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Közömbös maradhat-e az ember 
Krisztus szenvedésének, halálának és fel-
támadásának a különleges tanúja láttán? A 
lepel rámutat arra a hatalmas szenvedésre, 
amit értünk magára vállalt az Isten, aki 
emberré lett, hogy minket megváltson, 
és kiszabadítson a Sátán, a bűn és a halál 
rabságából.

„Ez az értékes halotti lepel – mondta 
II. János Pál – segít megértenünk Isten 
Fiának irántunk érzett szeretetének titkát. 
Itt a lepel előtt, a leírhatatlan szenvedést 
látva, szeretném megköszönni Istennek 
ezt a különleges ajándékot, mely előtt 
minden keresztény meghajol, és megpró-
bál Krisztus követőjévé válni. (...) A lepel 
segít nekünk megérteni a szenvedés titkát, 
melyet Krisztus áldozata szentelt meg, és 
mely az egész emberiség megváltásának 
forrása lett.” (Torino,  1998.05.24.)

 
 Szörnyen megkínozták

A lepel tudományos vizsgálata során 
kimutatták, hogy a benne eltemetett férfi 
1,81 m magas, arányos testfelépítésű volt, 
szakállat, hosszú hajat viselt, és gyönyörű 
szemita arcvonásai voltak. Ezt az embert 
szörnyen megkínozták, megostorozták, 
tövissel koronázták és keresztre feszítet-
ték. Testén mintegy 600 sebet és sérülést 
találtak. Mégsem fedezhetők föl a lenyo-
maton a test bomlásának nyomai. Ezek 
az adatok mind egybehangzóak az evan-
géliumi leírásokkal, sőt fontos részletek-
kel egészítik ki azokat. Ily módon a lepel 
szinte kézzelfogható bizonyítékká válik, 
és megmutatja, hogy Krisztus milyen 
sokat szenvedett értünk, szenvedett és 
meghalt.

Jézus arca

Az átélt fizikai és lelki szenvedések 
ellenére a leplen látható arclenyomat 
meglepő szépséget és békét sugároz. 
Ilyen szenvedést a kereszten csak olyas-
valaki viselhetett ekkora békével, aki 
tudta, hogy szenvedésével és halálával 
végső győzelmet arat a halálon.

Az arckép kínzásokról árulkodik. 
Botütés nyomai láthatók az orron és a 
jobb orcán, sebes a szemhéj és a sze-
möldök, zúzódás van a jobb arccsonton, 
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Vállára 

Sokakban nem is tudatosul, hogy a keresztény hit 

középpontja nem valamilyen magasztos idea, kultúra vagy 

az erkölcsi értékek, hanem a keresztre feszített és feltámadt 

Krisztus. Az Isteni Gondviselés segít nekünk személyes 

kapcsolatot teremteni a Megváltóval. Megőrizte számunkra 

halálának és szenvedésének megrázó képét egy halotti leplen, 

amely olyan, mint egy ötödik Evangélium, amely nem tollal, 

hanem az értünk kiontott vérrel íródott. 

The face as seen on the Shroud

vette a mi 
szenvedésünket...
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orrvérzés nyomai ismerhetők fel és az 
is, hogy kínzói a haját tépték. Az Evangé-
lium így ír: A fejét náddal verték, leköp-
dösték (Mk 15,19), majd arcul ütötték (Jn 
19,3).

Tövissel koronázták

A katonák töviskoszorút fontak, amit 
a fejére helyeztek (Jn 19,2). A kínzásnak 
ezt a módját kifejezetten Jézus számára 
találták ki, hiszen történelmi forrásokban 
nincs szó ilyen fajta kínzásról a keresztre 
feszítés előtt. A lepel szövetén számos 
vérnyom található, mely vér koponyán 
található sebekből folyt ki. Ezeket a sebe-
ket a tövisek fejbeszúródása okozta. A 
töviskorona kalapszerűen borította be az 
egész fejet. A sebészek 13 töviskorona 
okozta sebet találtak a homlokon, 20-at 
pedig a fej hátsó részén, de feltételezé-
seik szerint ez a szám összesen akár 50 is 
lehetett. Mivel a fejbőr alatt rengeteg ideg 
és vérér fut, a fejbőr erős vérzése közep-
ette a töviskorona borzalmas fájdalmakat 
okozott. Ha figyelembe vesszük, hogy a 
fejbőr egy négyzetcentiméterén 140 fáj-
dalomra érzékeny pont van, akkor elkép-
zelhetjük Krisztus hatalmas szenvedését 

– írta L.Coppini, a Bolognai Egyetem 
Anatómia Intézetének vezetője. A vizsgá-
latok azt is megállapították, hogy a vérzé-
sek által rajzolt kép teljesen megegyezik a 
fej anatómiai érhálózatával. Ez egy újabb 
bizonyíték a lepel hitelességére vonatko-
zóan, hisz az érhálózatot csak 1593-ban 
tanulmányozták és ismerték meg.

 Megostorozták

Jézust kegyetlen módon megosto-
rozták. Az egész testén láthatók a római 
flagrum ostor nyomai, még a fenekén is, 
ami arra bizonyíték, hogy ostorozásakor 
mezítelen volt. Ez egy nagyon kegyet-
len büntetés volt, nemegyszer halálos. 
Az ostornak három hosszabb szála volt, 
amelyek végén lévő fémdarabok minden 
ütéskor kiszakítottak a testből egy-egy 
darabot. A testen 120 ostorcsapás általi 
sebet találtak. Akkori szokás szerint csak 
azokat ostorozták meg, akiket nem ítéltek 
halálra, és a büntetés végrehajtása után 
szabadon bocsátották. Eleinte Pilátus 
csak megostorozni akarta Jézust: Meg-
fenyítem hát, és szabadon bocsátom (Lk 
23,16). Ezzel magyarázható az ütések 
nagy száma és az a kegyetlenség, amivel 
a katonák az ostorozást végrehajtották. 

Látható, hogy önálló büntetésnek szán-
ták. Ketten voltak, a jobb oldalon álló 
magasabb volt és sokkal kegyetlenebbül 
végezte feladatát. Jézus enyhén lehajolt, 
kezét egy oszlophoz kötözték. Az ostor 
szálai rácsavarodtak és a teste elülső 
részét, a hasát, a mellkasát, a combját és 
lábszárát is érték.

A keresztet hordozta 

A Lepel sebeit vizsgálva (a jobb és 
bal lapocka fölött) a tudósok egyetérte-
nek abban, hogy Jézus a keresztre feszí-
tés helyére egy keresztfát, patibulumot 
vitt, amihez a kezei voltak hozzákötözve. 
A keresztfa valószínűleg 30 kg-os volt, 
hossza pedig 1,80 m. A végsőkig meg-
kínzott Krisztus nagy szenvedés árán 
tette meg a körülbelül fél kilométeres 
utat. Amikor elesett, megütötte az arcát 
és térdre hullott. A tudósok sebeket talál-
tak az arcán, orrán (az orra hegyén föld és 
kavicsdarabkákat) és a térdén, különösen 
a jobb térdén, melyeket ugyancsak az 
elesések okoztak. Mivel Jézus nem tudta 
a keresztet vinni, megállítottak egy cire-
nei embert, Simont, aki éppen a mezőről 
tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, 
hogy vigye Jézus után (Lk 23,26).

 Keresztre feszítették

A keresztre feszítés volt a legkegyet-
lenebb és legmegalázóbb büntetésforma 
Jézus idejében. A leplen láthatók a fel-
szögezés nyomai. A lábfejek sebeiből arra 
következtethetünk, hogy a testet ezen a 
ponton is egy szöggel verték a kereszt 
függőleges fájához. A bal lábfej keresz-
tezte a jobbat. 

A kézfejet a csuklónál és nem a tenyér-
nél szögezték át, mert a tenyér nem bírta 
volna a kereszten lógó test súlyát. Ha az 
egész test súlya ránehezedne a tenyérre, 
az elszakadna. A szögeket tehát az ún. 
Destot-nyíláson ütötték át. Ebben a pont-
ban nem található komolyabb vérér, de 
ott van az ököl mozgatásáért felelős ideg. 

„Ez az ideg felelős az ököl mozgatásáért, 
de fájdalmat is érzékel – írta dr. P. Barbet 

– ez a fájdalom borzalmas, de nem kibír-
hatatlan. Ha az lenne, az ember elveszí-
tené az eszméletét.”

A bal csukló sebe két vérnyomot is 
hagyott a Leplen, melyből a tudósok meg 
tudták állapítani Jézus pontos helyzetét a 
kereszten. A pontok 10 fokos szöget zár-
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Vérnyomok az átszúrt szívből
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szenvedésünket...
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nak be, tehát Jézus a kereszten többször 
megpróbált megemelkedni, hogy jobban 
levegőhöz jusson, és ilyenkor 65 fokot 
zárt be a váll vonala és a kereszt geren-
dája, amikor visszaesett, ez a szög 55 
fokos volt. Pár pillanatra ilyenkor köny-
nyebben tudott lélegezni, de a fájdalom 
és a fáradtság miatt újból visszaesett. Ez 
a fölemelkedés, visszaesés a kereszten 
körülbelül 3 órán át tartott és szörnyű fáj-
dalmakkal járt. Idővel egyre sűrűbbé vált 
és a teljes kimerültségig, majd a halálig 
tartott.

Szíve nem bírta tovább 

A jobb oldalon található 1,5 cm széles 
és 4,5 cm hosszú seb analízise és a sebből 
kifolyt vér és víz vizsgálatából kiderül, 
hogy a halál közvetlen oka a szívburok 
elszakadása volt, melyet az agónia során 
a burokban összegyűlt folyadék okozott. 
A burokban akár 2 liter folyadék is össze-
gyűlhetett, amely összenyomta a tüdőt is. 
Amikor a szívburok a benne összegyűlt 
vér miatt megrepedt, hirtelen erős fájdal-
mat okozott a mellkasban. Erre a hirtelen 
fájdalomra az ember automatikusan fel-
kiált. Jézus még egyszer hangosan felki-
áltott, és kilehelte lelkét (Mt 27,50). Az 
eszméleténél lévő ember hirtelen halála 
rendszerint azonnali hullamerevséggel 
jár. Ezzel magyarázható a Leplen talál-
ható test megfeszült tartása.

 A Megváltó szívét átszúrták 

Röviddel a halál beállta után a folya-
dékban szétváltak a vörösvérsejtek és a 
vérplazma. Amikor Jézus oldalát lándzsá-

val átszúrták, a sebből először a vörös-
vérsejtek majd a vérplazma folyt ki: „vér 
és víz” – írta evangéliumában Szt. János 
(19,34).

Jézus átszúrt szíve Isten hatalmas sze-
retetének bizonyítéka. Emberré lett értünk 

„teljesen lecsupaszította magát” és minden 
ember bűnéért magára vállalta a halált. Ő, 
aki teljesen bűntelen volt, megtapasz-
talta szenvedésében és kereszthalálában, 
hogy milyen szörnyű szenvedéssel jár a 
bűn. A mi szenvedésünket viselte, a mi 
fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Isten-
től) megvertnek éreztük, olyannak, akire 
lesújtott az Isten. A mi bűneinkért szúrták 
át, a mi gonoszságainkért törték össze (Iz 
53, 4-5). 

Ebben a borzalmas szenvedésben 
Jézus a végsőkig engedelmeskedett az 
Atyának. Tökéletes engedelmességével 
legyőzte a bűnt és a halált. A szenvedés 
csúcspontja az a pillanat volt, amikor 

Jézus így kiáltott a kereszten: Én Istenem, 
én Istenem, miért hagytál el engem? (Mt 
27,46). Szenvedésével Jézus eljutott min-
denhová, ahol hat a bűn pusztító ereje, és 
legyőzte azt határtalan szeretetével és 
engedelmességével. Az Atya iránti tök-
életes szeretetével és engedelmességével 
Jézus halálán és feltámadásán keresztül 
végleg legyőzte a halált és a bűnt. 

A lepel segít nekünk megérteni a 
Krisztus áldozatával megszentelt szen-
vedés titkát, mely a megváltás forrása 
lett az egész emberiség számára – mondta 
II. János Pál Torinóban. A lepel egyúttal 
Isten szeretetének és az ember bűnös-
ségének képe. Arra kényszerít, hogy 
megértsük Krisztus megváltó halálának 
legmélyebb okait. Ezt a mérhetetlen szen-
vedést látva még közelebbinek és még 
nagyobbnak érezzük annak a szeretetét, 

„aki úgy szerette a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta érte” (Jn 3,16). Hívő ember 
mély meggyőződéssel vallja: „Istenem, 
ennél jobban már nem is szerethetnél!”, 
és tudatosítania kell magában, hogy ezt 
a szenvedést egy valami okozta, a bűn, 
minden egyes ember bűne.

A lepel mindnyájunkat arra szólít, 
hogy Isten szeretetének képét lelkünkbe 
véssük és eltávolítsuk onnan a bűnt. A 
szenvedésen elmélkedve az ember meg-
szabadulhat a felületességtől és önzéstől, 
ami különösen jellemzi a mai ember sze-
retetélményét és a bűnhöz való viszonyát. 
A lepel némán visszhangozza Isten szavát 
és a több évszázados keresztény üzene-
tet: higgyél Isten szeretetében, hisz ez az 
emberiség legnagyobb kincse és kerüld 
a bűnt, ami az emberiség legnagyobb 
veszélye.

(Torino 1998.05.24.).
M.P. 
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