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Kedves Húsvétot ünneplő Testvérek! 
 

‚Mert tudom, hogy az én Megváltóm él‘ Jób 19, 25 

 
 

Händel Georg Friedrich a nagy zeneszerző, magába 

roskadva, a lelkében reménytelenséggel rótta London sötét 
utcáit 1741. egy augusztus éjjelén.  Az előkelő angol világ 
kitaszítottjává vált, szegénység veszélyeztetette. Alig 60 
évesen az élettől megfáradtnak érezte magát, öregnek, 
alkotókészsége kialudt. Reményvesztetten tért haza 
egyszerű otthonába. 

Akkor fedezte fel költőbarátjától aznap érkezett 

küldeményt, melynek tartalmi kivonatán Lelki oratórium 
állt. Szinte feldühítette az üzenetnetíró és különösen a 
megjegyzése: Az Úr adta feladatod! De, kinyitotta és 
belelapozott a vaskos füzetbe. Figyelmét ez a sor ragadta 
meg: az emberek megvetették és lenézték... nem volt senki, 
aki együttérzett volna vele... Tovább olvasott: bízott 
Istenben... Isten nem hagyta el a lelkét… Néked is nyugalmat 
ad... Händel már fel-villanyozva olvasott tovább: Tudom, 
hogy az én Megváltóm él… örvendjetek... Halleluja. 
Megéledtek a sorok, lelkéből hirtelen csodálatos hangok 
áradtak, írónt ragadott és lázasan gyártotta a kottát: 
hihetetlen gyorsasággal töltődtek fel a hangjegyek.  

Így érte a következő reggel: Händel csak alkotott, sőt még 

délben is tovább kottázott. Időközönként odaűlt a csembal-
lóhoz – néhány hangzattal kísérletezett, lázasan fel-alá járt, 
két kézzel vezényelt és teljes lelkesedéssel énekelt: Halleluja, 
Halleluja! A szolgálója közben azon évődött, hogy gazdája 
megőrült. Händel 24 napig dolgozott a nagy művén, meg-
szállottként, élelelem és szinte pihenés nélkül alkotott. Ami-
kor fáradtan ágyba esett, előtte volt a Messiás c. hatalmas 
oratóriuma. Életműve előadását harmincnégyszer maga 
vezényelte – mindannyiszor az árvaház javára. Utóljára 
1759. ápr. 6-án. Betegágyán azt kívánta, hogy        

nagypénteken térjen haza Urához. Kérése meghallgat-
tatásra talált és 1759. április 14-én, nagypénteken örökre 
lehunyta a szemét. Händel ahhoz az Úrhoz mehetett haza, 
akinek átadta szívét és akiről alkotása oly lelkesen – még 
sírfeliratán - a westminsteri apátságban is hirdette: Tudom, 
hogy az én Megváltóm él! Erről szól, kedves Testvér, tömör 
mondatba foglalva a húsvét üzenete Jób könyvében: Mert 
tudom, hogy az én Megváltóm él! Akinek ez a mondat a 
szívében él, élővé vált, az a kereszt alatt sem roskad 
magába, az nem csak a sírban fekvő Jézust látja, az nem 
gúnyolódik a tömeg-gel, az nem sír Máriával, hanem 
halleluját zengve örvend és ujjong: feltámadt az Úr! Ebben 
teljesedett be Jézus küldetése. Azé a Jézusé, aki emberi 
formát öltve eljött világunkba, emberként szenvedett, 
felvitte a bűneinket a keresztfára és végül feltámadt a 
halálból.   

Ne csüggedj Testvér, hisz a keresztyénség legnagyobb 

ünnepén örömhírt hirdetünk: él az Úr! Él és csak Ő tesz 
boldoggá, csak Ő veheti el a bűneinket, csak általa bocsát-
hatunk meg embertársainknak, felebarátainknak, csak 
általa teremthetünk békés otthont gyermekeinknek, 
unokáinknak, csak Vele lehet teljes az életünk. Ne kételked-
jünk, mert a Feltámadott Jézus a javunkat akarja. Azért, 
mert szeretett bennünket. Jóbnak aligha lehetett könnyebb 
élete mint nekünk, egyáltalán nem! Nehogy azt higyjük, 
hogy könnyebben tarthatta meg hitét, hisz a próbatétel 
alatt mindenét és mindenkijét - szeretteit - kincseit vette el 
Tőle az Úr! De Jób kiállta a próbát. Hittel és bizonyossággal 
vallotta:  
                  Mert tudom, hogy az én Megváltóm él! 

Testvérem, magadénak vallod-e ezt a bizonyságtételt? A 

húsvéti üzenet nem csupán ésszel kell felfognunk, hanem 
mélységesen átérezve, szívvel-lélekkel és hittel elfogad-
nunk. Mert Jézus kell, hogy megszülessék szívedben, hogy a 
lénye átjárja egész bensődet. Fogadd el és engedd hát közel 
magadhoz a feltámadt Urat 2015. húsvétján is: hiszen 
éretted is meghalt, éretted is feltámadt, új, boldog és teljes 
életet ajánlott fel, hogy általa semmiben ne legyen hiányod 
- se Néked, se a házad népének! Händel Oratóriumát 
hallgatva - a zene bizonyságtevésével gondold végig Jób 
kijelentését: válaszolj mit jelent számodra a húsvéti üzenet: 
Mert tudom, hogy az én Megváltóm él!?  
Ámen 

   2015. Nagyhetében  
Petzold-Fekete Ivett, lelkipásztorod  
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