
Hatodik stáció:

Veronika letörli Jézus arcát
A hagyomány szerint egy jeruzsá-

lemi asszony, Veronika a keresztútját
járó Jézus arcára tett egy kendõt, és a
kendõ csodálatos módon megõrizte
Jézus arcvonásait. Hiteles Jézus-arc.
Vera icona – hiteles képmás, mondja
a latin. Innen a név is: Veronika, aki
nem szerepel a Bibliában, sõt alakja
elõször csak egy VI. századi apokrif
iratban tûnik fel, majd a keresztes há-
borúk után lesz népszerû. S ahogy
alakult, formálódott évszázadokon át
a ma ismert keresztút, vált annak
részévé a XVI. századtól.

Egy másik hagyomány beszél Jézus
halotti kendõjérõl, amelyet a sírban
fekvõ Jézus arcára helyeztek, s amely
a turini lepelhez hasonlóan újból és
újból felbukkan a történelemben, elõ-
ször Edesszában, majd Konstantiná-
polyban, késõbb Rómában, s ma –
csodák csodája! – Európa több orszá-
gának templomaiban õrzik a kendõt,
amit Veronika kendõjének neveznek.
Vitatkoznak is rendesen, melyik az
igazi. A Vatikánban, vagy a manopel-
loi kapucinus kolostorban, esetleg
Genovában, vagy a spanyol Oviedó-
ban õrzik? Netán Franciaországban,
vagy Görögországban?

A lényeg persze nem ez, hanem az,
ami az eredeti szándék is volt. Felmu-

tatni a hiteles Jézus-arcot. Az ikont, a
vera iconát. Hiteles, egyértelmû Jé-
zus-arc – ma is erre van szükség. De
ma olyan választék van Jézus-arcok-
ból, mint egy képkereskedõnél. Kis-
jézus a betlehemi jászolban; angyali
názáreti mintafiú; a hegyi beszéd ha-
tározott és megértõ Jézusa; a gyógyí-
tó, fáradt vándorprédikátor; Jézus, a
jó barát; a feltételeket adó és elvárá-
sokat támasztó, kissé hivatalos Jézus;
a kötelekbõl ostort fonó, haragvó Jé-
zus; a vérrel verejtékezõ, az elárult, a
szenvedõ, a keresztfán meghaló, a ha-
lottaiból feltámadó. Természetesen
ez mind õ, de mégis valamennyien
hangsúlyt teszünk valamelyik képre,
és így nemcsak Veronikának van
kendõje Jézus-arccal, hanem nekem
is, neked is és neki is. Mindannyiunk-
ban kialakult az évek, évtizedek alatt
egy képmás, egy kendõ, amelyet ma-
gunk elé teszünk, mint a kalotaszegi
nénik az aluljárókban. És ez a mi ken-
dõnk, és ez a mi portékánk, tessék, ezt
vegyétek meg, ezt kövessétek mint
házastárs, gyerek, unoka, munkatárs,
szomszéd, barát vagy hívõ itt a temp-
lomban, és más egyházak más temp-
lomaiban. A kendõnk, és a kendõn lé-
võ istenarc pedig egyre kevésbé ke-
lendõ.

Mondhatjuk per-
sze magabiztosan,
ha nem kell, legyen
ez az õ bajuk. De a
globalizált világ-
ban már nincs „én
bajom” és „te ba-
jod”, már nem egy-
mástól elkülönítet-
ten létezünk: a má-
sik hite, élete,
félelmei, fogyasz-
tási szokásai, gye-
reknevelési elvei el-
jutnak hozzánk a fel-
melegedés, a romló
levegõ és víz, vagy a
gazdasági és mun-
kahelyi, lakókör-
nyezeti problémák,
ne adj’ Isten, su-
gárszennyezés for-
májában. Tehát
szóba kell állni az-
zal a gondolattal is,
hogy talán a ken-
dõnkre nem azok-
kal a hangsúlyok-
kal van felírva az
istenkép, amelye-

ket az Isten képére és hasonlóságára
teremtett ember felismerni és követni
képes. Mintha a „régi” hitek és élet-
módok már nem mûködnének.

Felírhatjuk-e a kendõnkre azt, hogy
Isten tõlünk és a világtól elkülönítet-
ten létezik – vagy azt kell felírnunk,
hogy Isten bennünk él, és soha nem
feledkezett meg a világról, és közvet-
lenül kommunikál minden emberrel,
és minden ember hordozza az Õ üze-
netét?

Felírhatjuk-e azt, hogy Isten egy
felsõbbrendû lény, aki ugyanazokkal
az érzelmekkel bír, mint mi, tehát
meg lehet bántani, haragszik, és
bosszút állhat rajtunk vagy kizárhat
magából – vagy azt kell felírnunk,
hogy Istent nem lehet megbántani, és
nem áll bosszút rajtunk, hanem felté-
tel nélkül szeret minket?

Felírhatjuk-e azt, hogy Istennek
szüksége van a mi hitünkre, imánkra,
állandó igazodásunkra és szolgála-
tunkra, és Isten boldogsága, öröme a
mi cselekedeteinktõl függ – vagy azt
kell felírni, hogy Isten maga a bol-
dogság, és nem követel meg semmit
senkitõl, és nincs szüksége semmire
ahhoz, hogy boldog legyen?

Felírhatjuk-e azt, hogy egymástól
elkülönítetten létezünk – vagy azt
kell felírnunk, hogy mindannyian
egymás testvérei vagyunk, és oszto-
zásban kell élnünk?

Felírhatjuk-e azt, hogy az Istenhez
tartozás lényege a szenvedés méltó
jézusi elviselése – vagy azt kell felír-
nunk, hogy létezésünk természetes
állapota az öröm?

Felírhatjuk-e a kendõnkre azt, hogy
Isten országa az emberiség egyik
szép utópiája, és majd a mennyor-
szágban jön el – vagy azt kell felír-
nunk, hogy létezik az immanens re-
mény, és Isten országa, az emberek
közötti szeretetközösség, osztozás és
egymásra figyelés megvalósítható, és
a kontraszt-társadalom felépíthetõ.

Nyilván folytathatjuk ezt, ki-ki a
saját szempontjai szerint. Nem is
gondoljátok, hogy mekkorát fordulna
a világ, ha képesek lennénk a felira-
tok átírására. Egy új emberiség tava-
sza lehetne ez.

Számomra ez az idei Húsvét üzene-
te. Hitem szerint ez a keresztútját járó
Jézus Atyjától kapott üzenete minden
kor minden embere számára.
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