predikan 3 söndagen under året 2019

Luleå

I evangeliet hörde vi hur Jesus i Nasarets synagoga läser en text ur profeten Jesajas
bok och bl.a. säger: "Han har sänt mig att förkunna året som Herren har valt". Vi
kan fråga oss: "Vilket är det år Herren, alltså Gud, har valt?"
Kan det vara det år vi är inne i nu, alltså år 2019?
Alla år utgår från det som är det största som hänt i världshistorien, Jesu födelse.
Vår tideräkning utgår från att Gud blir människa i Kristus. Det finns år före och
efter Kristi födelse. Den text som Jesus läste i Nasarets synagoga var skriven cirka
700 år före Jesu födelse i Betlehem. Den är lika aktuell idag, cirka 2019 år efter
Jesu födelse. När Jesus efter att ha läst en då 700 år gammal text om ett glädjebud,
befrielse, syn och frihet förklarar han att det han läser om är uppfyllt genom
honom. Jesus är aktuell igår, idag och i morgon. Han fortsätter att uppfylla
glädjebudskapet som profeten Jesaja skriver om.
Om vi räknar hur många generationer som gått sedan Jesaja på 700-talet före Jesu
födelse profeterade handlar det om cirka 100 generationer. Om vi bara betraktar
något sådant som klädmode till exempel de senaste fem genarationerna, alltså
från cirka 1870, upptäcker vi att sådant som är modernt i en tid kan vara
fullständigt omodernt i en annan tid. Vad som är inne och vad som är ute varierar.
Jesus står över vad som är modern och omodernt. Vi säger om Jesus i
trobekännelsen att han är född före all tid, han är också som människa född i
tiden, vi beräknar alltså vår tideräkning från Hans födelse i Betlehem. Jesus är
alltid och överallt aktuell. När vi frågar oss: Vilket är det år som Herren har valt? då finner vi att också detta år, 2019, är ett år som Gud har valt. Genom Jesus
uppfylls också i vår tid glädjebudet om befrielse, frihet och syn.
Samtidigt finns det naturligtvis år som kan betyda något särskilt för vissa personer.
Den 18 december 1963 prästvigdes i Rom Gene Dyer, och han blev fader Gene.
Det är drygt 55 år sedan.
I evangeliet säger Kristus - som en uppfyllelse om profetian om honom själv:

"Herrens ande är över mig, han har smort mig att frambära ett glädjbud". Om vi
läser denna text på grundspråket grekiska upptäcker vi att ordet för smörja utgår
från samma ordstam som namnet Kristus. Kristus betyder: den smorde. När fader
Gene prästvigdes för drygt 55 år sedan smordes han med en olja som kallas
krisma. Herrens ande kom över honom för att förkunna Kristus, presentera Kristus,
framställa Kristus, göra Kristus närvarande i hans kyrka genom ord och sakrament.
I den andra läsningen hörde vi: "Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av
den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till
lärare...osv...." Det är också ytterst Gud som gör vissa personer till präster och
skänker dem ämbetets sakrament. Genom präster görs glädjebudet om Kristus
levande. Men Gud går inte emot den frihet han skapat människan med. Ingen
tvingas att bli präst. Vid en prästvigning är ett helhjärtat "ja" från den som vigs
viktigt. Vi tackar fader Gene för att han sagt "ja" till Gud. Vi tackar fader Gene för
att han låtit Gud forma honom till att bli präst och att låta Herrens ande vila över
honom - och verka genom honom.
I evangeliet hörde vi om dem som var ögonvittnen och blev ordet tjänare. Till att
vara ordets tjänare hör att göra något vi hörde om i första läsningen, skriven cirka
ett halvt årtusende före Kristi födelse. Prästen Esra förklarade bibelord så att
människor som lyssnade förstod vad som lästes.
Vi tackar fader Gene för att han, inspirerad av Guds Ande, troget förklarat bibeln
och kyrkans lära för oss. Bibeln och kyrkans lära är alltid samma - men kan behöva
förklaras på olika sätt i skilda tider och kulturer.
Fader Gene har studerat i Rom i början av 1960-talet, samtidigt som andra
vatikankonciliet pågick. Ett ord som då upprepades, som ett slags tema, var det
italienska ordet "aggiornamento", vilket kan översättas med: "att göra aktullt
idag".
Vi tackar fader Gene för att han troget i mer än ett halvt sekel som präst har gjort
Kristus och glädjebudet om honom aktuellt och dagsfärskt. Han har gjort det
förståligt på olika språk, både genom att använda olika språk, även teckenspråk,
och även genom att använda olika språk så att budskapet om Kristus förståtts och

nått fram.
Ett sätt genom vilket vi kan tacka fader Gene på är att ta vara på det han förklarat
om Kristus för oss och leva så att vi lever upp till det som Kristus vill.
Kristus gjorde med Gene Dyers egen medverkan Gene till fader Gene. Herrens
Ande var över Kristus när han predikade i synagogan i Nasaret och Guds Ande har
varit med fader Gene. Vi får låta Guds Ande verka också i oss, så att vi, som delar i
samma kropp, gör Kristus närvarande i vår tid, i vår miljö.
fader Björn

