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Ajánlás és bevezető

Szeretettel ajánlom a magyar olvasóknak Giuseppe

Ghiberti elmélkedéseit a torinói halotti lepelről.

Szent Pállal mondhatom, hogy „azt adom át, amit én is

kaptam” (1Kor 15,3), mégpedig a szerző kezéből. Ghi-

berti atya lelkes torinói hívekkel együtt ajándékozott

meg minket, magyarokat 2010-ben – elsősorban a torinói

halotti lepel hiteles másolatával, azután a mély hit és

tisztelet jó példájával, amellyel a leplet és másolatát kör-

bevették, s talán ennek a hitnek és tiszteletnek foglalata-

ként a saját könyvecskéjével. 

A tisztelet a valóság, a lepel valósága, részletei iránt

átérzik a szerző minden szavából, aki fél évszázada a to-

rinói lepel közeli szemlélője, tudományos megismerésé-

nek nyomon követője, az utóbbi években egyházi meg-

bízottja. Ugyanakkor átjárja a hit, amely nem kevesebb

a tudásnál, és nem is mond ellent neki. Inkább olyan hit,

amely Istenbe kapaszkodik, hogy a valóságot teljes egé-
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szében megismerhesse, s a láthatóban felfedezze a látha-

tatlan kézjegyét. Számomra éppen az a legértékesebb

vonása, hogy ennek az egyedülálló ereklyének a közeli

ismeretén át az élet sokféle oldalára vet fényt. Úgy gon-

dolom, ez a keresztény világszemlélet szíve: minden em-

beri készségünket és képességünket használni abban az

egyetlen igazi szabadságban, amelyet Istentől kaptunk,

s amely Istenhez vezet.

Ghiberti atya nem részletezi, de ismeri és elismeri azt

a rendkívül sokféle tudományos eljárást, amellyel a termé-

szettudományok képviselői a lepel mibenlétét és keletke-

zését igyekeztek feltárni. Könyve, amelyet az olvasó kezé-

ben tart, újra meg újra kölcsönöz is ezeknek a vizsgála-

toknak az eredményeiből. Pályi Gyula, a lepellel foglal-

kozó legrészletesebb magyar nyelvű monográfia szerző-

je1 (nyilván a teljesség igénye nélkül) nemrég így sorolta a

szóba jöhető tudományos arzenált: az antropológia, a tör-

vényszéki orvostan, a patológia, hematológia, botanika,

pollinológia, numizmatika, textiltechnológia-történet, kü-

lönféle mikroszkópos és fotográfiai technikák kompute-

res képtisztító eljárásokkal kombinálva, radiokarbon-vizs-

gálat, pirolízises analízis tömeg-spektrometriával kombi-

nálva, a kémiai analízis és az optikai spektroszkópia. 
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1 Pályi Gyula: A torinói lepel (Szent István Társulat, Budapest 2010).



A lepel modernkori vizsgálata egyfelől Secondo Pia

híres, 1898-as fotója óta vett fordulatot, aki döbbenten

vette észre, hogy a fénykép előhívásához használt nega-

tívon plasztikusan megformálódik előtte egy emberi arc.

Azóta a leplet újra meg újra mind tökéletesebb fotózási

technikával és a média mindenféle lehetőségével is elér-

hetővé tették. 2012-ben például 12 milliárd képpontot

összesítő digitális felvétel készült róla, amely optikailag

mintegy tizenötszörösére nagyította a lepel felületét, di-

gitális mérete pedig körülbelül 17 DVD kapacitásának

felel meg. A lepel másolatai – ha nem is az előző részle-

tességgel – természetesen megtekinthetőek interneten is.

2013. április 2-án, nagyszombaton pedig első alkalom-

mal a televízió is közvetítette a lepel „kiállítását”, vagyis

azt, ahogy a lepel előtt imádságban emlékezett Jézus

szenvedésére és sírban nyugovására Torinó érseke, vele

együtt pedig több száz súlyosan beteg hívő. 

A tudományos ismeretszerzés eddigi legkomplexebb

vizsgálatát minden bizonnyal az 1978-as, amerikai szer-

vezésű tudóscsoport végezte el (amely a szakirodalomban

a STURP rövidítést viseli – Shroud of  Turin Reasearch

Project), illetve erre épített az ENEA olasz fejlesztési és

energetikai ügynökség tudományos vizsgálata is 2005 és

2010 között. A szigorú természettudományos megfigye-

lések eredménye egyeseket talán csalódással tölt el, má-
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sokat viszont megörvendeztet: miközben egyre többet

tudunk a lepelről, az mégis megmarad titoknak. Vagyis

minden részletbe menően leírható a minősége, de a ke-

letkezését a jelen tudományos felkészültséggel nem lehet

megmagyarázni. Egyszerűbben szólva ez azt jelenti,

hogy semmiképpen sem festmény, sőt, ha bűntényhez

kapcsolnánk a keletkezését, miszerint valaki talán kény-

szerrel imitálni akarta volna Jézus szenvedését, az sem

lenne elegendő arra, hogy ilyen képet hozzunk létre. A

világsajtót bejárta ugyan az 1988-as C14-es vizsgálat

megállapítása, miszerint a lepel a késő középkorban ke-

letkezett volna. A sajtó kevésbé adott teret azoknak a tu-

dósoknak, akik – az előbb említett szakértői csoportok

tagjaival együtt – újra meg újra megfogalmazták ellen-

érveiket a radiokarbonos vizsgálat eredményeivel kap-

csolatban. A Pray-kódexben felismerhető, s a leplen

„L”-alakban azonosítható égési sérülések mindenkép-

pen azt mutatják, hogy a lepelnek a megadott időszaknál

korábban kellett keletkeznie. A sokféle adat közül köz-

ismert a „halszálkás” szövésminta, amelyet sehol nem

találtak meg a középkorból származó leletekben, viszont

ismert a Kr. u. 1. századból, vagy a pollenvizsgálat ered-

ménye, amely elvezet egész Palesztináig. A kutatók nagy

része nem fogadja el a radiokarbon vizsgálat eredményét,

már csak azért sem, mert a vizsgálócsoport magukat a
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mérési eredményeket nem volt hajlandó nyilvánosságra

hozni. A lepel anyagát olyan sokféle hatás érhette, hogy

a vizsgálat mai módszerei egyszerűen túlságosan nehéz-

kesek egy efféle kormeghatározáshoz. 

A tudomány igen messzire vihet, de teljes bizonyossá-

got nem adhat – mert nem ez a feladata. Bár kétségtelen,

hogy a lepel tökéletesen megfelel annak, amit az evangéli-

umi forrásokból Jézus szenvedéséről tudunk, tudományos

bizonyítékunk nincs arra vonatkozóan, hogy ez a lepel

az, amelybe az ő testét beburkolták. Tény, hogy 2013 tava-

szán megjelent írásában egy francia kutató újra kijelen-

tette:2 a történetírás általános irányelvei szerint bizonyo-

san állíthatjuk, hogy ez a lepel nemcsak hogy nem hami-

sítvány, hanem valóban Jézus halotti leple volt. 

Ez azonban nem hitkérdés. Természetes tények alátá-

maszthatják, de a szó természettudományos értelmében

nem bizonyíthatják a keresztény hitet. Jézus Krisztus a

benne hívő tanítványokra, apostolokra és apostoli egy-

házára bízta, hogy szeretetből vállalt szenvedésének,

nagyszombati csendjének és húsvéti feltámadásának

tanúi legyenek, s mindennek a tényleges jelentését min-

denkor újra elmondják. 

p 9q

AJÁNLÁS ÉS BEVEZETŐ

2 Tristan Casabianca, “The Shroud of  Turin: A Historigraphical Approach”,
The Heythrop Journal 54 (2013,3) 414–423.



Ha az interneten Giuseppe Ghiberti nevére keresünk,

leggyakrabban párbeszéd közben, tudósokkal, papokkal

és persze riporterekkel látjuk őt együtt. Könyve arra hív,

hogy mi is kapcsolódjunk be ebbe a párbeszédbe. Köny-

vét olvasva beszélgessünk nemcsak vele, hanem a lepellel.

Kérdezzük magát a leplet is, hogy mit mond el nekünk

Istenről, Jézusról, mit mond önmagunkról, és mit mond

a világról, amelyben a hitünk szerint „testté lett az Ige”,

a láthatatlan Isten megmutatta önmagát. 

DR. MARTOS LEVENTE BALÁZS
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I

A Lepel és az élet

Miért kaptuk Istentől a Leplet?

Egyszer kisebb televíziós stáb érkezett hozzánk mesz-

sziről, azzal a szándékkal, hogy a Lepellel kapcsolatos

személyekről, tárgyakról forgassanak. Sürgető kérdésük

ez volt: „Van valami újdonság a Lepellel kapcsolatban?”

Kísérőjük mosolyogva rájuk nézett, majd csodálkozva

kérdezte őket: „Ismerik egyáltalán a régi fejleményeket?”

Persze előjött a C14-es karbon vizsgálat eredménye:

„Igaz, hogy az a fejtegetés most már meghaladott?” A

kísérő pedig minden tudását összeszedte, különbözteté-

seket és pontosításokat ajánlott, de közben arra gondolt:

Valóban ez lenne a Lepellel kapcsolatos legfontosabb,

első kérdés?

Azt gondolom, az első kérdésnek inkább ennek kelle-

ne lennie: Miért kaptuk a Leplet?
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Megpróbáltam valahogy válaszolni erre a kérdésre.

A Lepel olyan valóság, amelyet Isten az utamba helye-

zett. Azt akarja, hogy tudomást vegyek róla. Vagy talán

ennél is többet akar? Sok minden nem igényel különö-

sebb figyelmet részünkről. Vagy azért, mert közömbö-

sek, vagy azért, mert kifejezetten érdektelenek számunk-

ra. De a Lepel nem lehet közömbös, hiszen érzem, ahogy

megérinti a személyemet, miközben szemlélem. Még ke-

vésbé lehet érdektelen számomra, mivel már sokak életé-

ben a megtérés gyümölcseit termette. Így tehát nekem

sem lesz haszontalan, és teljesen helyénvaló, hogy ennek

okát keressem.

A Lepel üzenetet hordoz magában. Nem tudok másra

gondolni, csak arra, hogy Isten azért adta nekünk a Lep-

let, hogy figyeljünk erre az üzenetre. Könnyen belátható,

hogy a Lepel egy halálig tartó szenvedés történetét mesé-

li el. A Leplen kirajzolódó kép részletei arról beszélnek,

hogy személyük belehalt szenvedésébe, s hogy ezt a halált

keresztre feszítés okozta. Mit jelent mindez?

Ezen a ponton a kérdések kettéágaznak attól függően,

hogy a Leplet önmagában, fizikai valójában, mint anya-

got szemlélem-e, vagy azon túlmenően hagyom, hogy ér-

zékennyé tegyen az üzenetre is, amely magából a képből

fakad. Maga a tárgy is meglehetősen titokzatos és jó pár

problémát felvet, amelyek magából a régi lenvászon ter-
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mészetéből fakadnak, illetve abból a tényből, hogy a ki-

rajzolódó lenyomat olyan különleges. Milyen régi valójá-

ban ez a vászon? És hogyan keletkezett rajta a képmás?

Önkéntelen kérdések ezek, a maguk nemében nem mond-

hatók különlegesnek. Természetes, hogy felvetődnek és

hogy az ember szenvedélyesen keresi rájuk a választ. 

De éppen a kép bonyolítja a helyzetet. Valami azt

mondatja velem, hogy a Lepel összefügg Jézus sorsával.

Talán valami régi vallásos hagyomány, talán az a kapcso-

lat, amelyet többé-kevésbé önkéntelenül rögtön megte-

remtek Jézus kereszthalála és a vásznon nyomot hagyó

történet között. Mindenesetre biztos, hogy ha elkezdünk

beszélni a Lepelről, akkor önkéntelenül Jézusra terelődik

a szó. Valaki ellenkezhetne, mondván, hogy helytelen Jé-

zust kezdettől fogva bevonni ebbe a történetbe. De való-

jában az lenne helytelen, ha nem ismernénk el kezdettől

fogva, hogy ez a tét: mivel Jézusról van szó, ezért olyan

szenvedélyes ez a kutatás! Máskülönben sokkal keveseb-

bet vitáznának róla. Egyúttal azt is mondhatjuk, hogy

mivel Jézus áll a középpontban, éppen ezért találunk

annyi érzelmi túlfűtöttséget a témát tárgyalva, amelynek

azonban tudatában kell lennünk, hogy mindez ne befo-

lyásolhasson túlságosan. Jézus az, aki megrendíti az ő

misztériumához közelítőket, és belép azok életébe, akik

rádöbbennek, hogy róla van szó. 
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De ezért van az is, hogy aki bekapcsolódik ebbe a fo-

lyamatba, úgy érzi, hogy az egyik legszebb ügy iránt kö-

telezte el magát, amellyel csak dolga lehet az életében.

Már nem maga a Lepel számít, mint tárgy, hanem a sze-

mély, akire ez a tárgy önkéntelenül is ráirányítja a figyel-

memet. Ettől fogva az életem közvetlen párbeszédbe lép

azzal a személlyel. A Lepel eközben nem veszített sem-

mit az értékéből, sőt, értéke abban a pillanatban válik

nyilvánvalóvá, amikor megvalósult a kapcsolat, s ezért a

Lepel immár eltűnhet. Ezért jut önkéntelenül is eszünkbe

Keresztelő Jánosnak, „a vőlegény barátjának” szava: „ne-

kem kisebbednem kell, neki pedig növekednie” (Jn 3,

29-30). Semmi sem termékenyebb, mint ez az eltűnés, és

világos, hogy a tudományos kérdésfelvetés ezen a ponton

mennyire viszonylagossá válik.

Ezek után úgy vélem, alapvető választ adhatunk arra

a kérdésre, hogy miért kaptuk Istentől a Leplet: azért

hogy ösztönzést nyerjünk és bátrabbá váljunk a szemé-

lyes párbeszédre az Úr Jézussal.

A személyes párbeszédtől a tudományos kutatásig

Próbáljuk meg tehát pontosabban meghatározni az

üzenetet. Hiszen ha van kapcsolat, sőt ilyen szoros kap-
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csolat a Leplen kirajzolódó kép és a Jézus életének véget

vető események között, akkor ennek a képnek egészen

biztosan mondanivalója van számomra arról az ese-

ményről és annak értelméről. Ez a megállapítás valószí-

nűleg elegendő ahhoz, hogy nyomban élő párbeszédet

indítson el a Lepel, illetve tulajdon mindennapjaim

„szövete” között anélkül, hogy a többi kérdésre választ

várnék. Ettől fogva feltehető, hogy a Lepelről folytatott

spirituális és pasztorális fejtegetések, illetve a „történel-

mi lelethez” kötődő tudományos kutatások egymástól

független úton haladhatnak tovább.

Ez a következtetés azonban mégsem olyan magától

értetődő. Tény, hogy aki a Leplet szemléli, annak eszébe

jut, hogy ez a Lepel egykor érintkezett Jézus élettelen

testével, körülölelte azt, és ez a felismerés megindítja őt.

A Krisztus testével való érintkezés gondolata sokkal ele-

venebbé teszi az emlékezést. Még a leginkább szívhez

szóló kép, amelyet egy festő vagy szobrász formázott,

vagy a legjobb filmrendező rekonstrukciója sem hason-

lítható össze – a vonzerő tekintetében – azzal a szegé-

nyes és pontatlan képpel, amelyet a Leplen szemlélek.

Ez az emlékezés törvényszerűsége, és ezért a Lepel ere-

detére és keletkezésére vonatkozó kérdés a maga össze-

tettségében mindig fontos, és felkelti a nem szakértők

figyelmét is. Ezért nem vagyok közömbös a tudományos
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kutatók értekezéseivel szemben. Rajongónak, lelkes

pártharcosnak érzem magam. Tudatában vagyok ennek,

s amikor a tudományos eredményekről olvasok, igyek-

szem úgy állást foglalni, hogy ne hagyjam magamat

mindettől befolyásolni.

De ez az érdeklődésem nem szükségszerűen megha-

tározó, ahogy a kutatások eredményei sem (amelyek

egyébként nem is mindig hivatalosak). A Lepel üzenetét

nem homályosítja el semmiféle tudományos vita. Ennek

legfőképpen azokban kell tudatosulnia, akik a közvetítés

munkájában köteleződtek el, hogy egyre szélesebb körben

terjeszthessék ezt az üzenetet. Miközben az ember ro-

konszenvvel tekint mindazon erőfeszítésekre, amelyek a

tudományos kutatás terén folynak, és megpróbálja támo-

gatni azokat, közben megpróbálja azt az utat is bejárni,

amely független ezektől a tudományos eredményektől.

A kutatás, éppen hosszú és szerteágazó természetéből

adódóan, türelemre int. Elfogadjuk az Úr nekünk adott

ajándékait, olyan lehatárolt formában, ahogy ő kínálja

nekünk. Az Úr megmutatja nekünk, hogy milyen, előt-

tünk még ismeretlen határ elfogadását kéri tőlünk: egy

pontig ismeretet és bizonyosságot kapunk tőle, ettől

kezdve pedig türelemre, alázatra és annak elfogadására

hív bennünket, amit az ő legfensőbb jósága megszab.

Nincs értelme feláldozni azt, amit birtoklunk csak azért,
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mert még nem ismertünk meg minden titkot vele kap-

csolatban.

Ezzel a hozzáállással derűs szabadsággal járhatjuk

be azt az utat, amely megpróbálja elmélyíteni az aján-

dékban rejlő egész gazdagságot. Nem tudok mindent,

de amit tudok és látok, az tökéletesen megerősít és meg-

vigasztal. A tudományos kutatás továbbra is a látókö-

römben marad, a vele való együttműködés egyszerre

örömmel és aggodalommal is eltölt, mindazonáltal meg-

hagyja a szemlélődés derűjét, amely többé nem számok-

tól, hanem Isten mindent meghaladó szeretetétől függ.

Ezen a ponton a Lepel jelenléte nemcsak Jézus szen-

vedésének és sírba tételének, hanem az Evangélium min-

den egyes lapjának is a visszhangjává válik. Sőt, az élet

csendes és hűséges kísérőtársává lesz. Akkor vesszük ezt

észre, amikor a valóság tapasztalatunk köréhez tartozó

elemeit a Lepelhez közelítjük, és kiderül, hogy a Lepelhez

való közeledésük mennyire megvilágosítja a velük való

kapcsolatunkat.

Valahogy különleges mindig a Leplet az első helyre

tenni meggondolásainkban, és másodikként olyan na-

gyon is fontos valóságokat említeni, mint a testünk,

Krisztus teste vagy egyenesen a Szentháromság. Így tisz-

telgek az élet dolgai előtt: megadatott számomra, hogy

ennek a valóságnak, a Lepelnek a közelében legyek, és
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azt gondolom, megfelel Isten tervének, hogy általa fog-

jam fel oly sok más szép, fontos és titokzatos dolog értel-

mét is. Ez nem azt jelenti, hogy a Lepel lenne az elsőd-

leges, csupán azt, hogy benne van a lehetőség, hogy a

továbbhaladásra ösztönözzön. Talán elcsépelt, kissé

szokványos meggondolások lesznek mindebből, de ki-

egészíti majd őket a Lepel jelenléte, amely mindennek

mélyebb, igazabb, ösztönzőbb hangot kölcsönöz. 
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XI

A Lepel és a halál

Mindannyian szeretnénk hosszan szemlélni a Leplet,

sietség nélkül elidőzni e szent képmás előtt. 1973-ig

nekem is csupán bizonytalan elképzelésem volt a Leplet

illetően, az Enrie-féle fotónak köszönhetően, amely

azonban még felületes volt, és nem részleteiben mutatta

a Leplet.

Aztán következett a „televíziós kiállítás”. Nem értet-

tem igazán, hogy milyen szempontok miatt került rá sor:

azt tudtam csupán, hogy egy tudományos bizottság bi-

zonyos kutatásokat folytatott. A sajtótájékoztató során

azonban meglepődve tapasztaltam, hogy a történettu-

dományokat (beleértve a biblikus exegézist is) egyáltalán

nem alkalmazták e kutatás során. Ekkor fogalmazódott

meg bennem, hogy a jövőben összetettebb és egysége-

sebb program keretében ez utóbbiakat sem szabad ki-

hagyni a munkából.
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A televíziós felvételeket megelőző bemutatóra csak

néhány százan kaptak meghívást, de én a kiváltságosok

között voltam. Nagyon megérintett ez az élmény, amely

ezt követően még többször a legváratlanabb módon is-

métlődött meg az életemben. A Lepel függőleges helyze-

te nem nagyon zavart akkor. Megjegyzem, a Leplet ab-

ban a teremben aligha lehetett volna másképpen elhe-

lyezni. Később azonban szükségét éreztem a Lepel víz-

szintes elhelyezésének.

1978-ban, a Lepel jelenlétében bemutatott esti szent-

misék alkalmával, kiváltságos helyzetnek örülhettek az

együtt miséző papok, hiszen a liturgia ünneplése alatt

egészen közelről teljes nyugalomban szemlélhették a

Leplet. Sok apró részlet vált ekkor végre világossá.

1992-ben egy napra zárt körben állították ki a Leplet.

Ez az alkalom arra szolgált, hogy megfelelőbb progra-

mot dolgozzanak ki a Lepel megóvására, mivel a hagyo-

mányos formában történő konzerválás aggodalomra

adott okot, főként az arc vonalában elhelyezkedő redők

megsokszorozódása miatt. Egyre több időt töltöttem a

Lepel közvetlen közelében, de aggodalom töltött el, ha

a rám váró munkára gondoltam, ez pedig elvonta figyel-

memet a Leplen látható képmás nyugodt szemlélésétől.

A legszebb és legmaradandóbb élmények a kiállítások

alkalmával értek: minden reggel, az őrségváltásnál, le-
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hetőségem nyílt arra, hogy negyed órát tökéletes, zavar-

talan magányban töltsek el a Lepel előtt, amelyet éppen

akkor kezdtek megvilágítani. Olyan kiváltság volt ez,

amelyről biztosan el kell majd számolnom az Úr előtt.

De meg kell mondanom, hogy az öröm és a megható-

dottság közé nagyon mély részvét is vegyült, mert a Le-

pelről csak a fájdalom tekintett vissza. Az embertelen

kín, a határtalan szenvedés, amely szinte tulajdon tagja-

inkat is átjárta, a legkétségbeesettebb kérdéseket szülte

meg a szívünkben, miközben tudtuk, hogy valódi vála-

szokat nem találunk rájuk.

Miközben reá tekintesz, késztetést érzel arra, hogy

áldást láss a halálban, mint ami véget vetett ennek a

gyötrelemnek. Gyakran érzi ugyanezt az is, aki nagyon

erős fájdalomtól szenvedő haldoklót ápol. A betegség ki-

meríti a beteget és azt is, aki segít neki a betegség elvise-

lésében. Aztán a halál állapotának közelsége egyszer

csak felértékeli az életet. Ekkor érted meg, milyen gyen-

ge és törékeny az emberi ítélet. A Lepel keresztre feszí-

tett embere is kívánhatta a halált, de az evangéliumok-

ban erre nem találunk utalást. Jézus számára a halál an-

nak a folyamatos szándéknak a végső és legfőbb cselek-

ménye volt, amely az Atyával való egyre teljesebb egy-

séget kívánta elérni. Benne megvalósult az az igazság,

amely azt hirdeti, hogy a halál az élet hűséges, követke-
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zetes és logikus befejezése. Nem tudom, hogy mennyire

törékeny vagy kikezdhető ez az állítás. Én remélem,

hogy nem az. Azoknak viszont, akik életükben túlnyo-

mórészt az Istentől való távolmaradást, vagy ami még

rosszabb, a határozott ellenkezést választották, azt kívá-

nom, hogy a halál számukra is teremtsen kedvező alkal-

mat választásaik felülvizsgálatára. Bár állhatatosan

ragaszkodtak hozzájuk, talán mégsem voltak végérvé-

nyesek. Jézus választásai mindenesetre végérvényesek

voltak, attól a pillanattól kezdve, hogy a világba lépett.

Az ember számára a halál az a pillanat, amelyben

testi élete kialszik, és sorsát az Atya kezébe helyezi. Eb-

ben a pillanatban a Fiú állapotában való osztozás, amely-

nek legnyilvánvalóbb jele maga a testi halál, végül is biz-

tosítékul szolgál az örök boldogságban való részesedésre

is. Ez lesz az a pillanat, amelyben megvalósul az Újszö-

vetség egyik szerzőjének a mennyei hazáról megfogal-

mazott állítása: mindannyian elragadtatunk, hogy „az

Úrral odafönt találkozzunk, és így örökké az Úrral le-

gyünk” (1Tessz 4,17). E folyamatban az emberi test

mellé egy másik, szintén emberi test kerül, ha ebben a

minőségében felül is múlja a kifejezés lehetséges értékét.

E két test sorsa átjárja egymást, és kölcsönösen hatnak

egymásra. A Krisztus testében véghezvitt cselekedet se-

gítségül lesz abban a helyzetben, amelyben az ember
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alapvetően segítségre szorul. A kezdeti állapot, a bűnre

való hajlam átadja a helyét a másik test dicsőségének,

amely immár legyőzte a bűn következményeit.

Ugyanakkor annak az egykori kegyetlen halálnak az

emléke még most sem hagyja nyugodni azt, aki a Leplet

szemléli. Egy zarándok, miután elhaladt a Lepel előtt,

sírva emlékezett édesanyja hozzá intézett szavaira:

„Amikor a saját fejed után akarsz menni, és a parancso-

latokat lábbal tiprod, emlékezz arra, hogy valaki így halt

meg érted.”
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