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Az örök szerelem titka a házasságban - tudósítás
Kopp Mária Intézet Bp. I. Sánc u. 1-5.
Micsoda téma! Orvosként keresi a választ dr. Csókay András a kérdésre, hogy létezik-e
valóságban az emberi élet során ilyen csoda.
Óvodapedagógusként én is kerestem-kutattam, és volt rá időm 33 éven át, amíg gyermekek között
dolgoztam gyári óvodában, és tudományos akadémikusok intézményében, sok száz család életébe
belelátva, tudva, hogy a család megmaradása, egyben tartása örömteli források nélkül nem megy.
Csókay András orvos, de saját magánéletét is felfedi, amikor a titokról beszél.
Vizsgálati pontnak nevezi
 az elköteleződést,
 az intimitást
 a szenvedélyt
 a misztikus tapasztalatokat.
A fontossági sorrendhez tartozik még, hogy váratlan és rendkívüli dolgok jöhetnek az ember életében,
nagy jelentőségi változások és kihívások, esetleges kudarcok vagy csábítások, de ehhez segít az
evangéliumi szűrő.
Orvosként vallja, hogy a Magatartástudományi Intézetben 11 évvel ezelőtt még Kopp Mária
pszichológus kezdeményezésére indult egy stúdium, a felnövekvő orvosgeneráció számára:
kapcsolat az orvostudomány és az Istenhit között, mellyel sokkal eredményesebbé vált a gyógyítás.
Manapság ez kérdőjelessé vált, de az agykutatók, köztük a Nobel díjasok bizonyítják, hogy az Ember
nem a semmiből lett az ősrobbanásnál, sejtjei, génjei, agytekervényei egyedi, egyszeri és
megismételhetetlen személyiséget tükröznek (lásd a sziámi ikrek körüli orvosi konzílium
eredményeit, mely még nem fejeződött be. Csókay András orvosként részese a műtétnek, tudja, hogy
a gyermekek agya közös, a DNS mégis 2 személyt jelent.
Az emberi testben lévő Lélek a csoda, mely által működik a szervezet, lehet viselkedését tekintve
kolerikus, szangvinikus ... stb. Lehet szeretetre képes, lehet szenvedélyre áhító, akár sportra, zenére,
fiatalkori zenei bálványokra áhító, de önimádó is.
Ezek a szenvedélyek tarthatnak sokáig, de biokémialilag igazolható, hogy múlandók.

A kezdeti szexualitás is óriási hormon kiválasztás hatására indul, 2 és fél évnél nem tart tovább, akkor
jön a kiábrándulás, vagy krízis a maga valóságában.
Vajon ki meri-e akkor mondani az ember, hogy a másik ember nem hozzávaló, vagy marad, az
oxitocin segítségével az együttlét.
A fenti téma tehát két ember párkapcsolata, házassága, mely kezdődhet elköteleződéssel, akár 14-15
évesen, és jöhetnek akár 33-szor is kísértések, amelyek után nehéz felállni. Szerencsére a szerelmi
hormon lecsengése után még marad az oxitocin.
A szenvedély azonban alábbhagy, de mégis erre van szüksége a házaspárnak, s benne a szeretetre,
melyet részben vallásos nevelésben is megtapasztalhat az ifjú ember: leány és fiú egyaránt, és az a jó,
ha elkíséri élete során végig.
Igen, ilyenkor jön a múltbeli tapasztalás, az ifjúkori hitben nevelődés, hogy milyen arcot hordoz az
ember valójában kívül és belül, hogy képes e mélységekből felszínre jönni, hogy esetleges
szenvedéseket, melyeket a hétköznapok hozhatnak, vagy kríziseket idéznek, abban képes-e az EGO-ja
engedni, szeretve megbocsátani, felejteni, háta mögé vetni a gondot, bánatot, vagy saját gyermeke
elvesztése után a depressziót képes-e feloldani.
Érzelmi és értelmi tapasztalás nélkül nem lehet végigélni az életet, de ezekkel megújultan újból lehet
szenvedéllyel élni és szeretni. Ahogy ezen az estén hallottuk: Másképp.
Tapasztalás útján jut az ember olyan következtetésre, hogy micsoda élethelyzetek vannak, amit dr
Csókay András is megélt munkája során Afrikában, Nigériában, a világ különböző tájain, ahol nap
mint nap, születnek és halnak meg emberek. Életük keretei, határai között élnek, hitviláguk más, vagy
hasonló, mint az európaiaké, mégis vannak örömeik. A misztikus tapasztalásuk segíti őket az
életükben, mely kinek- kinek hosszabb vagy rövidebb.
Az intimitás? Igen együtt élve is kell, hogy meglegyen, mert másképp szerelmes a feleségébe egy
huszonéves és másképp, aki túl van krízisen, megbocsátáson, újrakezdésen, képes rácsodálkozni az
Élet újabb és újabb ajándékára, gyermekeinek fejlődésére, növekedésére, és megtelik hálával, életigenléssel, örömmel társa iránt, aki mellette maradt.
Az előadás kivetített képekkel rámutat egy orvos életére, kutatásaira, utazásaira gyógyító munkájára,
szenvedéseire is, épp a kilátástalannak tűnő távoli afrikai, primitív. kórházi ágyak mellett, mely
számunkra elképzelhetetlen. Olyan időjárási és egészségügyi viszonyok között, ahol a víz sem tiszta, a
levegő sem, és a gyógyszer is kevés, és az ismeretlennek tűnő gyógyszerek, injekciók iránt nagy az
ellenállás.
Nos, ezek után el kell gondolnunk, hogy vannak emberek, vannak orvosok, ápolók mentősök, ügyeletes
fiatal orvostanhallgatók, akik életüket a gyógyításra tették.
Gondoljunk rájuk hálával... Testünkért-lelkünkért áldozzák idejüket, energiájukat, úgy, mint Dr.
Csókay András, aki bizonyítja, hogy kell a felfelé tekintés, kell a misztikus talapzat és tapasztalat, kell
a sugárzó hit.

