. Vår 
konge er i all evighet. Det hørte vi i dagens andre lesning, «Jeg er Alfa og Omega, sier 
Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Allherskeren».  
 
Vi har mange statuer som representere Jesus som konge i forskjellige land. For eksempel  
et i Indonesia med 27 m høyt som ble bygget i 1996; i Italia Cristo Benedicente med 28 
m høyt, bygget i 1942, Cristo rei i Portugal 28 m høyt, bygget i 1959; Kristus konge i 
Polen 33 m høyt, bygget i 2010. Dett finnes et statue mellom Argentina og Chile som 
står som et symbol på fred mellom de to landene. Jesus velsigner begge landene. Og 
man har skrevet følgende: "Først vil disse fjellene kollapse og smuldre til støv enn 
folkene i Chile og Argentina glemmer edene sine ved Kristi føtter". 
 
La Kristus bli kongen av våre hjerter. La oss vente på Ham som skal komme som kongen 
for å dømme deg, meg og hele verden. La oss ønske at vi står på hans høyreside på 
dommedagen, som vi leser på Matteusevangeliet. Før dette la oss gjøre så mange gode 
gjerninger som vi kan, fordi basert på dem skal vi bli dømt. La oss bruke denne tiden 
for godegjerninger og da kan vi se fram til et hyggelig møte. Da skal vi høre, «Kom hit, 
dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra 
verdens grunnvoll ble lagt» (Matt 25,34). Hvis Kristus er din konge, hva er du redd for? 
Amen. 
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