IV.
Ezek után pedig összegezzünk.
Megtörténteknek lehel-e tekinteni Jézus gyógyításait! Ismételjük el e kis dolgozat gondolatmenelét :
l. Jézus gyógyításait kivesszük a "csodák" közül. A
"csodák"·kaJ ebben a doJgozalban nem foglalkozunk. "Ahogy
én, - irja Dr. Völgyesi Ferenc, a neves budapesti ideggyógyász
és szakíró' - lapasztalásaimmal mögöttl1'm, a Bibliában olvasgatni kezdtem, legnagyobb meglepetésemre nem csodákat talál·
tam, azaz nem olyan csodákat, melyeket a klinikus felfogás
nem tudván összeegyeztetni a maga leoriáival, nem minósithe·
tett egyébnek, mint természe/feletti csodáknak, hanem ép ellenkezőleg I nem találtam gyógyító csodát a Bibliában. Azaz, hogy
az előbbinél sokkal nagyobb csodának, a legnagyobb csoddnak :
a Természetnek s annak gyakorlatomból jól megismert lélektani
törvényeinek afdrendelt csoddlatossdgait ismertem bennük fel.
Más szóval, az 6- és Új-teslamentum "gyógyító-csodái" sajátságosan a legtermészetesebb, abszolut szavahihető kórleirdsoknak
bizonyultak előttem, amelyek a vitát a klinikus-orvos és a
hipnotizőr között végeredményben az utóbbi javára döntötték el".
2. A Biblia-kritika alapján eredetinek mutatkozó 14 gyógyítást vizsgálat alá véve, úgy találjuk. hogy azok rnindenike
meglörténhetett, ha a betegségeket funkciós természetű rendellenességeknek vesszük. Annak vehetjük-e? Az ép most idézett Dr. Völgyesi szerint e "gyógyító-csodák" abszolut szavahihető kórlcírásoknak bizonyultak és lehetségesek. E. R. MicJem
I Hlpn6lis gy6gymód a szervi I!I lelki betegt:~gekn~l. Bp. 193". I~ old.
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zerin! (l. 33 old.) viszont ép a leirásokkal van baj, mert etek
~em elég pontosak, bár a főbb szimplomák elég bizonyságot
s\olgáltatnak arra, hogy funkciós természetü, még pedjg hisztériás idegi rendellenességekról lehetett szó e gyógyítási eselek~n, Dr. Clendening (I, 33 old,) szerint a legtöbb gyógyítás
kifejezetten hisztériás egyéneken történt, hihető is, lehető is
(Waco-ban mindennap végeznek ilyen gyógyitásokat I), van
azonban egy nehány - a vérfolyásos asszony, Péter napa, aki
lázban feküdt, a főpapi szolga fülének a levágása s a lepracselek, melyek mindenikét illetően a leírások kétértelműek _
amelyek nem sorozhatók szerinte II funkciós természetű idegi
rendellenességek közé,
Elfogadva már most Clendening véleményét, a gyógyítási
esetek három csoportját így állíthatjuk össze I
Az elfogadott 14 gyógyitási eset közül a legkevesebb a
harmadik csoportba tartozik, azaz, az "életre· keltés· mindössze
Jairusz leányának meggyógyítását foglalja magában, (Lázár "feltámasztása" nincs a 14 elfogadott közt),
A második csoportba, azaz, az "orgánikus természetű
betegségek" közé kell soroznunk L Péter napát, 2. a vérfolyásos Ilsszonyt és 3. a kapernaum! bélpoldost.
Az első csoportba, II funkciós természetű rendellenességek
közé tartozik a többi, a 29. oldalon felsorolt 14 gyógyitásból a
fenti négy után megmaradt 10 esct.
A harmadiknak említett első csoport teljesen a hisztéria
tüneteit viseli magán minden szakember szerint, ennek megmagyarázásával elég sok idöt is töltöl!ünk el, most egyszerűen
csak csatlakOzunk a szakírókhoz és eHogadjuk az eseteket hisztériás eseleknek, melyeknek meggyógyítása az Új-testamentumban leírt módon meglörténhetett. 1
Hogy állunk azonban az "életre·keltés~-sel? Lehetséges
L t'demes megemlíteni Dr. Völgye,í n~zet~1 az e csoporlb. larto~<1
"Ö,dönIl:Ö1Ök" (megszáUottak) mtg!lYÓ8y'lád.ól, "Az (Jrd{jng6s"knek~ aklkMl
Jhus II ördölI:öl ki!lzte, és • ví~kÓrOlokn.k, akiket Jélu! meggyógy.tott "ll
Iri.ludÓk él farizeusok engedelme nélkül uombalnapon", egyar'nl m~ II
qyellen lénylee;u gyógysurük nn I ez II orvo.ludomillY résté,61 kati/alJ.
b.n elismert hipnotiku$-szugge5zliv gyógymód". Id. m6 156 old.
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volt-e? Az orv os szakértők J airusz leányál tclszhaloUnak tart-I
jákI s élelre-keltését Worcester és ft1cComb így adják eM, .!
"Jairusz, a kapernaumi zsinagóga egyik leje találkozjJézussal a tóparton s kéri, hogy jönne e l otthonába & )ieIyezné kezeit az 6 kis leányára. aki haldoklik, hogy magához
térjen és éljen. Jézus enged a szivighat6 kérésnek és tan!tvá"Vait maga mellé véve, követi az atyá t. Amint azonban a sokaság körülözönli ót, érzi, hogy ruhájának szegélyét valaki megérintetle. Hátrafo rdul és megkérdezi, ki érintette meg öt. Ekkor
jelentkezik a vérfolyásos asszony. lábaihoz esik s megva!lja tilkát, mely szerint azt gondolta, hogy, ha csak meg is érinti Jézus ruhájál. meggyógyu]. És Jézus megvígasztalja 6t s megnyugtatja, hogy az ő hite elérte céljál. Ugyanekkor üzenet jön
JairuS2. otthonából, hogya gyermek közben meghalt. J ézus
azonban hirtelen megfordul s, az 6 szokásos megérzésével mások lelki állapota iránt, a bátoritás szavait szólja' "Ne félj.
csak higyj IM Amikor a házhoz érnek, a hivatásos gyászol6k és
a család barátai már megérkeztek s az egész hely visszhangzik a sirástól és a jajgatást61 a zsidók szokása szerint. Péter,
Jakab és János belépnek vele a házba és ő kiküldi a zajos
társaságot. "Mit zavarogtok és sírtok? - mondja. A gyermek
nem halt meg, hanem alszik." .t:s nevetik vala őt. Jézus azonban a három tanitvánnyal, akikkel különösen meghitt viszonyban volt, valamin t a szülőkkel, belép a kamrá ba, ahol a gyermek fekszik, ágya mellé lép, megfogja kezeit és mondja, "T:::.Htha kumi, ami megmagyarázva azt teszi, Leányka, neked
mondom. kelj fel. M A történet valóságon nyugvó jellege még
jobban kidomborodik, ha emlékezetbe ídézzük, hogya talitha
sz6 eredetileg bárányt jelentett, később azonban gyermekek becéző nevéül használták. új;l'y, hogy amit Jézus mondott, amikor a gyermek fölé hajolt, ez volt, "Báránykám. ébredj föl I"
(Warschauer , Historical Life of Christ. t 16 old.) És a leheletlen megtörténik. A gyermek fölemeli fejét a párnár6l, kHépik
az ágyból és járni kezd. A jelenlevők "nagy csodálkozással

, Dr. Völeyui il. Id.

mu

156 old.
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csodálkoznak. Jézus pedig erősen megparancsolá nekik, hog
ezt senki meg ne tudja és mondá, hogy ad janak annak enni,!
Vajjon ez a tÖrténel hiteles adatokon nyugszik? A kétel.
kedés. melyc! vele szemben sokan t ámasz tanak, tulajdonkép.
pen alapnélkűli. Adva van az alya neve és hogy a uinagóga
fejeinek egyike volt. Az evangélista pontosan adja meg az adalokat, valószínűleg azéri, mert Jairu$Z leánya ismert volt Márk
idejében a keresztények között. A gyermek kora is adva van,
12 éves. Továbbá figyeljük meg. hogy Jairus;>; nem azért jőn
J ézushoz, hogy halott leánya feltámasztására kérje, hanem csak,
hogy megmentse azt, aki haldoklik. Maguk, az arámi nyelven
mondott sza\ak is adva vannak, melyeket Jézus a gyerraekhez intézett. Végül pedig figyeljük meg a valószerüségnek a
jellegzetességét, azt a körülményt, hogy Jézus módszerét itt is
hűen írja le. Az izgatottság és a bámuló lelkesedés között Jé.
zus nyugodtan azt mondja a szülőknek I n Adjatok a gyermeknek valamit enni." A rendkívülinek a hétköznapival való ez a
találkozása ékesen-szólóan bizonyitta, hogy itt nem legendagyártásról, hanem megtörtént tények leirásár61 van szó. Itt
szemtanú bizonyságtétele szólal meg s ki lehetett volna más ez
a szemtanu , mint Péter?
Ha megvizsgáljuk ezt a történetet, nem találunk határozott bizonyítékot arra, hogy a gyermek tényleg meghalt volna.
Az ájulás, vagy a trance állapota annyira hasonlatos a halálhoz, hogy csak az orvos-tudományokban jártas ember tudná a
különbséget fölledezni. Ennek a kél állapotnak az összetévesztése annál valószínűbb, mert hiszen a zsidóknak nem volt szabad megérinteni a halottat, nehogy tisztátalanná váljanak a
törvény szerint. Továbbá, Jézus mielőtt a betegszobába I~p,
maga is kijelenti, hogya gyermek nem halt meg, csak alsZIk.
A gyermek haldoklik, a lélek azonban még nem hagyla ej a
lestel, habár ez meg fog törlénní, ha ez az állapot. tovább tart:
Jézus azonban azért jön, hogy magához térítse s Igy megsz~
badítsa a gyermeket a halál karmaiból. Nyilvánvalóan nem kivánhat hitel az önkívületi állapotban levő gyermektől, legfeljebb
csak azoktól akik köze! vannak hozzá és szeretik a gyermeket.
Ezért bálOrí;ja az atyát, hogy ne féljen, csak higyjen, mikor a
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hírnök a halál hirét hozza. Az atya hite bizonyára újabb tápot nyert
abból a tényből, hOi!y a vérlolyásos asszony Jézus ruhájának érin·
tésétől meggyógyult, de a hírnök szavára ismét közel volt a kétségbeeséshez. Jézus szavai és fellépése azonban olyan hatást tettek
rá, hogy még a halált is legyőzhetó ellenfélnek tarthatta, ha a
Mester szemeibe nézett. Minthogy pedig a hit törvénye ismét
érvényre jutott, Jézus most már tudja, hogy mindezek lehel·
ségesek. Amikor a házhoz érnek, mindenki mást eltilt magától,
csak meghitt barátait és azokat nem, akik az 6 hitét és bizakodását osztják. Az Istenbe vetett, nyugodt bizalom atmosz·
férája elengedhetetlen. mikor Isten erejét kívánjuk igénybe
venni. A sírás és a jajgatás. amelyt't a leIbéreIt gyászolók támasztottak, olyan atmoszférát teremtett volna, amelyben Jézus
is tehetetlen IcU volna, mert a kétségbeesés hangja elnyomta
volna a gyermek öntudatlan állapotában is befolyásolható tudatalattijában Jézus reménységet- és életet-igér6 szavait. Ezek a
szavak "a gyermek nem halt meg, csak alszikM, olyan ember
ajkain, mint Jézus, hatalmas sugalló erővel bírtak s arra voltak szánva, hogy meggyőzzék a körülállókat, tán magát az
öntudatlan gyermek tudatalattiját is, s előkésútsék az útat a
hit számára. Az igy támadt csendességben hit és szeretettől
áthatva mcgszólal Jézus, hangja a gyermek tudatalattijáig hatol, megérinti a szendergő életösztönt s visszahívja a gyermeket
a.t életbeM •
Semmi okunk nincs rá, hogy ez orvos-szakirók véleményében kHelkedjünk, sót a gyógyítás leirását is elfogadhatónak
kell tartanunk mai ismeretünk alapjan. Igy hát Jairusz leá·
nyának élclre-keltését is azok közé a gyógyítási eselek közé
sorozhat juk, melyek megtörténtét lehetségesnek tartjuk.
Hogy állunk azonban a legnehezebbnek látszó mdsodik
cscpo,t három gyógyításával? Tényleg orgánikus természetű
betegségekről (tehát nem funkciós természetű rendellenesséllekról) kell itt beslélnünk? Mindenekelőtt igazat kell adnunk Dr.
Clcndcningnek, hogy ezek az esetek _ ha nem is kétértelmuen, amint 6 irja - mindenesetre csak nagy áltaJánossállokban vannak leirva.
a) Péter nnpa "hidelllclésu_ben lekszik. Kérdés, hogy tud-
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ták·e akkor még, hogy mi is az a hideglelés, vagy pedig vala.
milyen lázzal, csetlel( epileptikus rohammal tévl:'sztetlék ad
össze. Ez a kérdés nem is kérdés, egészen biztos, hogy akkor
mél! az orvosok nem voltak tisztában a hideglelés mibenIHével, sót szimptomáival sem, annál kevésbé várhatjuk a beteg_
ség pontos felismerését a tanitványoktÓI.
bJ A vérfolyásos asszony esetében az orgánikus alap tagadhatatlannak látszik. Az asszony tizenhét éve szenved, s sok
orvossal hiába kinoztaUa magát, betegsége csak még rO$Z'
szabbodoU. Gondolhatnánk ugyan ilt is olyan hisztériás
alapra, mint amilyen a sztigmákat, be·nem·gyógyuló sebeke!
stb. okozza, ez azonban csak feltevés lenne, mert a leírás in'
kább a méh haemorrhosls·ára (ara n yér.szerű vérzékenységére)
mulat, mely teljesen orgánikus természetü baj. Viszont lit nem
is arról van szó, hogy Jézus gyógyította volna meg az aszszonyt, hanem, hogy az asszony meggyógyult maga, - "és vérének forrása azonnal kiszárada és megérzé testében, hogy kj.
gyógyult bajából~ (Mk. V. 29.) - tehát csak autoszuggesztiós
jelenségek ről lehet ill beszélni s nem tevőleges gyógyításról. Az
ilyen orgánikus természe1ii betegségek szuggesztiós úton való
gyógyitása mellett Dr. Völgyesi több könyvében sikra száll s
példák, sikeres gyógyítások százait sorolja fe\. Az autoszuggesztiós gyógyulás mellett viszon t Cou~ teSz tanu vallomást. Tcrmészetesen nem mi ndenféle betegség gyógyítható szuggesztiós
úto n, pl. az eltört csontot semmiféle szuggesztió őssze nem
lor raszthatja, a vérfolyás! azonban az ez úton gyógyítható be·
tegségek kőzé sorozhat juk bizonyos esetekben. Már pedig milyen alapon sorozhatnánk ép a vérfolyásos asszony esetét azok
közé a vérfolyások , vérzékenyséllek közé, amelyek nem gyólIyíthatók szuggesztiós, au toszuggesztiós úton?'
I Dr. Völgye.i • vof. folyásos anzony nlegjO'ógyHádl ismerteti idb.dt
könyv~ben I azok kOto! w.olj •• amelyekről, mini ul legháltSl!bb psychote,",piai lerrofnum"-.Ól emlo!kezik meg. A vérIolyboI • • nony eseléh.. haJOnló
gydey;!."át ;rja le nehány oldaUal lovább: uDuuvilteben ei)' k~vel kft
picitnsemel hre$tent fel. E li.lll lírilányt p.ir év elliU operilta E. S. d •• I~
orVOl. Mtután mandul!jit kivette, rövid id6 mulva rendkivii! erŐi vo!rzésl kl·
pou, ntajd belevérzett I nóll '"andó egy/Ob ftrztsel vollak, amelyeket több
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Nehezebb a magyarázat a leprás esetek gyógyításáná!.
M~könnyíteni látszik ugyan a megmagyarázást az a kevéssé
ismeri t~ny, hogy a Bibliában Iciri lepra'csetek korántsem ledik a ma "lepra~ néven ismert betegség túnetelt. Ezt a betegs~get ugyanis a BibUa három nhvel ls jelöli, 1. "zara'ath~
héberül), 2. "lepra" (görögül) és 3, "eldas", vagy "elefantia'
sls~ (görögül), Ezek közül az első egyáltalán nem fedi a mal
lepra tüneteit, hanem valami bőrbetegséget jelent csupán. A
~Iepra~ néven említeH betegség sem azonos a mai leprával.
Ma "psoriasis~ a neve annak a betegséQnek, melyet a régi görög orvosok "lepráM.nak neveztek, s nem ragadós, nem kínos
~s nem veszedelmes börbetegség ez is. Az "eleras~, vagy "elefantiasis" közelíti meg leginkább a mai leprát, bár ma az "elefanUasis" egészen más betegség neve, Már most, ha figyelembe
vesszük, hogy az igazi lepra mibenlétével csak alig egy nemzedékkel ezelótt jött tisztába az orvostudomány, nem is vár·
hat juk, hogy Jézus kortársainak leirásai megbizhatóak legyenek
JézuS betegeinek &zimptomatologiáját illet6en.
Ez a megállapitás csak látszólag könnyili meg azonban a
magyaráza tot, mert hiszen, ha nem tudjuk, hogy milyen betegséget gyógyított meg Jézus, nem dönthetünk a gyógyítás lehet&lége, vagy valószinűsége mellett sem. Amennyiben azonban
csak b6rbetegségr61 lett volna szó, úgy a modern orvostudománynak az a felfedezése, hogya belső szekréciós mirigyek és
a szimpatikus ideQrend5:i:er szuggeszUv úton igen nagy mértékben befolyásolható. e gyógyítások megtörténtének val&lzínUségé re enged következtetni.
~.en keruzlűl semmik~pen

,em lehetett csillapílani. Mini ultimum refugiu·
mol kerulek fel a hipuózls'lcripia megkísérlés~ vége1t, az eredmény kiváló
volt. En~he hipnózis u"n egyllerü parancsra rendu05dtdr a vérzésdr S u ·
óla ddlumsztriJen ft/M/ka/tk I ngy kilenc kilogrammol hílO1t." (ld. mil 164
old.) Ugyancuk e könyv 2~-206 oldalain kilenc n.lal IdnY'r'cienst eitteil ilmerld; Dr. Völgyesi, akik miliéi utan il lov'bb vErezie •. " E. V. 16
ivu úrilfnynak (8482 nlplÓlÚmÚ !)tleg) közel k~1 él f~1 Eve nelll
el I
menlt'U'ciója, ill~lve m~hvé.dle. Hat.lm", aivadi v~rd ..abok tavQ'Zna.
t05le fl vfnése • legköllf~lInebb klimatikus Gdü1~te. és sukorvosi h~l~
sek ellenbe oem r$illapodlk ••• Nem nagyon elmflyltdt hIpnózis illapotbln
alblmuo!t nuu"entiv p... no;wmra másnap rtnel 8 601" n,cgállolt. ,db-
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Mindezeket összevéve tehát, azt mondhatjuk, hogy ami a
letrl lNlcl s/g ekef Illell, J ézus gyógy itásainak megtörtént-voltát
valószínű n ek kell mondanunk. Ha viszont hozzávesszük ehez a
megállapításhoz még azt a tényt is. hogy e gyógyításokról irott
ludósítá5aink vannak (az evangéliumokban), mig elltnDlc llemmiWe bizonyíték nincs (legfeljebb a minden magasztosban kigúnyol ni.valót kereső, cinikus kételkedés), minden elfogulatlan
bíráló J ézus gyógyító munkáját nem csak valószínűnek, hanem
igenís egészen bizonyosan megtörténtnek kell hogy tartsa.
3. Ezt a véleményt még Inkább alátámasztja az a tény,
hogy nemcsak Jézus lelki gyógyító-munkájáról értesülünk az
egykorú feljegyzésekból, hanem másokéról is. Láttuk már
(a 22 oldalon), hogy Jézus tanítványai, 56t mások ls gyógyítottak.
"Ha pedíg az evangéliumok után az apostolok cselekedeteit olvasgat juk - írja f6forrásunk - látni fogjuk, ho!!:y Jézus
folytatja az ei gyógyító tevékenységét tanítványaí által. A megszülető egyház történetének legelején Péter és János meggy6gyítanak egy nyomorék embert a templom kapujánál, még pedig úg y, hogy ezt a gyógyítást a zsidó i6emberek ~em tudják
tagadni. Ezzel kezdődik meg az a munka, amelyről az írás így
emlékezik meg I "és a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyült, hozva betegeket és tl~ztAtalan lelkekil')l gyötrötteket, kik mind meggyógyulának." (Apostolok cselekedetei V. 16.)
Lukács ma!!:a hét különböz6 lelki gyógyítást irt le, mert mint
orvos, különösképpen is érdeklőd ött az apostolok munkásságának eme oldala iránt. Pál apostol az 6 hdse és ebben a könyvben a gyógyítás tehetségének többféle leírását látjuk, melyet az apostol maga is említ a korínthusbeliekhez írott levelében".
E gyógyító munka azonban tovább folyt az e1s6 három
keresztény században is. "Az els6 három század keresztényei

vln~ lt,

azóta puanesaimnak mei(lelel6en minden hónap eJ.ej~n reellel 8
ór'161 harmadlk' n el ti 8 ór' ie nIelI l trU' !." 11" 0,,16 sikerrel kezelte többi
neklt I •.
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meg volta k gy6zódve - írja Dr. Linds..'lY, (I hires egyháztör_
ténész _ hogy Jézus nem csak a léleknek, hanem a testnek
is megdltást hozott. Az evangéliumokból, a levelekból és az
egyházi atyák irataiból egyaránt azt olvassuk. hogya test gyógyítását együtt folytattAk a lélek gondoÚsával. Az eg)'háztör_
tenetirók _ talán a racionAlista századok hatása alatt - átsiklottak ama tény feieU, hogy a gyógyító munka milyen óriAsi
szerepet játszott a kereszténység els6 századaiban. El ken azonban csak olvasnunk Harnack korszakalkotó múyét, The Ex·
pansion of Christianity-t lA kereszténység elterjedése), s ott látni
fogjuk e munka fontosságát és erejét. Bármit mondjunk is a
Christian Science (keresztény ludomány, Mary Baker Eddy felekezele) teológiájáról, azt el kell ismernünk, hogy lényegében
véve a keresdénység ama valamikor igen fontos alkotó-része
utáni vágy kielégitését szolgálja, mely a test lelki gyógyitása
útján is épiteni akarja Isten országát s melyet nem pótolhat a
Iceragyogóbb logikával megszerkeszteU elméleti dogmarendszer
sem,M (College Addresses and Sermons. 4 old.)
Mindez nem azt jelenti, hogy e gyógyítással foglalkozó
tanílvi!.nyok, apostoli és egyházi atyák stb. ugyanolyan eredménnyel múködtek volna, mint J ézus, mert hiszen J ézus csak
egy volt az emberi történelemben, hanem jelent i igenis azl,
hogy ha az epigonok és szürkébb egyéniségek is gyógyíthattak
lelki uton (nevezzük talán psyholherápiá-nak 1), annál inkább
gyógyíthatott Jézus. J elenti továbbá azt is, hogy Jézus követése
igenis ebben is állI a gyógyitó munka terén is követőivé kell
lennünk, nemcsak az imádkozásban és tanainak magyarázgatásában, Igenis, erre is vonatkOzik Jézus üzenete l "Példát adtam
néktek, hogy amiként én cselekedtem, ti is azonkép cselekedjetek", viszont, aki csak elméleti síkon akarja Jézus-t követlli,
<:sak Messiásságát, mcgváltói munkásságát emlegeti, az olyannak idézhetjük Jézus ama másik megjegy1:ését: "Nem mindenkí,
aki mondla Uram, Uram, megyen be a mennyek országába,
hanem aki cselekszi az én mennyel Atyám akaratát", Persze
ez nem ad jelenti, hogy mi az orvosok munkáját próbáljuk
elvé~eznl. hanem igenis jelenti azt, hogy azokat a lelki okokat.
melyek illen 60k blldogtaland~ot, 16t lok esetben idegi rend•
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elJenességcl is eredményeznek, iparkodjunk felismerni s megértő lélekkel feloldani.'
4. Végül pedig feleljünk meg rövide n erre a kérdésre is I
mi lelte Jhust klpessi gyógylfó munkdjdnak el~égzésire. Lelki
gyógymód ról, sugallásról, a szem, a kéz erejéről olvasunk Jézus
gyógyitásaival kapcsolatban s ezek hallatára a táiékozatlan olvasóban felvetódhetik az ötlet I hipnotizálássa! gyógyított Jézus.
Ez az ötlet nem új, már többször elhangzott s a teológusok
mindannyiszor megbotránkozva emelték ég felé a kezeiket ~
"Mit 1 Hát hipnotizőrnek akarjátok megtenni J ézust 1" Ez a
megbotránkods érthető volt a multban, amikor a hipnózis lényegérő l és miben létéről még a tudomány is nagyon keveset
tudotl, a nagyközönség pedig - s ebből a szempontból a teológusokat is a laikus nagyközönség soraiba kell állitanunk _
csak búvészek trükkjeiben, a Trilby regényen, szinpadon és
mozivásznon sokat látott Szvengálijában, vagy a napilapok rém.
történeteiben találkozott ezzel a titokzatos és gyanus valamivel.
A nagyközönség még ma is keveset tud a rupnőz.isról. a tudomány viszont azőta nagyot haladt s a hipnózis az orvostudomány naponta használt gyógyeljárásává lépett eló. Ha tehát
figyelembe vesszük azt, hogy ma már ezerek és százezrek
gyógyítását végzik szakképzett orvosok a hipnózis segélyével,
talán kevésbbé látszanék merésznek és sér t ő n ek az a feltevés.
hogy Jézus maga is a hipnózis utján érle el csodálatos gyógyító eredményeit. 2
Nem is emiatt hát. hanem a kérdés tanulmányozása során
leszúrt meggyőzódésból felelem én a magam részéről, nem,
Jézus nem volt hipnotizőr.
, Err(\1 kiilönb~n most kénillö s a Cura-pastoralis lirgykörében moq6
munkámban részletesen irok .
• "Kétségtelen, _ írja Dr. Völgyesi idéze!! műve 74 oldalán - ho&r
IzakaulotI h kellő gyakorlattal biró hlpn(ltiz6r-k~p~sségű orvos kez~ben,
minden $e&~deszköz, vagy h6kusz-pókusz n~lkiil. tisztára v~rbál;s űlon (benéd 1.1Ial) és kísérletileg legalább ts olyan, 'öt fellét!~nül "a~yobb lZ.h alékbln idézhetők ~16 ezet. a jelensé&ek, amelyeket a biblia legnagyobb ler~plal
aodiilól kUdve I legkaleldonkopikulabb v~ltozatosdgú Ci-odagy6gym6dok,
ava&y az ujabb kelelll bárminő speci,Uúl6 "oszkhotherápiai iskoJ'k" eljárá .. u l'ha I. produUlhatott."
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Jézus nem volt hipnotizőr, mert t. semmi jel sem mutat
arra hogy ismerte volna azt a technikát, vagy módszert, amit
a m~i hipnotizáló orvosok alkalmaznak, erre nem is lett volna
ideje, alkalma és helye I s 2. bár a betegek meggy6gyitásli.t
sokszor egés2:en részletesen irják le az evangéliumok, még csak
nyomát sem látjuk annak, hogy II betegek a hipnózis jelleg:.:e.
tes állapotába estek volna.
Viszont az tagadha tatlan, hogy Jézus sugallás {szuggesztió} útján érte el eredményeit. Vajjon c két fogalom: hipnózis
és szuggesztió, nem ugyanazt jelenti -e? Nem. Épen Dr. Völgyesi kel ki az ellen a sajnálatos elmaradottság ellen, hogy e
két fogalmat sokszor még orvosok is összecserélik. ~ A hipnózIs
szó - világosít Jel Dr. Völgyesi I - egy éleI/ani dllapotot jelent, mig a szuggesztió alat! egy Ilet/ani folyamat értendő." A
hipnotizőr megfelelő helyen, megfelelő módszerrel, tudatosan
éri el, hogy páciense hipnotikus álomba essék. Jézusról mind·
ezeket nem lehet feltételezni a rendelkezésünkre álló adatok
alapján. Jézus nem akart szem fénY"esztő trükköket, szenzáciÓl
gyógyításokat müvelni, ezek ellen a legkeményebb szavakkal
védekezik is, hanem szíve me gtelt szánalommal a szenvedő
iránt és amikor hitel látott bennük, akkor úgy érezte, mell:
tudja őket gyógyítani. Gyógyítása azonban nem a gyakorló orvos tuclatosságával történt, nem azért követelte a hitet tőlük,
mert tudta, hogy ez a Hszuggeribililás" előföllétele, hanem azért,
mert az Atyát úg y ismerle, mint aki mindenkit meggyólI:yit
és felemel, aki hozzá fordul, azaz hisz.
Hogy nagy egyéniségek szuggeráló hatással bírnak, az
mindenki előtt ismeretes. Jézus azonbun minden valaha élt nagy
egyéniségnél nagyobb hatást tudott elérni, mert "teljes volt
szentlélekkel", amint a káté tanítja, azaz, lelke annyira tele
volt Istennel, hogy nem kérkedően, de boldog alázattal mondhatta magáról, H~n és az Atya egy vagyunk", mint ahogy Pál
apostol mondotta volt később, HÉlek többé nem én, hanem él
bennem a Krisztus."
Jézus tehát, mint "Islen embere", ugyanazzal a teljes. kl-
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csorduló szeretettel fordult a betegek felé. mint amellyel tanított, és e:t az .. Istennel teljes" szeretel megindította a hívő Jel·
kekben azt az ~élettani folyamatot". azt a szuggesztiót, mely
a gyógyulást eredményezte. Hogy ez így volt és nem valami
csodadoktor, vagy ,Indi~ban tanult hipnotizőr szer(>pében végede Jézus gy6gyltásad, mutatja az a tény is, hogy sokszo
egyszeruen csak jelenléte, máskor hire és közeledése is elé r
volt a gyógyulás bekövetkezéséhez (pl. a vérfolyásos asszon g
és a kapernaum! guttaütöttnek az esetében). Személyisége. h~
tanításai elóidézték sokszor ad a "praehipnotikus szu"eu.:
li6t", és tömeg-szuggesztiót, mely a gyógyulás alapieltéteiét, a

szuggesztió élettani folyamatát megindították.
Ez a tárgy újabb és újahb kitérésekre, boncolgatásokra és
magyarázgatásokra ragadja a vele foglalkozó teológust. Illó
azonban, hogy végét vessük már a fejtegetésnek. Búcsuzzunkel
hát főforrásunk (Body, Mind and Spirit) szavaival tárgyunktóll
.. Ha Jézus gyógyításait általánosságban vizsgáljuk. látnunk
kell, hogy azoknak az emberiség történelmében elhatároz6an
fontos szerepük volt. Mert ezáltal Jézus meggyőzte könt6it
embertársaik lesti és lelki jóléte iránti jogaikról és kötelességeikről. Ugyanakkor pedig, mint tanításainak egyik leQfontoubb
részét, megmutatta azt az igazságot, hogy az egészség lsten
adománya s viszont a betegség olyan rossz, mely ellen az embereknek küzdeniök kell, azzal a meggyőződéssel, hogy e küzdelemben lsten segítségünkre van.
Ilyenformán az egyház megalapítására és a kereszténység
iránti érdeklődés felkeltésére nem kis mértékben volt befolyással Jézus tanításainak ama része, mely azt a nagy titkot fedte
föl, hogy a vallás a szükség idején mindig kész segítő erő, a
békességnek és az egészségnek forrása. és hogy Illegszabadit a
félelemtől. valamint azoktól a mentáUs és morális rosszaktól.
amelyek állandóan fenyegetik az emberi életet. JézU5 tevékenysége, gyógyításai és a léleknek a test fölött való urrá-tétele
eme szavaiban kap értelmet, célt és magyarázatOl I "Én azért
jöttem, hogy életök legyen és bóvölködjenek", (Angolban I "hoiY
teljes életök legyen".) (János X. 10.)"
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