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Kedves Testvéreim! 

 

CSODÁLKOZOM, EZÉRT VAGYOK. 

 

„és csodálkoztak a kegyelem szavain (a kedves Igéken), amelyek ajkáról fakadtak” 
Lukács4.22. 

 

Az ember, csodálkozó lény. Csodálkozó, mert az Örök Csoda, csodálkozásra 

teremtett gyermeke. De mi előtt tovább folytatnám, elmondom, mit értek csoda alatt. 

Csoda alatt értem, az Isten valóságának közvetlen megtapasztalását. Ekkor, igazából 

semmi olyan nem történik, ami az Isten valóságában benne ne lenne. Viszont, mégis 

egy olyan dolog történik az Isten valóságának megtapasztalásakor, ami az Istenre 

nyitott ember számára mindig felemelő. Van olyan is, aki látja a csodát, de nem érti. 

 

„csodálkoztak hát a zsidók és (ezt) mond(ogat)ták: hogyan ismeri ez az Írásokat, 

mikor nem is tanulta?” János7.15. 

 

Tehát nem azonos az emberben a csodát látás következménye. Mert aki látja, de nem 

érti, az a csoda hatására nem lesz Istent és embert szerető. Sőt, vádat formál belőle az, 

akit az önzés vezet.  

 

„A főpapok pedig és a farizeusok összehívták a tanácsülést és ezt mondták: mit 

tegyünk? Mivelhogy ez az ember sok csodajelt tesz, ha (tovább) így hagyjuk Őt, 

mindenki hinni fog benne és eljönnek a rómaiak és elveszik tőlünk a helyet is, a 

nemzetet is.” János11.47-48. 

 

Aki pedig nyitott szívvel szemléli a csodát, a csodából áradó eszményi szépséget, 

abban, az eszményi szépség képes megerősíteni, fokozni, a benső békét, a Mosolyt. 

 

Tanulmányainkból már ismerjük, hogy minden az Ő teste. Élő és áradó valóság, a 

teremtő és a teremtett világokban. Teremtmények számára érthetetlen az, hogy az 

Isten miért olyan, amilyen. Érthetetlen annak az eszményi szépségnek a megértése, 

megtapasztalása, amely az Örömben élhető meg. Olyan egyszerű és mégis csak 

annyira érthető, amennyit a kis gyermek befogadni képes Belőle. De elég is ez. Igen, 

mert a kis gyermekek, akik Ő rá figyelnek, csak annyi tálentumot kaptak, amit 

képességük szerint kamatoztatni, tudnak. Kamatoztatni úgy, hogy közben 

csodálkoznak. Még akkor is csodálkozók maradnak, ha a körülményeik megpróbálják 

őket. Igen, mert nem a szemükkel, hanem a szívükkel látják ŐT. A szívükben lakik 

Ő, akiből fakad a Mosoly. Aki nem más, mint Jézus, Aki az ATYA MOSOLYA.  

Az eszményien szép Mosoly. A benső béke, a hegy nyugalma, az erdő csöndje, a 

patak csobogása, a szél dala, a nap sugara. Akit ismernek, és szemlélnek a kis 

gyermekek. 

 

„Igazságos Atyám, és a világ Téged nem ismert, de én ismertelek Téged és ők 

megismertek, hogy Te küldtél engem, 
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és megismertettem velük a Te nevedet és megismertetem (azért), hogy a szeretet, 

amellyel szerettél engem, bennük legyen és én is őbennük.” János17.25-26. 
 

Az Angyal válaszol című könyv 79. Beszélgetésében ez áll:„A név „Jézus”, olyan 

mélységes hódolattal hangzik el, hogy megdöbbenve jövök rá, mennyire elveszítettük 

érzékünket minden iránt, ami szent.” 

 

Mikor kimondom az Ő nevét; JÉZUS, szívem betölti a Fény. Csodálkozok Benne, s 

Csodálom Őt. Lényem átjárja a melegség. Szeretni, szolgálni csak így tudok. Látni a 

csodát, a testvért, kit az Ég ajándékul adott. Égni, lobogni, izzó szívvel dalolni a 

szeretet dalát, tenni az Ő tanítását. „Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! 

Ennél nagyobb szeretet nincsen senkiben, ha valaki lelkét adja oda a barátaiért.” 

Ha tudod a mit, de nem tudod még a hogyant? Hát, ŐT kérd! Kérd Tőle a megoldást! 

Ne te akard megoldani, ami számodra feladatot hordoz, (saját főből) ha Őt nem 

kéred, a feladatot csak elrontod. Ha kéred Őt, megkapod ami emel, s a feladat nem 

romlik el. Nélküle jót nem tehetsz, Vele leszel tökéletes. 

 

„FEJJEL NE TERVEZZETEK! FEJJEL KIVITELEZZETEK! A TERV AZ 

ATYÁNÁL VAN -MINDEN TERV.” Beszélgetés az Angyallal 37. Beszélgetés. 

 

Minden TERV szép. Szép lesz a kivitelezés, s teszel csodás Tettet, tökéleteset. Amíg 

élsz a Földön s azon túl is, teszed a Tettet, az Egyet. Igen, mert ez az EGY: szeretni – 

szolgálni mindenekfelett. Alkotó csoda, csodás Alkotás, s nem történik más, mint 

ÉLSZ Általa. S csodálkozol. Csodálod Őt a Fényben, az egyszerűségben. Ki nem 

mondható szó, ha szíved betölti Ő. Amikor szeretsz - szolgálsz, teszed, éled a csodát.  

 

„HA ŐT SZERETED, MINDENT SZERETSZ. HA NEM SZERETSZ ELÉGGÉ, 

ŐT NEM SZERETED ELÉGGÉ, MERT MINDEN AZ Ő MŰVE. 

 

Szeresd Őt a tökéletességben. Csodáld ŐT a tökéletlenben, mert minden az Ő tükre! 

Nem lesz nehéz ŐT szeretni. Mindenekfelett imádom ŐT, ezért szeretlek titeket.” 
Beszélgetés az Angyallal 21. Beszélgetés. 
 

„Olyan csodálatos ragyogás az egész teremtés. Nincs rá szó…” - tanítja az angyal. 
Beszélgetés az Angyallal 12. Beszélgetés. 
 

A csodálatos ragyogást, csak az látja, aki éli a csodálkozást. Csodálkozásra finomítja 

szívét, s látja egyre jobban a ragyogást. A ragyogás nem más, mint élő valóság. Az Ő 

teste. Teste a Ragyogó Fénynek, Jézus szépségének.  

Ezért csodálkozom, mert amit látok, az én vagyok! 

 

Áldjon meg bennünket Jézus, a LELKI GAZDAGODÁST SEGÍTŐ 

CSODÁLKOZÁS LELKÉVEL! 

 

Petróczi István 


