
19:23kk A vitézek azért, mikor megfeszítették Jézust, vették az ő ruháit, és négy részre 
osztották, egy részt mindenik vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig varrástalan volt, 
fölülről mindvégig szövött. Mondák azért egymásnak: Ezt ne hasogassuk el, hanem 
vessünk sorsot reá, kié legyen. Hogy beteljesedjék az írás, amely ezt mondja: 
Megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek.  
Az élet legtragikusabb pillanataiban is ott van az egyéni érdek, az üzlet, a nyerészkedés. 
Napokban hallottam, hogy valakik a járványt kihasználva többmilliós csalások sorozatát 
bonyolították le.  
A római katonák fizetése nem tudom milyen volt, de a történelemből tudjuk, hogy a 
jövedelmükhöz hozzá tartozott a fosztogatás, a leigázottak kizsebelése. 
A kivégző osztag fizetését különös borravalóval, paraszolvenciával pántlikázta a 
büntetésvégrehajtó ipar. A kivégzett nyomorultak ruháit megkapták a hóhérok.  
Gyakran egy morbid turkáló üzemelt a kereszt alatt, a Megváltó keresztje alatt is a 
Golgotán.  
Jézus Krisztus keresztjénél azonban elakadt ez a jól bevált gyakorlat. Elakadt, fölakadt a 
köntös egybeszövött gyönyörűségén. Mondták is a katonák, ezt ne hasogassuk el, hanem 
vessünk rá sorsot. 
A katona zsebében mindig volt dobókocka. Máris rázta az egyik a markában, és a kocka el 
van vetve: aleia iacta est! gyönyörködhetünk latin tudásunk ideillő közmondásában.  
Az evangélista hozzáteszi, hogy ez a több száz éve írt 22. Zsoltár szava. Beteljesül ez a 
zsoltárba keretezett prófécia! Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. 
Nincs most idő azon elmélkedni, hogy milyen magasfokú prófécia beteljesedésről van itt 
szó. Hiszen nemcsak az hangzik el, hogy megosztoznak, hanem sorsot vetnek. 
2020. Nagypéntekén számomra nyomasztó üzenet, hogy míg a pogány katonák a külső 
látszatért, esztétikai értékelésből döntenek amellett, hogy nem hasogatnak és nem 
szakítanak szét egy köntöst, addig a keresztyén egyháztörténet hemzseg az 
egyházszakadás traumáitól. Kisszkizma és nagyszkizma és így tovább. 
Üzenet: Figyeljetek keresztyének! Benneteket nem a külső politika és hatalmi erők 
szaggatnak darabokra. Ne a külsőktől, világi katonáktól és hóhéroktól féltsétek az 
egységet, hanem a belső magatoktól. 
Mert erre is igaz az Úr Jézus szava, hogy a világ fiai – jelen esetben a katonák – 
eszesebbek a világosság fiainál! 
Minden évben tarthattunk eddig januárban imahetet. Eredeti nevén imanyolcadot. A 
mozgalom kezdetétől ott van az utalás Krisztus szétszakított köntösére, vagyis arra, hogy 
szétszakadva él az egyház. Áldott papok és lelkészek hűséggel szervezik az imaheteket, 
hogy enyhítsék Krisztus köntösének megosztását. 

2. A köntös egybe maradt ott a kereszt alatt. Hadd emlékeztessek arra, hogy 
ugyanebben az órában viszont kettészakadt a templom kárpitja. Ez a színházi függönyhöz 
hasonlító alkalmatosság arra hívatott, hogy titokban tartsa a szentélyben lévő tárgyakat, az 
áldozatbemutatás cselekményét. 
De a mi Istenünk nem a titkok, hanem a nyilvánosság Istene! Nem titkosít adatokat 
évtizedekre, csak vádakat töröl el véglegesen, örökre, hogy ne vádoljanak többé bennünket 
bűneink és vétkeink. 



Szeretem hangsúlyozni az összefüggést, hogy a jeruzsálemi templomban is 
dokumentálódott a golgotai esemény. Mert a Golgota nem más, mint egy kifordított, 
nyitott szentély ott észak Jeruzsálem egyik forgalmas kereszteződésében. Nagypénteken 
megfordul a liturgia. Most már nem a pap, az ember mutat be áldozatot Istennek, hanem 
fordítva, az Isten mutat be áldozatot, nyilvánosan egy forgalmas kereszteződésben a 
Kereszten.     Ezzel „keresztezi” az Isten az emberi gyakorlatot és beidegződéseket. 

3. Jézus köntösét nem szakítják szét. De a főpap, Kajafás pár órával korábban 
megszaggatta a saját köntösét. Megdöbbentő az, amit Kajafás tett. Merem állítani, hogy 
nem tudta mit cselekszik.  
3Móz 21:10 Aki pedig főpap az ő atyjafiai között, akinek fejére töltötték a kenetnek olaját, 
és akit felavattak az ő szolgálatára, hogy a szent ruhákba felöltözzék: fejét meg ne 
meztelenítse, se ruháit meg ne szaggassa… 
Így az Úr Jézus marad egyedül a pap.  
Az áldozó és Áldozat!  
Fején nemcsak a betániai megkenetés olajával, hanem Ő az Isten felkentje,  
görögül: Krisztusa,  
héberül: Messiása.  
Fejét nem meztelenítették meg, hanem töviskoronát raktak rá. 
Köntöse nem szaggattatott meg, hanem sorsot vetettek rá. 

4. Sok gyarlóság van az ereklye mozgalomban. Ne is foglalkozzunk a Trier ben őrzött 
emléktárggyal! Fontosabb számunkra, hogy ez a meg nem szaggatott köntös jelenti e 
számunkra a fehér ruhát, ami nélkül nem lehet bejutni a Mennyországba. 
A fehér ruha nemcsak a tisztaság, a teljesség szimbóluma, hanem aki ennek várományosa, 
az már itt a földi életében sem hagyja, hogy a Személyes Gonosz széttépje életét. 
Szétválassza a vasárnapi istentiszteletest a hétköznapi robotolótól. 
Megőriz a bűn, a gyarlóság miatt keletkezett feszültségektől,   házasságot, családot, 
nemzedékeket, nemzetet széttépő lavinájától. 
Keresztünk fekete köntösét nemsokára fölváltja a föltámadási fehér lepel. 
Nézz föl a feketére és nézz föl majd a fehérre is, hogy mostani nehézségeid, félelmeid 
megszűnjenek és részese lehess Krisztus szét nem hasogatott köntöse gyülekezetének! 
Ámen.  


