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Christus medicus 
Áhítat 

Akik elmentek mellette, fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: Aki lerombolod a 
templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten Fia vagy, és szállj le a 
keresztről! Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel 
együtt: Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most 
a keresztről, és hiszünk benne! Bízott az Istenben: szabadítsa meg most, ha akarja; hiszen ezt 
mondta: Isten Fia vagyok. (Mt 27,39-43) 

Evangélikus énekeskönyvünk egyik szép, 16. századi énekében ez áll: „Orvost ad, ki 
segíthet, Krisztust, aki az élet, Kinek véres halála üdvösségünk forrása."1 Ez a kép, 
mely Krisztust orvosként ábrázolja, a nyugati egyházatyák prédikációiban nagyon 
gyakran föllelhető, és mind a mai napig azon szimbólumok közé tartozik, melyek Isten 
bűnbocsátó, megváltó és üdvözítő munkájáról beszélnek. Jézus Krisztus az orvos, aki 
„Sok halálos sebből gyógyítónk..."2 - írja Luther Márton. De vajon hol és mikor kap
csolódott egybe a Krisztusról történő beszéd az orvosi, gyógyítói tevékenység szimbo
likájával? Mi t üzen számunkra a szaknyelven Christus medicus motívumnak nevezett 
képes beszéd? Mit jelent abban a korban, melyben az informatika mellett a géntechno
lógia vált vezető tudományággá? Mit jelent számunkra, akik egészség és betegség, élet 
és halál, bűn és kegyelem, váradalom és beteljesedés kőtábláit cipeljük? Nekünk, akik 
gyógyulásra vágyunk és akiknek gyógyítanunk adatott? 

Az orvos-szociológus Alexander Schuller kutatásai során arra a következtetésre 
jutott, hogy sokaknak éppen a géntechnológia által elért és elérhetőnek tűnő lehető
ségek váltak a 21. század üdvtanává.3 Mások az új technológiák körül kialakult új 
mítoszokról beszélnek, így Ted Peters is, aki a „gén-mítoszról" a következőképpen ír: 
„Az orvos-tudósok a mi lovagjaink csillogó vértben, a gének despota diktátorok. Az orvos-lova
gok bevonulnak a despota király kastélyába a molekuláris kutatások segítségével, megfejtik a 
DNA titkát és megnyitják a kapukat a gyógyító csapatok előtt."4 

A mítoszoknak, így az új mítoszoknak is van természetesen valóságalapjuk. Hiszen 
valóban csodálatosak azok az eredmények, amelyekről szinte naponként hallunk híre
ket. Képesek olyan mikrovilágot teremteni, melybe belépve egy modern orákulumban 
érezheti a halandó magát, ahol képes beletekinteni sorsának könyvébe, ahol képesek 
kijavítani defektusait, ahol képesek megszabott élethatárait kitolni, ahol ráragyoghat 
a „posztmodern géntech-kegyelem" derűje. Orvost ad, ki segíthet, Krisztust, aki az 
élet, kinek véres halála üdvösségünk forrása? 



Jézus azt állította önmagáról, hogy Isten Fia. Inkább hagyta volna magát megkövez
ni, mintsem, hogy tagadja ezt. S most Jézus gúnyolói bizonyítékot várnak. Ha megsza
badítja önmagát is, akkor elhiszik: valóban Isten Fia. De vakok ők. Nem látják, és nem 
ismerik fel, hogy éppen a kereszt az, ami Jézus istenségét ábrázolja. A világ bűnéért 
hal meg, hogy meggyógyítsa azt a világot, mely idegen testét kivetni készül önma
gából. 

Hitvallásként hangzanak Ignatius sorai az Efezusiakhoz írott leveléből: „Egy orvos 
van testi és lelki, aki született és születetlen, a testben lévő Isten, a halálban igazi élet, 
aki Máriától és Istentől való, először szenvedő, majd szenvedéstől mentes, a mi Urunk 
Jézus Krisztus." 5 Ugyancsak nála találkozunk azzal, hogy a kenyér a halhatatlanság 
orvossága, „... ellenszer a halál ellen, hogy ne haljunk meg, hanem mindörökké éljünk 
Jézus Krisztusban". 6 Jézus az, aki egy személyben orvos és orvosság, „medicus" és 
„Pharmakon", aki az emberiségért adta önmagát a kereszten és a kenyérben önmagát 
adja nekünk, hogy életünk legyen. 

Mégsem szűnik a gúnyolódó tömeg zaja, nem is mellékes dolgokat vetnek Jézus 
szemére, hanem egyenesen ezt a megrázó kijelentést teszik: „Másokat megmentett, 
magát nem tudja megmenteni." Miért nem tudja mindezt megtenni? Neki nincs szük
sége segítségre, hiszen ő Isten Fia. Ezért képes lemondani a dicsőségről és a hatalom
ról, a szépségről és az erősségről. 

Az apokrif apostoltörténetekben a következő imádságot találjuk: „Te, aki egyedül 
vagy védelmezője és orvosa ezen szolgáknak, te, aki ingyen gyógyítasz, te, aki egyedül 
vagy könyörületes és az embereket szereted, te, aki egyedül vagy üdvözítő és igaz."7 

Ebben az imádságban feltűnő számunkra az „egyedül" polemikus használata, mely 
egyértelműen az Aszklépiosz-kultusszal szembeni elhatárolódásra utal. Aszklépiosz 
a görög hitregében a gyógyítás istene. Halálra vált embereket állított talpra, sőt még 
halottakat is feltámasztott. Szent helyein kígyókat tenyésztettek és azokkal gyógyítot
tak is. Az Aszklépiosz-bot, mely köré kígyó tekeredik, nem csupán a gyógyszertárak 
emblémája, hanem az orvosi hivatás jelképe is 8 . Arról is tudunk, hogy templomaiban 
gyakorlat volt az „incubatio". Ekkor a betegek a templomban töltötték az éjszakát, 
hogy az isten álmukban közölhesse velük a gyógyító erejű orvosságot. Rómában Kr. e. 
291-ben honosuk meg tisztelete, „akkor történt ugyanis, hogy egy pusztító dögvész 
idején a Sibylla-könyvek tanácsára kígyó alakjában Epidauroszból elhozták és a Tiberis 
szigetén templomot emeltek neki". 9 Kultusza Pannóniában is meghonosodott, erről 
tanúskodnak a hazánkban talált nagy számú fogadalmi feliratok és szoborművek is. És 
számunkra még egy fontos epizód: Zeusz attól tartva, hogy Aszklépiosz tevékenysége 
által megszűnik a földön a halandóság, és a halálfélelemmel együtt elvész az istenfé
lelem is, villámaival megölte Aszklépioszt.10 Ennek kapcsán mondja Lactantius: „egy 
embert agyoncsaphat a villám, de nem egy istent". 1 1 Ebből és sok más hasonló hivat
kozásból kitűnik 1 2, hogy az Aszklépiosz-kultusz és a Krisztus-hit között kialakult 
feszültség centrumában nem az a kérdés állt, hogy melyikük a nagyobb orvos, hanem 
ez: melyikük isten? A pusztában vándorló nép akkor gyógyult meg a „halálos sebből", ha 
föltekintett a Mózes által készített és póznára tűzött rézkígyóra. Másként: akkor ma
radok-e életben, ha az érckígyóra szegezem tekintetem, vagy ha az Aszklépiosz-botra? 



A Christus medicus motívum Augustinus prédikációiban az eredendő bűn beteg
ségként történő értelmezése kapcsán fordul elő. A bűn olyan örökletes betegség, „ge
netikai rendellenesség", amelyet egyik generáció örökít a másikra.1 3 Augustinus sze
rint ez a rendellenesség emberi erővel, tudással, technikával nem gyógyítható: Krisz
tus az isteni orvos, ...az ő sebei árán gyógyulunk meg. (Ézs 53,5) 

Nekünk ezért segítségre van szükségünk. Önigazságunk szakadt kabát, átlátszó 
nejlonköpeny. Aki ezt felismeri és Jézus gyógyító közelségét keresi, azt Jézus meggyó
gyítja. O a bűnös embert a bűnbocsánat szavaival igazzá teszi: egészségessé. 

Sörén Kierkegaard A halálos betegség című könyvében arról ír, hogy a hit hiánya két
ségbeesésbe taszítja az embert és ez a kétségbeesés a halálos betegség. így érthető a 
Lázár betegségében rejlő paradoxon, hiszen Ez a betegség nem halálos (Jn 11,4) - mondja 
rá Jézus. De tudjuk, Lázár mégis meghalt. „Lázár tehát meghalt, de az a betegség még
sem volt halálos; ő halott volt, de a betegség mégsem volt halálos." 1 4 Mert a kétség
beesés rosszabb és veszélyesebb a testi kínnál, mivel magába zárja a testi halálnál ret
tenetesebb halált: az Én halálát. A kétségbeesés az „örökkévalóság radikális baja"; ez 
a betegség általános, mindenki ebben szenved: nem akar Istentől származó Én lenni. 
A végesség és az örök szintézisének, az Énnek az egészsége attól függ, hogy bizalom
mal és hittel van-e Isten iránt, akinek létezését köszönheti, hogy személyes viszonyban 
van-e vele? 

Jézus szenvedése a kereszten mégis nyugtalanította a gúnyolódókat. Ha az életük 
forgott kockán, inkább hazudtak, mintsem vállalták volna az igazságot. Hiányzott be
lőlük az igazi szeretet, mely magához öleli az igazságot. A világ hatalmasai megbízha
tóbbnak tűntek számukra Jézusnál. Mégis a gúnyolódok egyre világosabban ismerhet
ték fel azt a pontot, ahol a hit és a hitetlenség elválik és ahol megkezdődhet a gyó
gyulás. 

Isten Lelkének gyógyító hatása mégsem váltja fel „a különböző életdimenziók gyó
gyító módszereit. És megfordítva, ezek a gyógyító módok nem helyettesíthetik a Lelki 
jelenlét gyógyító hatását."1 5 - fogalmaz Paul Tillich. Ebből számunkra az következik, 
hogy bár az üdvösség és az egészség egymástól el nem választható fogalmak, de min
denképpen különbséget kell tenni közöttük. Ez a különbség éppen a keresztyén esz-
katológia körül világlik fel, melynek gyakorlati értelme abban áll, hogy az orvostudo
mányt megszabadítsa a szótériológia igényétől. 

„Bízott az Istenben: szabadítsa meg most, ha akarja; hiszen ezt mondta: Isten Fia 
vagyok." Jézus bízott az Istenben, aki ma „Orvost ad, ki segíthet, Krisztust, aki az élet, 
Kinek véres halála üdvösségünk forrása." 
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