
Nem pusztán féktelen' nagyravágyása serkenti, amikor a meglevűbe soha
bele nem nyugodva egyre nagyobbra törekszik. Akaratának természete az, hogy
minden kötöttségtől megszabadulva beteljesülésre tör: nemcsak korlátlan lehe
tőségeket akar, _amelyekben szabadon tombolhat, hanem a minden lehetségesnek
megvalósításában kiteljesedett, határtalan, szabad öröklétet.

Nem pusztán ösztönös vagy pszichés motívumok indítják társkeresésre. a
magánytól menekülésre. Nem elégszik meg semmilyen múló és töredékes emberi
kapcsolattal. Szetetetének természete az, hogy minden emberi szeretetnél telje
sebb egységre vágyik, - Gabriel Marcel szavával ....:. az Abszolút Te-re. Olyan
egységre, amely a szeretet eksztázisáig felfokozta saját személyíségét, de elvá
Iaszthatatlanul egybe is olvasztotta másokéval, időtlen együttlétben.

A hivő keresztény értelmezi az ember e három fő transzcendencia-élményét.
Beteljesülésüket és így az emberélet megoldását is Krisztusban találja meg.
Az ember alkalmas a kinyilatkoztatás befogadására, a feltámasztásra, tehát a
végtelen szeretetre. Krísztus az Isten igenje az emberre, s egyben az ember
ígenje Istenre: életünk benne válhat teljessé.

A modern építészet fölfedezte a szakrális tér lehetőségét a gyárak kohójában,
hútőtornyaiban is (pl. Alger, Liverpool katedrálisa). Az ember nagyságának egyik
eszköze és jelképe, a gyár, fölfelé nyíló és mutató jellé lett. Az ember akkor
lesz naggyá,'ha túlnyúlik önmagán, "mindig előre, mindig fölfelé" - de nem
a lehetőségek határtalan üres terébe, hanem a gondoskodó szeretettel feléje
hajló végtelen Titok felé.
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