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Azok, akik a Vajdasági Magyar Pedagógusok 
Egyesületének szervezésében megtartott XXI. 
Apáczai Nyári Akadémián, a kéthetes akkredi-
tált továbbképzésen vettek részt 2021. július első 
felében Újvidéken, sok más nagyszerű előadás 
mellett dr. Csókay András gondolatait is meghall-
gathatták. Ezekből jegyeztem föl néhány meg-
szívlelendőt.

„Elég neked az én kegyelmem, mert az én 
erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor 12,9)

Valamennyiünk hitét erősítette dr. Csókay 
Andrásnak, a budapesti Honvédkórház Sem-
melweis-díjas idegsebészének Jézussal a tu-
dományban c., Pál apostol szavaival felvezetett 
előadása. „Csak ha szembesülünk a gondokkal, 
akkor tudunk megküzdeni velük, és ha a meg-
maradásunkat szavatoló utat választjuk. A hit a 
reménnyel, a szeretettel összefonódva világító-
torony is lehet a borzalmakkal, rombolásokkal 
terhes, mindinkább öncélúvá váló világunkban. 
Mert sohasem szabad feladni. Bizonyára voltak 
helyzetek, amikor magunk is tapasztalhattuk, 
hogy a kritikus pillanatainkban azt éreztük: nincs 
tovább. És akkor bevillant a megoldás lehetősé-
ge. Az isteni szikra, Jézus Krisztus jelenlétének 
bizonyságául” – emelte ki előadásának beveze-
tőjében Csókay idegsebész.

A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány 
támogatásával 2018. augusztus 19-én Bang-
ladesben dr. Csókay András, Pataki Gergely 
plasztikai sebész és Csapody Marcell aneszte-
ziológus, intenzívterápiás szakorvos szétválasz-
totta a fejüknél összenőtt, akkor hároméves sziá-
mi ikerpárt, Rebeyát és Rukayát. A szakorvosok 
társa volt Császári Zsuzsanna gyermekklinikai 
pszichológus is. A tudomány szempontjából a vi-
lágban egyedülálló idegsebészeti vállalkozásnak 
számít a magyar orvosok eredményes műtétje. A 

most ötéves kislányok egészséges felépüléséért 
imáikban kell/ene összefogniuk a világ kereszté-
nyeinek/keresztyéneinek. Csókay orvos is min-
dennap ezt teszi a Honvédkórház kápolnájában. 
Hittel vallja, hogy a Jézus-ima átsegítette a kriti-
kus pillanatokon. Sajnos, ezt a tudományos világ 
nagy része nem ismeri el.   

„Eddig nem jelentették meg egy tudományos 
cikkben sem, hogy a sziámi ikreket azért tudtuk 
szétválasztani, mert a rózsafüzér imával, Jézus 
sugallatára hajthattuk végre a műtétek sorozatát. 
Az erre vonatkozó részt kihagyják a tanulmá-
nyaimból. De én nem adom fel. Tudományosan, 
összefüggéseiben rámutattam, hogy a műtéti in-
novációkra a Jézus-ima mondása közben jöttem 
rá. Ezt nem tudják elfogadni, és egyelőre nem 
jelentetik meg a tudományos cikkünket. Minden-
kinek köszönetet mondhatunk nyilvánosan, csak 
éppen Jézus Krisztusnak nem. Pedig ő valósá-
gos történelmi személy, attól függetlenül, hogy 
egyben az élő Isten Fia is.

A Sátán kísértését lépten-nyomon érezzük. 
Mindenütt, ahol Jézus velünk van. Már jóval 
a műtét előtt hirdettem például, hogy Jézustól 
származnak azok a sugallatok, amelyekkel vél-
hetően sikeresen végrehajthatjuk az ikrek szét-
választását. A sikeres műtét után, bennünket 
megkerülve, »világraszóló szenzációról« cikke-
zett a média. A New York Timesban is megje-
lent, hogy »sikeresnek nyilvánítottam« a műtétet. 
Ez nem volt igaz, ezt egy épelméjű idegsebész 
nem mondhatja közvetlenül egy 26 órás műtét 
után. Türelmes óvatosságra volt szükség, hiszen 
számos komplikáció felléphetett, mint ahogy be 
is következett… Csak laikus mondhatna ilyet, aki 
azt hiszi, a szétválasztással már minden rend-
ben van. Megpróbáltam a katolikus hírportálokon 
beszámolni a gyerekek tényleges állapotáról. 
Ezután még nagyobb lett a vita szűk szakmai 
körben. Sajnos, filmrendező barátunknál, Szász 
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Jánosnál a rendőrség házkutatást tartott. A Sá-
tán ez esetben az imahátterünket támadta meg, 
munkánk tönkretevésének megkísérlésével. A 
veszekedések elterelték a figyelmet a lényegről 
– a kislányokról –, ez is közrejátszhatott, hogy 33 
nappal később súlyos bevérzés történt az egyik 
kislánynál. Jézus életben tartotta ugyan, de még 
mindig viseli ennek a nyomát. Jelenleg is sokan 
imádkozunk érte, értük. 

A tanulságot levontam ismételten. A Sátánnal 
nem szabad szóba állnunk, mert mindig vesz-
tünk, okosabb nálunk. A Gonosz továbbra is kí-
sérteni próbált, de megtanultam a leckét. Lassan 
helyre állt minden, nem kis áron, emberi kapcso-
latok törtek szét. De újra folytatódott az imalánc. 
Mindszenty bíboros égi közbenjárását is kértük, 
és a gyerekek életben maradtak. Az egyik kis-
lány viszonylag jól van, a másik fejlődése kielégí-
tő, de még messze elmarad a testvérétől. Az Úr 
Jézusba vetett hittel követjük hónapról hónapra 
változásukat. Megértettem, hogy amikor gúnyol-
nak és üldöznek bennünket az Ő nevéért, óriási 
hiba vitába bocsátkozni a Sátánnal és magya-
rázkodni. Szerencsémre az idegsebész-kollé-
gáim és a műtősnőink végig velem voltak. Sok 
vigaszt kaptam tőlük.”

Az orvos megosztotta a hallgatósággal csa-
ládja tragédiáját, s azt is, hogy hittel, az újrata-
lálkozás reményével teljesíti küldetését továbbra 
is nap mint nap. Hét évvel ezelőtt kisfiuk, Marci 
a tizedik születésnapján epilepsziás roham kö-
vetkeztében belefulladt a medencébe: „Akkor 
is hallani véltem a Sátán gúnyos nevetését, de 
akkor Jézus megmentett, és nem álltam szóba 
vele. Idő múltával az Oltáriszentségben megje-
lent a kisfiam, amint az Úr Jézus a vállát fogja. 
Marci hozzám szólva mondta: »Jól látod, apu!«  
Megnyugodva vallom: az Istent szeretőknek min-
den a javára válik. Ezért hoztam el ezt a képet 
is, amelyet a kisfiunk keresztapja készített. So-
kat gondolok a történtekre, hiszem azt, hogy oka 
van annak, hogy Isten megengedi a tragédiákat 
az életünkben. Van, amikor beavatkozik csoda 
formájában, van, amikor nem. Ez a misztérium. 
Nem mindig értjük meg: mi miért történik. Meg-
tudjuk, amikor átlépünk az örökkévalóságba.”

Korunk sokat vitatott témájára, az abortuszra 
is kitért Csókay doktor: „A tudomány – a teológi-
ától, a filozófiától függetlenül – bebizonyította a 

’60-as évek elején, a DNS felfedezésével, hogy 
az emberi élet kezdete az a pillanat, amikor a 
petesejt és a hím ivarsejt egyesül. Az akkor lét-
rejött DNS van bennünk halálunkig. A tudomány 
mégsem hirdeti, hogy az abortusz gyilkosság! 
Naponta 4000 abortuszt végeznek Európában, 
120 ezret a világon. A Covid-áldozatok száma a 
világban összesen most érte el az egy hónapban 
elvégzett abortuszok számát. Tehát van miért 
harcolnunk, de ezt a harcot csak Jézus Krisztus-
sal együtt tudjuk megvívni. Tudnunk kell: ha erről 
színt vallunk, kinevetnek vagy gyűlölnek ben-
nünket. De nem kell félnünk, Jézus velünk van. 
Hitünk erősítésére hoztam ezeket a kis ajándék-
csomagokat, amelyekbe a napi fohász mellé az 
anyaméhben formálódó gyermek szobrocskáját 
és egy mécsest tettem. A lángja mellett imádkoz-
zunk minden megfogant gyermekért! Hiszen min-
dent az imádságban kapunk meg. Az imádság 
megtisztít, értelmet ad életünknek. Imádságban 
találnak meg bennünket a kreatív, a tudományos 
és nem tudományos ötletek. Imádsággal űzzük 
el a félelmeinket, vívjuk meg a harcunkat a Sá-
tánnal. Imádsággal bocsátunk meg az ellenünk 
vétkezőknek.”

Dr. Csókay András két idézettel fejezte be 
nagy érdeklődést kiváltott előadását.

„Minden lélek Isten új teremtménye, melyet 
az emberi magzatba implantál. A materializmus, 
mely az egész szellemi világ létezését az ideg-
sejt-tevékenységek modelljével akarja magya-
rázni, hihetetlenül leértékeli az emberi lét titkát. 
Az a nézet, amely szerint a gondolkodás fizikai 
folyamatok eredménye, egyszerűen babona, 
amelyhez a dogmatikus materialisták ragaszkod-
nak. Abban reménykedünk, hogy a megszaba-
dult lélek új jövőt talál, összhangban a hagyo-
mányos keresztény tanítással.” (Evolution of the 
Brain, 242. o.)

„Akármennyire komplex terméke is az agy az 
evolúciónak, nem gondolom, hogy képes kiter-
melni egy olyan nem anyagi entitást – nevezzük 
elmének, éntudatnak, szabad akaratnak, lélek-
nek, de leginkább ezek együttesének –, amely 
irányítóként hat vissza az őt létrehozó idegsejtek 
hálózatára. Az ateisták hite még nagyobb, mint 
az enyém, mert ők el tudják hinni, hogy az öntu-
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datára ébredt emberi agy az önmagától keletke-
zett anyagi világ fejlődésének terméke lenne. Én 
inkább abban hiszek, hogy volt egy teremtő lélek, 
akinek valamiért eszébe jutott, hogy az anyagi vi-
lágra szükség van. Ahogy a Biblia írja, kezdetben 
volt az Ige. A teremtő szándék. Inkább abban 
látom a különlegességet, ha egy tudós ateista. 

Olyan hiedelemrendszerben kell élnie, aminek 
én nem látom értelmét. A legnagyobb rejtély a 
gondolkodó ember, szabad akarattal rendelke-
ző ember keletkezésének küldetése és sorsa. 
Erre a természettudomány soha nem fog választ 
adni.” (Dr. Freund Tamás agykutató, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke)

A Szentlélek hatalma


