
teológiai vonatkozású transzcendenciát is. Az ember számára létezni ("Sum")
annyi, mint közösségben létezni ("Cum-sum"), de egyúttal - emeli ki Gab
1'iel Marcel - annyi, mint fölfelé létezni ("Sursum").

A mai keresztény gondolkodás szerint - főleg Teilhard de Chardin nyo
mán - rejtett motívumokon is keresztülragyog az ember transzcendens irá
nyú szellemi rendeltetésének számos jele. Mindaz, akiben él az igazság igénye,
aki másokért áldozatra képes, akiben a szerétet. a hűség, a jövőbe vetett hit
eleven; mindazt, aki egy tiszta szándékú eszmére ráteszi életét, kiemelkedik az
ösztönök C'S érzékek kötöttségeiből. egész személyiségével "transzcendál", túl
megy egzisztenciánk határain. Értelmez-ésünk szerint Isten Jelé halad, még ön
tudatlanul vagy tiltakozva is. Mert sokan vannak úgy Istennel, mint az egy
szeri játékos a válogatottsággal. Ez is, ha kérdezték, csak rázta a fejét, nem
hitt benne, csak edzett, keményen és szorgalmasan. "Csak" azt tette, amit
tennie kellett, de azt becsülettel. S egyszer csak ott volt a válogatott keretben,
úgy, hogy maga sem akarta elhinni ...

Az ember önmaga fölé rendelt lény. Földi boldogsága nem pont, hanem
kérdőjel. Túlmutat önmagán, mert innenső boldogsága sohasem zavartalan 
magán viseli a szenvedés stigmáit -, és mert sohasem jut el a teljességig. "Ön
tudatunk mindíg úton van" - mondja Jaspers. Létünk miértjét magunkkal
visszük a halálba, .éppúgy, mint a szeretett lényektől való elszakadás gyógyu
latIan sebeit. Az ember - bármilyen hatalmas feladatot teljesített is életé
ben - befejezetlenül várja végső sorsát: a keresztény hit szerint a "túisó
part" hajnalát, a pesszimista egzisztencializmus szerínt a "semmi" végleges
éjszakáját. .

A keresztény Iétszemlelet előtt lsten a kezdet és a vég. Ű a lét és' az érté
kek teljessége, aki egyedül képes betölteni a szellemi voltánál fogva "végte
lenre nyílt", a "mindent akaró" ember transzcendensre irányuló személyes
vágyát: a teljes és végleges boldogságot.
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