
Miért vágyik a lélek Istenhez? 
Ez.aiá.. XXVI. 9, .hl, IU,..! a~ én $zil'cmbcn kiván lak tégedet éJ " ~l\ki\. az 
én lelkemmel is, mely én bCllnem vagyon, tehozzád sietek: mCl't mikor lL 

te ítéletid vannak II röhlön, az igazságot mo:>glanllljli.k a földnek lak6saio. 

Nemcsak a profétával s nemcsak az O korában IMenl meg. 
hogy a sziv es lélek Istenhez vágyott s kereste öl vagy legalább is kOzel
tél~ az ész és értelem; hanem évszázadok hosszu során át Orök tulajdon

sftga volt ez az embemek; a proféta vágya és gondolata visszhangra 1.11Alt 
és talál minden időben. Szent némaság, nesztelen csend körmölIlInk 
az éjj óráiban; ugy gondoljuk, hogy minden pihen, jótékony Alomtól 
várva enyhUletet, avagy feledés!. Pedig nincsen pihenés, nincs feledés 
mindenütt. Sok szem ébren virraszt; sok elme hányja-veti az ~letgon
dokat, a mullak eseményeit, csalódásait, a jelen leendőit és a jövő 

reményeit. Sok sziv elkeseredve kertlli, avagy sóvarogva keresi a 
multak megjelenő képeit; sok lélek a lét és nem lét kérdéseit vizsgalja ; 
s mikor, már nem zavarja semmi, mikor kedvescinek már nyugodtan 
szendergő arczára tekinthet: elmerül a földi, sőt az elválás utáni - e 
földöntuli lét feletti szemlélődésbe. t:s ilyenkor a multak emléke, a 
jelen val6saga és a jövö reménye, várakozása közt, oh mily sok ajak 

szólal meg: Rls/enem' az én szivemben kivdnlak tégedet éjszaka". 
t:.jszaka, hogy mikor oly nyugodt, olyesendes minden, jelenj meg 
nekem szólani lelkemhez I 

Majd a nappal fénye dereng reAnk s kezdőik a munkásvilág 
sUrgés-forgAsa, a Iéi valódi küzdelme. Megélénklil a természet, a 
klllvilág zaja töltt be otthonunkat is, foly a szó, beszéd, a munka és 
tervezgetés. De a sziv és lélek most sem pihen meg egy pontnaJ. 
hanem feledve a valóságot avagy épen a való események megfejté
leért megy, kutat bizonyos erő és hatalom utan mely kielégilésl ad 
kérd~re, amely előlt halat rebeghet a javaké~, s a melytől kt!rtleli 
ILtkos vágyainak leljesil~. t::s ilyenkor egész önkénytelenllJ veszi JZ 

el1lber ajkára e szavakat: ~az én le/kemmel is me/y en wI/nem 
vagyon, tehozzdd sietek Istenem '" ' 
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Nemcsak 11 profl'la s nemcsak az ö kOr1;\rs.l; leh;\l, hanem (!v$l:\

ladok hosszu sor.\u .it millió IUL,!:: millió l'mbcr \'cue cS ,'CSZ; ma is 
mindcn Cjszak."\ cs mindrn napp.l1 ajk:\ra alapi!:!'nk suwai,. igazol\'a 
ez ;\lIal, hogy II szi,' CS I"lck szllntelen ' ,,'enhCl ,';lg)"ik; ót keres, 
bub.111 t's o_ömben. rcmenyben I's csUggedt'slX'n. EgCSl Onkt'nytelcnnl 
azén IImll kérdés jő ajkainkra: miért l~ig)'ik Itdt II fé/ck Is/clllla? 
Jel1ek keress!!k mi c kl'rdésre 11 felelelel. 

• • • 
A /é/ek Is/cI/hez l'Iigyik, //lal ker/'si öl/lllaga részére /'sz

//Iéinek igaisdgdt. A tilok, a rcjtclnu.'ssl'g Orök vonzerőt gyakorol az 
emberre s valahogy ugy "agyunk alkoh'lI, hogy valóvá, ként'! fogha
lörA, szenlmel láthaló\'á szeretlInk és akarunk lenni mindent. Ercllllk. 
hogy jogunk \'an hozzá és kUlatjuk ezcr1 az ISIcns(>gnck magass.igail 

és t111'Iy'Ségeil is. De I'~gesek vagyunk, korlátok közt mozogh.nunk, S 
mCb'<!sik I'elllnk, hogy mikor a titkok ~s rejtelmek lelfedez~stben od!!ig 
jutottunk, hogy millI az egykori bölC'3~sznek, Ilekíink is csak CJ.O' 
pontm van szllksl'gilnk, hogy kimozdilsuk a fOIdet s<1rkából; akkor 
eszUIlk ~s ~rtehlli tehetségunk cserbenhagy és mindell 1Il~!;y tovább 
ugy, a mint azelőtt. tvszázadok jűnck, évszázadok lllennck; lIl~gnjll l 
a kllzdelclll ama pont fc1fcdez6e~rt, mcly kill1ozdithaim\ a 100det sar
k!i.ból, dc eredmény nincs, valóság nem közelg. Megfejteni akarjuk ,IZ 
Istent, az emben és vil!i.got, s ezeknek :nm)'i tulajdonságait, szépst'gcit 
és csodac.lolgail. FeHellobban egy-cg)' hc.lércd~ny előttünk a I1lrb"t'lt~~ 

lelé haladó Ö5\'én ren és mi szil'szoronl,'I'a futunk utána; rCl1dszcn 
alkO! a~ ember maganak gondolkoz,.'\sMMn, el]áms.'\ban, dc crl-dményt 
aZt"n sehol sem talill. Mim sz.'\rnyslegett mad!i.r a magasDól, szédilh'e 
esik vi$5l:.'\ az ~sz o.'s érlelem kutat!i.S.1iból. 

A v!i.!:y. a nyub>1alalls.'\g azonban tOI'!i.bb lart, tS il hod n,'nt 
hatolhat cl az ész világüSs.ig.h'al, felemelkedik oda a szil' ~rldlllCII'd, 
és a Ich .. k scjtelmcivel so mint Noé galambja, békcss(>gnck Ol'lj~).:,'t 
hOlla s7.~mllnkm, Aztáll 1l1cgk~zdödik a ~ziv- (>s lélckbl'n az esz
méknck i'llkotás.l, Igen! 'IIIUI kOrról ü világról, hunn;m ~Z c~z Sl.:lrny-
1\.Z~).:el1~n l ~rt lII"g, a 1~1ck képl~l~kct 1tlkol; iSl1Icr,,!I('1l honok lis 

vil!i.~okról l'SZtnckd fonll~L VizS\.:MJa. kt'rt'si, kutalja azr:lu, ha ,,"jjOlI 
I'alók-c, igazak-c ~'Sznl~i. nCIII CSIlékonyak-" kcl'zct('i? Vizsg:Ujól, 
kutalla ~lck igazs,igilt cjszakai SÖlc! tnag:luyában, vil1':tiJ:t.haib.ln. SŐI 
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.1"II,lih.m, .. Is keresi ,. Il.lj)!l,tlu.lk IlHlllkájftbml, al élctyásoírtcrcllck lUt_ 

l<ll'aráhan. ~ mert Imp-n,lf' után hszt:'ihban eni, világosahhan tudja 
l!s l!ttja, hogy OSSlCS eszmeirúl igazs;\got neki egyedlll cs;lk Istcu 
adtwt, ó ho7.7.;\ vfll-.'yva s öt mintegy keblerc ölelni akarva So'lh,tj! fcl, 

IIZ hl SZi!'('fIIlx'lI kivlÍl/lak /iigcdcl éjszaka,- az él! /elkell/lllel is 
;/1cfy éI/bellI/cm vagyoII, MlOudd sie/ek IS/CI/cm lU 

Ugy van I Vágyik a lélek Istenhez, mert keresi eszméinek igaz_ 

S.~K:'t. Szép, magasztos az az eszme, melyet rt lélek magának Isl c nrűl 
alkotott; látja benne a végokot, a szerető atyitt, az orOklényt ~ töké_ 
Iclc~et, ki megpróbálja, dc nem hagyja el gyermekeit, hanem hiva_ 
l.'Is.:\nak osvcnyén rÖlebb vezeti ót vész és vihar közt az örök cz~ 1 felé. 

Emelkedel! cszménk van az ember hivatas.'trÓI ~S cz~1j{tról, erkük'lii 
~S értelmi tehcts~gein~l, fOldi jogairól ~S halhatatianság:trúl; ~s nltl.;Y
szcrU oly k~pzetek emelnek minket fenllebb ~S buzditanak napról 
napra, melyeket a világról, a földi (Olet- és Icrrll(oszetről alkotánk . De 
htu igazak-e e k~pzclek, ez eszmék? ezt kérdi a kétség és k~telke(]('S 
kOzölt szUnel nélklll hanykodó lélek. Igaz-c, hogy lsten szeretet, 
IOk~lcles lélek, jó és ígazs.igos; igaz-e, hogy az ember ezélja az ég, 
s kedn'SCinkel viszont látandjuk egy szebb és boldogabb hazában; 
igaz-e, hogy c szépségben örökké váltakozó tennészetnél majd szebbet 
talalunk ? .. Igaz-c, hogy lesz jutalom és büntetés, hogy a sírás öröUlf<: 

fordul, hogy a cs.1pasok cs.1k megprúbáltatasaink, és szenvedéseink 
csak er6sítöink ? .. , Keresi, keresi a lélek mind ez cszméknck az igaz
aigil, és nem talalvfln kérdéseire sehol megnyugtató feleIejct, aZI 
egyedül csak I stentől remél. Ez~rt vágyva vagyik ó hozza s gyakran 
tóhajt, mint a próféta: ~uz en sziv/'n/ben kil'án/uk legel/et éjszaka, 
lU én lelkemmtI is, ml'/y én benl/cm I'ugyon, IchoUlid sir/rk 
Istenem l-

• • • 
/stenMZ vágyik Q lélek azért is, men' kacs; ('mlH'rfárst/; d s:l'r' 

u 1IIldgosságot. Sok tekintetben ncm épen oly Onzö 3Z emtJ.cri 1.'ldo •. 
mini gyakran hirdetjnk. ~ gyakran :sokkal kOzI~kl'nyebb, mim ali 
v6rJuk b reméljük, Áll ez kUJönősen oly doll(okban. metyek :lZ emt,,·· 
riléget Altaláno!WIn érdeklik és fiikép azokra az iga7.s<1!,'okra IIclI',,
melyekIöl sokaknak bOldQKulását, nyugalmát reméljük. Ha li 11<h-~ 
mindenben él mindi" oly onzO és oly magAba zárkózott leli 10111.1• 
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mini a minőnek au sokan hiszik: akkor az emberiség elöhaladAstlt és 
bOldoglll~sál IllUnk:\ló igazságok sohase lenek volna közkinCl\CS(!; akkor 
még ma is aZI lar1anók, hogy a föld a világegyetem központja, s hogy 
nem a föld a nap körU!, hanem a nap forog a föld körUI; akkor még 
ma is a gáz- t:s viIIlIllylény llclyett az egyszerU mécs vilAg mellett 
gömycdnénk, s nem göz- és villanycrövcl, hanClll csak nomM módra 
gyalog és állatokkal utaznánk ; akkor a kiváló eszmetermékek, a vallási, 

erkölcsi és társadalmi igazságok ma is csak szuk kört lölthetnénck 
be, a helyeit, hogy villámszárnyakon hatoljanak át egyik tartom;\nyból 
3 másikba. 

HáJa a gondvisclésnek, az általános Igazságokra nézve sok az 
önzetlenség és sok a közlékenység az emberi kebelben. Innen van, 
hogy mikor megismerte a lélek önmaga részére az igazságot, akkor 
már azt mással is igyekszik közölni, hogy embertársait felvilágositsa. 
Igy terjedt el a keresztény vallás, igy az emberi jogokról, szabadságról 
és erkölcsi igazs .. \gokról szóló minden szent eszme. Mikor teMt meg
ismer a lélek bizonyos igazságot IstenTŐl, a világról, ember- és 
természetról, azt közölni igyekszik embertársaival. Igy volt ezzel a 
próféta is, ki eszméinek igazságaival betölteni akarta fzraell. Csakhogy 
az emberi sziv és lélek nem mind egyformán ragadja magához az 
igazságokat, sőt sokszor görcsösen ragaszkodik a már mcgszokotthoz, 
régi s avult eszmékhez. Még az általánosan boldogitó igazságok is 
nehezen terjednek, mert az emberi sziv barázdáit szántani a legne
hezebb. S ezért a lélek e munkájában is Istenhez vágyik, hogy 
segitségül hívja öt az embereknek az igazstigok felől való felvilágosi
tAstira. EzI éreZle a próféta is, mikor lelke Istenhez vágyott. Fájt neki, 
hogy az általa megismert és hirdetett eszmék és igazságok Istenr/II oly 
nehezen lesznek kortársainak kincseivé; fájt az is, hogy a zsidóország 
kOrLlI lakó bálvanyimadó népek a próféta által hirdetett I stenről még 
csak hallani sem akartak. Istenhez \'ágyott hál a próféta lelki segítségért 
és világOSsAgért kortársai számára. ts mivel O csak egy egei ~ fOlrlet 
megrázó itélettől varta az emberek rnegtérésél, felvilágositását, azért 
szólt: ,.mikor a le ilé/eleid vonnak e foldlJn , a~ igazstigol meglo
nu/jdk a fo/dnek lakóSllj-. 

Sokszor val;Yunk magunk is oly hely7.ethcn. hogy mikor mM 
megismert és hirdetell iga7.s.~gainkal az emberiség befogadni vonakodik, 
, mikor már tani t!lslInk crre nézV(' ncm elég. akkor mimrgy itélclkéJl 



\'il:lf(oS~nf(OI k(!rUnk cml~rlárs.1 j n k r(!sz(!rc IslentOI, igazolva el á113\, 
hogy Iclklluk sokszor a z~rI is ...... ID'ik Islcnhez, meri keresi a világOSSá!,,")1 

clIlberl"'rsai resz(!rc is. 
Istenhcz \'ágyik II lélck, ha keresi magának, C'Slfllcinek ;ll igal_ 

s,'Ígot \'a!<y ha fcl ... iI .'Ilo:ositást akar embcrtársaiwlk. Ne, ne S1.c~é! ek 

sz ... rnyá! a léleknck e ... ágyakozás;iha n, hanem még segitl\Ckk, hn!O· 
jüllUn igy a földre nallról-nal)ra több igazs,'ÍJ.{, föbb ... ilágOS5tlg. Átlll'tl . 
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