Mt. 24, 35
Jesus seggt: „De Häwen un de Ierd warden vergahn, äwerst mien Wüürt
vergahn nich.“
Ahn Wüürt geiht vondag gornix. Wüürt sünd nödig, wenn ick weiten will, wohen de
Weg geiht, wenn ick Bescheid hebben möt, woans wat funktionert, wenn ick mi klook
maken möt ore ein Tied afsnacken will, ore ein SMS afsenn´ do, ok wenn´t man blots
so ton Spaß is.
Woans is dat mit Gott sien Wüürt? Wat will ick dor weiten? Will ick mi klook maken,
woans wat funktioneert? Will ick ein Tied afsnacken ore will ick man so ton Spaß
Gotts Wuurt lesen ore hüüren? Gotts Wuurt is Wuurt, nix as Wuurt, blots Wuurt
allein.
„Du hest Wüürt ton ewig Lewen.“ seggt Petrus to Jesus. Viellicht hadd hei better
seggen süllt: „Du hest Don un Hanneln ton ewig Lewen.“ Ne, Gotts Wuurt is blots
Wuurt, wieder nix.
För uns Christen is Jesus Gotts Wuurt. „Dat Wuurt würd Fleesch.“ heit dat bie
Johannes. Nu is dat Wuurt to Wiehnachten lebennig wurden un dörch Ostern ewig,
dat nie nich vergeiht.
Man wohr di! Denk bie Ewigkeit nich an de Klockentied, dei geiht dorhen von Stunn
to Stunn. Al gor nich sallst du an dat Dunnmaleins denken ore an tokamen Tieden
nah dien´ un mien´ Dod. Denk doran, wat för di ein Wiert hett öwer allens henweg.
Ok dien Häwen kann instörten al morgen, wenn´s di vermelln, dien Leiwstes is dot
bläwen. Ok di kann de Ierd ünner de Fööt wegretten warden, wenn di dien
Lewenserfohrung dalhaugt… Un hüüt glöwst du noch: „So fast un fröhlich stah ick in
de Welt.“
Erinner di an „Nine elewen“ 2001, as dreiduusend plus x Lüüd Häwen un Ierd
vergüngen. An den Dag, in de Minuten güng dat allein üm dat, wat Wiert hett, Wiert
öwer allens henweg: Wüürt von Leiw, von Trost, von Vergewung un Versöhnung.
Kort: Ewig Wüürt. De klingen nah, nich blots in de Uhren, dei reuhgen ant Hart, dei
hebben Wiert öwer den Dod henweg.
Dorvon is mi de Gottsdeinst, de Gott-sien-Wuurt-Fieer grot von Bedüüden. Dei
stärkt. Dei giwt Mod, dei makt frie. Dei richt mi to för den Ogenblick, wenn för mi
Häwen un Ierd vergahn, dat mi dunn nich ok noch Hüüren un Seihn vergeiht. Up sien
Wuurt will ick hüüren. Up em will ick seihn.
Dorvon is mi Jesus sien Wuurt för dit Johr ein god Wuurt för 365 Daag.
(Pastor i. R. Peter Wittenburg, Rostock)

