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Predigt to Jona 3,1-10, Pfarrer Georg-Martin Hoffmann
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Leebe Gemeende,

Wenn ji von Jona hört, an wat denkt ji toerst? Viellicht ... an den groten Fisch?An den lüttjen Keerl in den Riesenfisch? Amenn denkt ji an de Christenlehre, an den Religionsünnerricht. Verschiedene Biller wiest dat Meeresdeert, dat Schipp, den lüttjen Jona. Is he een lüttjen Keerl? Een „lüttjen“ Prophet? Wie süht joon Jona ut, wie kickt he ut de natte Kledaasch?

Oder kennt ji viellicht de Jona-Geschichte in Riemels, von Klaus-Peter Hertzsch? Den Jona ut Jena. „Dor helpt bloos eene kräftige Prädigt, süss is de schöne Stadt erledigt!“  Oder hebbt ji mal dat Kinnermusical hört un den upstiegenden Gesang mit dat Jazzklevier? „Un Gott kickt ut von siene Höcht‘ …“ Ich denk, he is jümmer noch ziemlich bekannt, de „lüttje“ Prophet Jona. Siene Geschichte is uprägend un grootet Kino. Ne wonnerboare Geschichte för Kinner. Bloos för Kinner? Weil de groote Fisch so wunnerboar is un de ganze Erinnerung an Jona öberstrahlt?

Vandaag hört wi nu wedder mal von Jona, sünd wi nu lüttje oder groote Kinner. Gott seggt to em an`n Anfang von de Geschicht: " Jona, gah in de groote Stadt Ninive un prädig gegen jüm, denn jüm ehre Leegheit is vör mi kaamen." De grotte, leege Stadt brukt siene Prädigt, süss is se erledigt. De lüttje Jona haut aber in de Gegenrichtung aff. He haut aff för Gott un den´n sien Uptrag. Up dat Schipp, up dat Meer, in den Sturm. De Matrosen smiet`em öber Bord un Jona up siene Flucht för Gott draut ünnertogahn. „Aber de Herr lööt eenen grooten Fisch kaamen, de huck Jona öber. Un Jona wöör dree Daag un dree Nächte in den Grotten Fisch sien` Lief. Jona bedet to Gott. „Du hast mien Läben ut dat Verdarben föhrt!“ „Und de Herr snack mit den Fisch un de spee Jona ut an`t Land.“ Gott wöör vuller Gnade un Jona ward vör den Ünnergang redd´t. (An´n 3. Tag, as Jesus, de na 3 Daag wedder upstünd.)

Direkt hier sett´t  use Prädigttext vandaag an. Keen Schimpen von Gott, keen Vörwurf. Dat geiht eenfach wieter. De Upgaav is noch nich erledigt. Et fählt jümmer noch de Prädigt, („süss is de schöne Stadt erledigt“): 
Ick lääs den Prädigtext ut Jona in´n 3. Kapitel:

Un to´n tweeten Mal kööm Gott´s Woord to Jona; un so wöör em seggt: "Pack dienen Kraam tohoop un maak di up den Weg na de groote Stadt Ninive un hol de Prädigt, de ik di ingäben dau!" Un Jona maak sick up de Reis´ un güng na Ninive, so as Gott em dat seggt harr. Un Ninive wöör ne ganz groote Stadt in Gott sien` Oogen. Een möss von een`n Enn´n bet too´n annern dree Daag´ gahn. So füng Jona an un güng dörch de Stadt, eerstmaal eenen Dag un rööp to de Lüüe: "Noch veertig Daag´ un Ninive is in´n Dutt fallen!"
Do faaten sick de Lüüe von Ninive vör den Kopp. Se güngen mit sich to Rat un füngen an, an Gott to glöben. Se maaken bekannt, all´ Lüüe schöllen nu fasten un se töögen Kleedaasch ut Sacklinnen an, Groot un Lüttjet. Ok de König von Ninive kreeg dat to wääten, un he stünn op von sien´n Thron, töög sienen Mantel ut , legg sick een sacklinnen Laaken üm un sett sick in de Aschen. Un denn lööt he utroopen in Ninive: "Up Befähl von den König un sien` grooten Helpslüüe warrt anordent: Minschen un Veeh, Ossen un Schaap schütt keen Spies anröögen; dat Veeh dröff nich up de Weid gahn, se drööft uk keen Water drinken. Minschen un Veeh schött in Sacklinnen gahn un Gott anroopen so hartlich, as se dat künnt un jedereen schall umkehren von sienen leegen Weg un von dat Unrecht afflaaten, wat an jümm ehr Hännen kläben deit. Dat könn doch wähn, dat Gott sick besinnt, dat em dat leed deit un dat he nich mehr so vertöörnt blifft un dat wi denn doch nich togrunn´n gaht.
As Gott nu seeg, dat se umkehren dään von ehren leegen Weg, do dä em dat würklich leed üm dat Unglück, wat he jüm andraut harr un he lööt dor nix na kaamen. 
Ninive, de groote Stadt. De ganz groote Stadt. Sogar een groote Stadt vör den grooten Gott. Dree Daagsreisen groot, also 60 bet 90 km lang. De öberdräbene Grötte von de Stadt betont eere Leegheit. In düsse Stadt rin seggt Jona: „Dat sünd noch 40 Daag´, denn ward Ninive ünnergahn.“ Ahne to vääl Wöör, kott un bündig erledigt he sienen Updrag un wir verleert em uk gliek wedder ut den Blick.

De groote Stadt is anspraaken, de ganze Stadt. Junge, Oole, Rieke, Arme. De König, sogoar de Deerte. Ne ganze Welt up den Weg in den Ünntergang. Dat könn ne globale Katastrophe weern un all´ schött dat wäten.

Besinnt wi us an de ersten Fröhjoahrsdaag` in Februar? Wi harrn noch hofft, endlich in de Narichten nich mehr bloos von Corona tau hören. Do füng de Krieg gegen de Ukraine an. Wääkenlang keum eene Schreckensmeldung na de annere. Un de Klimakrise gifft dat uk noch. Manche fragt sick, ob nu de Welt woll ünnergeiht.

Bloot, Schuld, Raffgier, Rauben und Lögen. Un düsse driesten apenen Lögen, die eenen de Luft nähmt, de geef´t  in Ninive daumals bestimmt uk all. Un düsse Verschwörungsgeschichten vull von Leegheit. Düsse blinde Gewalt gegen Froonslüe un Kinner. All´s nix neet up de Welt.  
In us wirkt de letzten Joahre na. Wir bruukt nich vääl Phantasie und wir seht Ninive vör us, groot un leeg. Dat versteiht jedet Kind, dat dat nich gaut is un nich gaut gahn kann.  Wir mööt  de Krisen nich länger beschrieben, wi sünd dor all middenmang un beläävt jüm..

Sünd all in Ninive leeg? „Ehre Leegheit“ ist vör mi kaamen, seggt Gott tau Jona. Viellicht wöör et goarnich de ganze Stadt, wöören et goarnich all`, wöören vääle uk unschüllig. Aber ünnergahn ward de ganze Stadt, wie ein Schipp ünnergeiht un all` mit sick ritt, de nich in dat Rettungsboot passt.

Jona künnigt den Ünnergang an. Et sünd noch 40 Daag! Bloos noch? Oder kann dat uk as Upmunterung verstahn weern: Noch hebbt ji annerthalf Monate Tiet?

Kuum to glöben is dat, wat nu passiert. De Droom von jede Prädigerin, von jeden Prädiger warrd woahr. Nägen Wöör - un de Welt steiht up den Kopp. Keeneen diskutiert! Kenneen froagt: „Wo hat he dat her?“ Keeneen roppt: „All´s Fakenews, verkehrte Narichten, de wüllt us bloos daalhoolen!“ Et gifft keene Snackeree doaröber, ob se nu wirklich leeg wöören. Se hebbt nauch Wäten un sünd uk nauch bild´t, upmaal is all´s kloar. Jona hat kuum utsnackt, dau - glöövt se an Gott! All glöövt se an Gott.

Sogoar de König stiggt von sienen Thron, tüht siene prächtige Kleedaasch ut, leggt sick eenen Sack üm un sett sick in de Aschen. „In Sack un Asche“ roppt, nee bölkt he den Fastenbefehl an alle rut, nicht maal de Deerte weerd verschont. „Jeder laat von sienen leegen Weg aff, jeder laat von de groote Sünde aff! De hier bruukten Wöör erinnert an de Schandtaten von de Minschen, na de damals de groote Floot kaamen wöör.

All`s kummt in Bewägung. „Maakt jau up, denn: Wer weet al, ob dor nich doch noch ne Möglichkeit is un Gott sienen Plan bereut un siene Raasch vergitt – un de Minschen wieterläben könnt!  De Hoffnung starft bekanntlich toletzt. 40 Daag blievt us jümmerhen noch. “
Düsse poor Wöör von den lüttjen Propheten Jona bringt hier richtig wat in Gang`n. So groot as de Leegheit von de Minschen in Ninive wöör, so groot is uk de Bewägung, de dordöch tostann´ kummt.
Wie hier sogor de König von siene Leegheit afflööt, wöör dat uk den russichen Diktator mit sien` agressiven grundlosen Krieg gegen eenen friedlichen souveränen Staat und siene Minschen gaut to Gesicht stahn un wi schöllen jeden Dag dorvör beden, dat de grausaame Krieg uphöört! 

Leebe Gemeende,
mehr un mehr staun ik öber use Geschichte. Wat fallt mi besonners up? Da leege Daun von de Minschen ward uk leeg nennt. Dor is ne Kloorheit mit Moot. Un wenn dat Leege so groot is, denn is de Weg in den Ünnergang vörteeken´t. Entweder erledigt de Minschen das sülben oder Gott sprickt dat nich tau vermeidende, gerecht vermoot`e Urdeel. De Leegheit mutt een Enn`n  hebben. Wer leeg deit mutt mit Leeget rääken, dat wöör all jümmer so.
Nich in use Geschichte. Se vertellt dorvon, datt de Minschen in ehre Beziehung tau Gott flexibel sünd, de se taun Ümkehr`n nutzen könnt, se hefft de Freeheit, wat tau ännern un nee antofangen, wenn se denn glöövt.

Jesus hat dat lööter noch mal wiest, as he to de Froo, de steenigt weern schöll seggt: „Gah hen und sündig in Tokunft nich mehr.“

De Minschen in Ninive glöövt Gott. Un obwoll se eegentlich keene Möglichkeit hebbt, nutzt se ehr. Dat Leege is nich tau entschülligen. Dor is keen Woort dorvon, dat de Minschen von eenem Dag tau´n annern alls bääter maakt, ehre Schuld affdräägt un an de Versöhnung arbeit`. Nee, daför is dat tau laat, dor is tau vääl passiert.

Unverdeent is dat, wat de groote leege Stadt an Heil schenkt kriggt. Un de Antwoort is bloos, tau glööben un Buße tau daun, dat Leege tau laaten. - Wie oft hebbt wi us in de letzten Monate von de Pandemie wünscht, manche Entscheidung wöör nich draapen worrn un manchet Woort wöör nich fallen.

De Minschen in Ninive: harrn se Gott nich vergäten, harrn se sick besunnen, dat de lebennige Gott al jümmer ansprääkbor un gnädig wöör. Al gliek na de Rettung von dat Volk Israel ut de Sklaveree hebbt se siene Gebote nich inhoolen un danzen üm`t Gollene Kalf. Un? - hat he sick beirren laaten? He blifftt sien Volk treu un maakt sien Hanneln nicht affhängig von gauet Benähmen von de Minschen, Gott blifft sick treu.

He blifft een Befreier, de Bewoahrer un de, de füünsch ward, wenn Minschen sick in`t Verdarben störrt, wo se doch de Möglichkeiten hebbt, Großoartiget to leisten un wunnerboor tohoop tau läben. Dat Hart blödd, denkt man in düsse Daag an de grandiose russische un ukrainische Kultur, de Musik, den Danz, Architektur un Kunst un wie all´s in Gefoahr kummt dörch sinnlosen Dood. De Krieg in Europa bewiest nu wedder: Up de Minschen is keen Verlaat, bloos Gott blifft gnädig, barmhartig, langmöötig, von groote Gootheit. Alleen up Gott siene Gnade sett Martin Luther un arbeit`t an de Reformation. Up Rechtfertigung dörch Glooben set`t he alle Hoffnung.

„Dau glööben de Lüüe von Ninive an Gott.“ „Und Gott kickt up von siene Höcht“ – un sien TAUWENDUNGSWEG geiht wieter. Keen Ünnergang, sonnern Leev, von Anfang an. Wie könn et bloos Twiefel gäben? De lüttje Jona, rett`t von den grooten Fisch. Ninive, groot und leeg, rett`t von den grooten Gott. Wie könn dor bloos Twiefel upkaamen?

Jona däch dat al jümmer: „… ick heff wußt, dat du gnädig, barmhartig, langmöötig un von groote Gautheit bist un sühst von dat Öbel aff.“

Warüm Jona trotzdem suuer is und starben will? Um dat tau klären, bruukt dat noch ne nee Prädigt. Blos so vääl: Jona is noch nich erledigt. Gott kickt na em!

Also, dat wöör Jona, nich bloos för Kinder. De lüttje Jona, mindestens so wichtig as de groote Fisch. Denn Jona maakt us upmerksaam up de öbergroote Gnade un Gautheit von Gott, de grötter is as de gröttste Leegheit von de Minschen un de grötter is as all use Vernunft! Amen.


 

