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LỜI GIỚI THIỆU

Adrian Van Kaam sinh tại La Haye (Hoà Lan), thuộc dòng Thánh Linh
(C.S.Sp.).
Sau khi tốt nghiệp về tâm lý, trở thành chuyên viên khải đạo (counselor) tại các
trường huấn luyện tráng niên và Trung tâm quan sát thiếu nhi phạm pháp của
chính phủ Hoà Lan.
Sang Hoa Kỳ, trình luận án tiến sỹ về tâm lý tại Western Reserve University.
Sau đó, được huấn luyện về tâm lý trị liệu (psychotherapy) dưới sự hướng dẫn
của Carl Rogers tại University of Chicago và Rudolf Dreikurs tại Alfred Adler
Institute. Ngoài ra, ông còn nghiên cứu về nhân cách dưới sự bảo trợ của
Abraham Maslow, Kurt Goldstein và A. Angyall tại Brandeis University.
Hiện giờ là giáo sư tâm lý tại Duquesne University; sáng lập viên và giám đốc
Viện Nhân Học (Institute of Man) thuộc Duquesne University. Chủ trương biên
tập các tạp chí Review of Existential Psychology and Psychiatry, Humanitas,
Envoy; tác giả của nhiều bài báo và nhiều tác phẩm giá trị trong địa hạt tâm lý
và tâm lý áp dụng.
Là một tu sĩ linh mục, tác giả rất lưu tâm đến việc thực hiện một đời sống tôn
giáo sung mãn, sáng tạo, nên đã áp dụng những nguyên tắc tâm lý hiện sinh vào
việc huấn luyện nhân cách tôn giáo. Theo chiều hướng này, tác giả đã lần lượt
cho xuất bản: Religion and Personality (1964), Personality Fulfilment in
Spiritual Life (1966), Personality Fulfilment in Religious Life (1967) (Tác
phẩm sau cùng này đã được chọn dịch ra Việt ngữ do Hồng Quang FSC., Sung
Mãn Nhân cách Trong Đời Tu. Tủ sách Lasan, 1973).
Tác phẩm Religion and Personality mà chúng tôi chuyển ý là tiêu biểu nhất
cho quan điểm tâm lý của tác giả về nhân cách tôn giáo. Tác phẩm được coi như
mở một con đường mới trong việc tìm kiếm tương quan giữa nhân cách và tôn
giáo, giữa tâm lý và tu đức. Bởi đó nó đã được nhiều giới đón nhận với tất cả
nhiệt tình, bằng chứng cụ thể là những lần tái bản thường xuyên. Nó cũng được
coi là nền tảng để hiểu những tác phẩm khác của tác giả về các vấn đề trên. Tuy
nhiên, việc thấu hiểu Religion and Personality giả thiết người đọc có một kiến
thức về triết học, thần học, tâm lý và tu đức. Trong trường hợp những điều kiện
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này không được thoả nguyện, những chỉ dẫn vắn tắt sau đây có thể hữu ích phần
nào theo tầm mức giới hạn của chúng.
Ở trên, chúng ta đã tóm lược công việc nghiên cứu của tác giả trong lãnh vực
tâm lý. Những tâm lý gia nổi tiếng nhất hiện nay tại Mỹ mà tác giả đã tiếp xúc,
có ảnh hưởng khá nhiều trên cái nhìn của tác giả. Những tên Carl Rogers,
Abraham Maslow là đại diện cho một khuynh hướng nhân bản trong việc chữa
trị tâm lý. Nhưng còn phải kể đến thời kỳ huấn luyện triết học và thần học, vì tác
giả không chỉ là một tâm lý gia thuần tuý mà còn là một nhà thần học tu đức.
Ảnh hưởng của các triết gia hiện sinh hữu thần như Gabriel Marcel, Paul
Ricoeur, các triết gia nhân vị và hiện tượng luận như Merleau-Ponty, J.
Buytendijk cũng được chính tác giả ghi nhận. Ngoài ra còn phải kể đến các nhà
thần học gia như Peter Schoonenberg, E. Schillebeekx, người đồng hương với
tác giả. Những ảnh hưởng từ triết học hiện sinh, hiện tượng luận, tâm lý về hữu
thể toàn diện và thần học hiện đại đã cô đọng nơi tác giả trong quan niệm “Tâm
lý học hiện sinh” (Existential Psychology), như bài tựa Religion and Personality
đã minh định: “Không tư tưởng gia nào suy nghĩ một mình, không văn sĩ nào
viết một mình”.
Thực ra, tác giả không phải là người khai sáng chiều hướng tâm lý hiện sinh.
Khuynh hướng này đã hình thành từ giữa thế kỷ XX với chủ trương tâm lý trị
liệu theo các nguyên tắc hiện sinh”. Nhân vật đại diện được nói đến nhiều nhất
là Viktor Frank ở Vienna, với phương pháp “tri thức trị liệu” (logotherapy) mà
đặc tính là công nhận sự ưu việt của các giá trị thiêng liêng trong đời sống con
người và sự ưu thắng của tự do trên tất định. Nhưng A. Van Kaam là người đã
hệ thống hoá các khuynh hướng rời rạc trong quyển Existential Foundations of
Psychology (1966), nơi đó tác giả giải thích: thành ngữ “Tâm lý hiện sinh”
không có nghĩa là một trường phái mới. Nó chỉ là một giai đoạn tạm thời trong
toàn bộ lãnh vực tâm lý với chủ đích là đưa vào đó cái nhìn toàn diện, “hiện
sinh”. Đồng thời, A. Van Kaam là người áp dụng tâm lý hiện sinh vào lãnh vực
tôn giáo một cách mỹ mãn.
Đặc tính của tâm lý hiện sinh là nhìn nhận tính cách độc đáo của mỗi chủ thể
trong thế giới ý nghĩa riêng biệt của họ
1. “Thế giới” là một hạn từ thường được sử dụng với ý nghĩa khác nhau. Tâm lý
hiện sinh phân biệt ba loại thế giới nơi mỗi con người:
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Umwelt: thế giới sinh vật, nơi hoạt động của các bản năng, nhu cầu, xung động,
ở mức độ vô thức, máy móc.
Mitwelt: thế giới của các tương quan nhân loại, nơi có sự gặp gỡ và ảnh hưởng
hỗ tương.
Eigenwelt: thế giới mà mỗi người hướng sự vật về mình. Đây là “thế giới ý
nghĩa”, thành ngữ đặc thù của tâm lý hiện sinh. “Thế giới ý nghĩa” là toàn bộ
những tương quan với người và vật có ảnh hưởng biện chứng trên một người.
Nó gồm các biến cố dĩ vãng, chi phối hiện hữu và mọi ảnh hưởng trên hoàn cảnh
hiện tại của chủ thể, trong đó phải kể đến các dự tính về tương lai. “Thế giới”
không có nghĩa là chính các biến cố nhưng là các biến trong liên hệ hiện hữu của
tôi, hay dưới sự thẩm định của tôi. Bởi đó, cùng một biến cố nhưng mỗi người
gán cho một ý nghĩa khác nhau tuỳ theo cái nhìn của mình.
2. Con người còn là một hiện hữu trong thân xác. Điều kiện xác thể gắn liền con
người với thế giới. Nhưng nếu thân xác định vị con người trong không gian, thì
con người nhờ tinh thần có thể vượt ra khỏi chính mình và các giới hạn vật chất
để hướng về Thiên Chúa và tha thể. Thế giới tha thể là nơi con người hiện hữu
bằng sự hiện diện, gặp gỡ và dấn thân.
3. Cuối cùng, con người là một hữu thể tự do. Không có gì nghịch với chủ
trương hiện sinh bằng thuyết tất định. Hữu thể nhân linh không thể là một hệ
thống đóng kín và nô lệ đối với thế giới, nhưng là một sự sáng tạo liên tục: sáng
tạo hiện hữu của chính mình bằng các vươn lên khỏi mọi tù hãm của vật chất.
Nếu ý thức được sự ưu việt của tự do và những giá trị thiêng liêng, con người
mới giải thoát mình khỏi xao xuyến, bất an, những hình thức biểu trưng cho một
hiện hữu khiếm khuyết, bệnh hoạn.
Nếu đặc tính của nhân các toàn vẹn là hướng về Đấng Siêu Việt và mở rộng đối
với tha thể, thì hiện hữu tôn giáo phải là một hình thức sống phong phú nhất.
Theo một quy tắc nghịch lý: con người càng ra khỏi chính mình thì càng tìm gặp
chính mình nhưng ở một mức độ sung mãn hơn, thì đời sống tôn giáo đích thực
là một phương thế lý tưởng để phát huy nhân cách.
Dịch giả
Ngô Văn Vững SJ.
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CHƯƠNG I: CƠ CẤU NHÂN CÁCH TÔN GIÁO - PHẦN 1-4

1. NHÂN CÁCH TÔN GIÁO NHƯ MỘT SỰ HIỆN DIỆN LỊCH SỬ
Để hiểu sự tăng trưởng của một nhân cách tôn giáo, thiết tưởng cần phải nhắc lại
một ít khái niệm căn bản về sự phát triển của cuộc sống con người.
Hiện hữu (theo nguyên ngữ la tinh: existere (ex: ở ngoài, sistere: đứng ra) có
nghĩa: đứng ra ngoài, xuất hiện) đối với con người là: xuất hiện trong thực tại, là
tham gia vào hữu thể, là hiện diện đối với mọi thực tại. Với một nhân cách tôn
giáo, điều này còn có nghĩa là phải liên tục vươn lên Thiên Chúa, phải tham dự
vào đời sống của Ngài một ngày một hơn, phải sống trước sự hiện diện của Ngài
trong mọi sự và trên hết mọi sự.
Khi bàn đến sự phát triển của cuộc sống, còn phải nhấn mạnh rằng: sự xuất hiện
này, sự tham dự vào đời sống Thiên Chúa này có một lịch sử. Nói cách khác,
không có lúc nào trong đời sống con người mà sự hiện diện đối với Thiên Chúa,
đối với người khác và đối với thế giới không biến đổi. Sự hiện diện của con
người luôn ở trong trạng thái di động, lưu chuyển: hoặc gia tăng hay giảm sút,
hoặc nới rộng hay thu hẹp, hoặc thân thiện hơn hay tẻ nhạt hơn. Dựa vào kinh
nghiệm hằng ngày, chúng ta có thể biết được chân lý đó: nhiều khi chúng ta thấy
mình gần gũi hơn với người và vật chung quanh ta; lúc khác chúng ta thấy mình
có xu hướng thu vào ốc đảo đời sống riêng tư của mình; những lúc này chúng ta
cảm thấy ít hạnh phúc, ít dấn thân và ít sống động hơn.
Khi suy nghĩ về cách thức hiện diện đối với Thiên Chúa, đối với con người và
đối với thế giới, chúng ta khám phá ra rằng: sự hiện diện này lệ thuộc rất nhiều
vào các kinh nghiệm của đời sống quá khứ. Nếu lúc nhỏ trong gia đình, chúng ta
cảm thấy được chấp nhận và yêu mến thì bây giờ chúng ta có thể dễ dàng hiện
diện đối với Chúa và người chung quanh một cách tín cẩn. Ngược lại, nếu chúng
ta cảm thấy không được chấp nhận và yêu mến trong gia đình, thì sự hiện diện
đối với Chúa và người khác sẽ làm chúng ta áy náy, xao xuyến, vì luôn luôn bị
ám ảnh bởi tư tưởng có thể bị ruồng rẫy, chối từ, lên án. Nếu ta cảm thấy sợ sệt
như vậy, thì rất khó mà hiện diện trước Chúa và người khác cách nhẹ nhàng, thư
thả. Việc cầu nguyện với Chúa hay trò chuyện với người khác trở thành hình
thức, căng thẳng và thiếu tự nhiên. Hầu như chúng ta luôn quan sát chính mình
để khỏi cảm nghĩ hay nói điều gì làm cho người khác ghét bỏ ta, như kinh
nghiệm quá khứ gợi lại trong ký ức.
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Từ kinh nghiệm trên, chúng ta thấy rõ: sự hiện diện của con người trước Thiên
Chúa và thế giới, có một lịch sử. Tuy nhiên lịch sử này không phải chỉ là quy
chiếu về thời gian đã qua mà còn hướng về tương lai. Nghĩa là: sự phát triển của
một nhân cách trong thời gian không những chịu ảnh hường của các biến cố đã
qua mà còn tùy thuộc rất nhiều vào việc định hướng cho tương lai. Thực vậy,
điều gì mỗi người mơ ước cho tương lai cũng ảnh hưởng đến cách thức hiện
diện trong hoàn cảnh cụ thể hiện tại. Con người bị ảnh hưởng của dĩ vãng nhưng
không phải hoàn toàn nô lệ đối với dĩ vãng. Mặc dầu đời sống quá khứ quy định
phần lớn sự dấn thân hiện tại, tuy nhiên con người cũng có thể vượt qua ảnh
hường của dĩ vãng một phần nào, nhờ cái lý tưởng mà họ hy vọng sẽ thực hiện
được trong tương lai. Bởi đó, mặc dầu một người có kinh nghiệm không tốt đẹp
về sự hiện diện đối với người khác, khó có thể thiết lập tương giao nhân loại một
cách tin tưởng, nhưng một lý tưởng tín nhiệm và yêu thương đối với người khác
chắc chắn có ảnh hưởng tốt trên các tương giao hiện thời. Dĩ nhiên, không phải
trong khoảnh khắc mà người ấy cảm thấy dễ dàng trong cách cư xử với người
chung quanh. Nhưng ít nhất, họ sẽ có một cái nhìn khác hơn một chút về người
khác. Từ đó có thể thấy được một vài khía cạnh trong sự lương thiện của người
khác. Cuối cùng,sau một thời gian dài khám phá, họ có thể thay đổi hẳn thái độ
nghi ngờ đã ăn sâu vào con người họ.
Ngược lại, nếu có ai không muốn phát huy sự tín nhiệm trong các tương giao
nhân loại, thì người ấy vẫn tiếp tục là tù nhân đầy áy náy đối với quá khứ đen tối
của mình. Người ấy sẽ không còn có thể nhận ra sự tốt lành, thiện chí và yêu
thương nơi người khác. Tất cả những sự phát hiện nhân loại này sẽ bị diễn giải
lệch lạc, dưới ảnh hưởng của một ấu thời bất hạnh.
Nói cách khác, cần phải có một quyết định của ý chí vào một lúc nào đó. mỗi
người phải quyết định tiến đến một sự hiện diện đầy tin tưởng đối với Thiên
Chúa, người khác và thế giới. Việc thực hiện điều đã quyết định còn đỏi hỏi
nhiều thời gian, nhưng điểm chính yếu là con người cần phải được giải thoát
khỏi nô lệ của dĩ vãng để hướng về tương lai. Cũng cần phải nhấn mạnh là sự
quyết định đó không có nghĩa là con người tức khắc có thể phá đổ bức thành sợ
sệt và xiềng xích nghi ngờ. Quyết định chỉ là bước khởi đầu, một định hướng
một mầm non cho đời sống mới. Có thể phải mất nhiều năm, hoặc cả cuộc đời
để cho quyết định này hoàn toàn đem đến kết quả. Bởi đó, cuộc sống chỉ có thể
dễ chịu nếu con người cố gắng tham dự vào sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối
với chính họ.
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2. PHÂN HOÁ VÀ HỘI NHẬP ĐỐI VỚI CÁC THỂ THỨC HIỆN DIỆN
Nếu nhìn kỹ hơn vào tiến trình phát triển của hiện hữu nhân linh, người ta sẽ
nhận thấy hai chuyển động trong cùng một lịch sử: phân hóa và hội nhập. Hai
chuyền động này bổ túc cho nhau; cả hai đồng thời hiện diện trong đời sống con
người. Có thể nói chúng làm nên sự phân cực căn bản của hiện sinh.
Chuyển động phân hóa là giai đoạn khám phá và thâu nhận những thế giới ý
nghĩa mới. Như ta đã thấy ở trên, con người, tự căn bản, là hiện diện trước Thiên
Chúa, người khác và thế giới, nhưng bằng vô số thể thức khác nhau. Sự hiện
diện cơ bản này dần dần được phân hoá thành nhiều sự hiện diện đặc biệt hơn và
chi tiết hơn. Một người có thể hiện diện trước thiên nhiên (hoặc nghệ thuật)
bằng sự thán phục xuất thần, hiện diện trước người khác bằng tình yêu và hiện
diện trước vũ trụ bằng óc tìm tòi khoa học. Đó là những thí dụ về sự hiện diện
của con người trước thực tại qua tiến trình phân hóa.
Chuyển động phân hóa này có thể làm cho con người bị xáo trộn và xâu xé, nếu
không có một chuyển động khác nhằm nối kết vô số các thể thức hiện diện này
với những thế giới ý nghĩa liên hệ của chúng.
Hội nhập đưa đến duy nhất cũng như phân hóa dẫn tới đa phức. Hội nhập làm
cho hợp nhất và toàn vẹn, trong khi sự phân hóa thoạt đầu làm gãy đổ sự toàn
vẹn này. Ví dụ: một người có thể khám phá Thiên Chúa bằng cách khám phá ra
một cách cầu nguyện mới. Người ấy có thể bị chi phối bởi sự hiện diện của
Chúa đến mức độ tạm thời mất đi sự hội nhập toàn vẹn và quân bình của cuộc
sống. Người ấy có thể bị cám dỗ bỏ quên nhiều thế giới ý nghĩa quan trọng như:
học hành, bổn phận, sức khỏe. Chỉ có một chuyển động hội nhập sáng suốt mới
giúp người ấy thâu nhận thể thức hiện diện mới mẻ nầy vào trong một toàn thể
quân bình của hiện hữu.
Dĩ nhiên, cũng có thể xảy ra điều ngược lại. Một người có thể quá thích thú đối
với công việc hằng ngày hay việc học hành của mình đến độ quên sự hiện diện
đối với Thiên Chúa. Ở đây, sự phân hóa của hiện hữu đưa đến khám phá một
công việc thích thú hay say mê học hành. Điều cần thiết lúc này không phải là
phủ nhận tầm quan trọng của công việc hay học hành, nhưng phải hội nhập
chúng vào toàn thể đời sống tôn giáo của một con người.
Một đời sống năng động luôn biểu thị cả hai chuyển động trên. Luôn luôn có sự
phân chia các kinh nghiệm, thích thú và tham gia. Giai đoạn phân hóa có thể tạm
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thời làm mất thăng bằng cho toàn thể nhất là vào những lúc người ta cảm thấy bị
kích động quá nhiều hay quá bận tâm lo lắng. Điều này không có gì đáng ngại
nếu ta biết để cho chuyển động hội nhập tự do tiến hành công việc của nó. Lúc
đó, với ơn Chúa, ta có thể thâu nhận thế giới ý nghĩa mới này để đưa vào đúng
chỗ của nó trong toàn bộ đời sống. Ngược lại, chúng ta cũng không thể trốn
tránh những sự căng thẳng, đổ vỡ vì muốn bảo vệ cho tình trạng quân bình hiện
có. Như một người đã khổ công thiết lập quân bình trong đời sống, bây giờ từ
chối mọi sự thay đổi để khỏi phải bị lung lay. Chúng ta nên nhớ rằng: một hiện
sinh năng động phải được thúc đẩy liên tục bởi tiến trình phân hóa và hội nhập.
Chấp nhận dừng lại là chấp nhận tàn tạ, tiêu diệt, ít nhất là trong tâm lý, trước
khi thực sự chết về phương diện thể lý. Sự hội nhập là một tiến trình chớ không
phải là một sự vật. Bởi đó không nên coi nó như một tình trạng cố định. Và tiến
trình hội nhập chỉ hoạt động khi có đối tượng cho việc hội nhập. Đối tượng này
không gì khác hơn là sự phân hóa. Như vậy phân hóa và hội nhập mật thiết liên
hệ với nhau.
Hội nhập theo một chiều hướng.
Công việc hội nhập giả thiết: mọi thể cách hiện hữu của con người được sống
theo một dự định hay chương trình nào đó. Chắc chắn không ai có thể đồng thời
và cùng một cường độ, sống mọi thể thức hiện hữu của mình. Chúng ta không
thể học hành, cầu nguyện, lao động, ca hát... một lượt. Nói vắn tắt là ta phải
chọn một thể thức hiện diện nào đó tùy theo ý muốn Thiên Chúa biểu lộ nơi
chính thực tại đời sống của chúng ta. Có lúc ta phải cầu nguyện và không nên lo
lắng về việc học hành. Có lúc ta phải học hành mà không nên bận tâm về vấn đề
cầu nguyện.
Như vậy, hội nhập giả thiết có một sự chọn lựa nào đó trong các thể thức hiện
diện của chúng ta. Nói cách khác, sự hội nhập đích thực đòi hỏi một hệ thống
đẳng cấp các thể thức hiện hữu. Theo hệ thống này, một thể thức hiện hữu phải
trở nên chính yếu, và mọi thể thức khác phải tùy thuộc vào nó. Như trong trường
hợp của một nhân cách tôn giáo, thì việc yêu mến Thiên Chúa và vâng phục ý
muốn Thiên Chúa là thể thức hiện hữu căn bản nhất. Mọi cách hiện hữu khác chỉ
được chấp nhận và khuyến khích khi chúng không làm cản trở thể thức hiện hữu
chính yếu kia. Và ở mức độ mà chúng không làm cản trở, thì chúng vẫn được
tiếp nhận, như: công việc giao dịch với người khác, công việc yêu chuộng nghệ
thuật hay giải trí v.v... vẫn có chỗ của chúng trong một đời sống tôn giáo.
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Dẫn chứng: Tình bạn, chẳng hạn, cũng là một thể cách hiện hữu. Nhưng đối với
một người nào đó thì có thể đặt vấn đề là: liệu tình bạn, với cách thức đặc biệt
và cường độ nào đó, có thích hợp với mục đích và lý tưởng với đời tôi hay
không? Nó giúp cho thể thức hiện hữu chính yếu của tôi hay làm ngăn trở sự
phát triển của hiện hữu đó? Nó có làm cho tôi xa tiếng gọi của Thiên Chúa hay
của tha nhân không? Hay nó làm cho tôi dần dần đóng kín với ơn Chúa và nhu
cầu của người khác. Nói cách khác, không thể vạch ra một quy luật tổng quát
cho vấn đề tình bạn. Nguyên tắc chung của tôi chỉ có thể là một sự liêm chính
không miễn thứ, nhờ đó tôi dò xét chiều sâu của các nhu cầu ẩn kín và những
nguyên động của tôi, một sự liêm chính làm cho tôi luôn tự hỏi: động lực nào
đang thúc đẩy tôi? Nếu tôi đưa ra nguyên tắc chung là tình bạn luôn luôn tốt
đẹp, thì tôi làm cho mỗi cá nhân mất đi trách nhiệm về sự hiện diện đối với
người khác. Tôi cho người ấy một lối giải biện khả dĩ giúp họ thoát khỏi việc
xem xét chính mình. Người ấy có thể cho phép mình thỏa mãn những nhu cầu
không lành mạnh, viện cớ là mọi tình bạn đều tốt. Ở đây ta không cần bàn đến
thứ tình bạn kém lành mạnh. Vấn đề thực sự là: "Tình bạn này có hòa hợp với sự
tăng trưởng nhân bản hay thiêng liêng của bạn tôi hay của chính tôi không?”
Nếu nó không phù hợp mà tôi vẫn tiếp tục duy trì, thì tôi cố ý ngăn cản sự tăng
trưởng của bạn tôi và của chính tôi. Lúc đó tôi sẽ cảm thấy bất ổn, và một thứ
mặc cảm tội lỗi xâm chiếm đời tôi, nặng trĩu trên cuộc đời tôi. Những cái an ủi
nhỏ nhen của một tình bạn không thích hợp được trả bằng một giá quá đắt: mất
đi niềm vui lớn của một cuộc sống năng động.
Mặt khác, rất có thể là tôi thẳng thắn nhận thấy: một thứ tình bạn nhẹ nhàng nào
đó với một con người nào đó làm cho cả tôi và chính người đó cởi mở hơn đối
với Chúa, người khác và bổn phận. Tình bạn loại đó là một điều tốt đẹp, ít nhất
trong những hoàn cảnh hiện tại. Có thể sau một thời gian, nhân cách chúng ta
hoặc tương quan của chúng ta có thể thay đổi, lúc đó tình bạn của chúng ta
không còn hòa hợp với sự dấn thân tiên quyết của chúng ta nữa. Nói cách khác
tôi chỉ có thể sống một sự hiện diện cách chính trực khi tôi có một sự quảng đại
sâu thẳm, vốn dĩ giúp tôi có lúc phải sẵn sàng từ khước mọi thứ tình bạn mà tôi
hiểu rõ là không phù hợp với chương trình của Chúa đối với sự tăng trưởng của
chính tôi hay của bạn tôi. Nếu tình bạn lôi kéo chúng ta khỏi công việc bổn
phận, khỏi tương quan với người khác, khỏi đời sống cầu nguyện, thì rõ ràng là
không ở trong chương trình của Chúa đối với chúng ta. Nhiều khi chúng ta cần
phải nhờ đến một người khác giúp chúng ta nhận ra sự thật này cách rõ ràng, vì
sự dấn thân sâu xa vào một tình bạn có khuynh hướng làm chúng ta mù quáng
đối với thực tại.
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Tầm quan trọng của một thể thức hiện hữu căn bản.
Ảnh hưởng của một thể thức hiện hữu căn bản không những ngăn chận sự phát
hiện của bất cứ một thể thức nào khác không phù hợp với sự chọn lựa chính yếu,
mà còn giúp phát triển nhân cách một cách tốt đẹp. Một người quyết định chọn
lựa cuộc đời dâng hiến như thể thức hiện hữu chính yếu của mình, cũng sẽ sống
các thể thức hiện hữu khác một cách đặc thù, vì thể thức hiện hữu chính yếu
luôn chiếu tỏa trên các thể thức hiện hữu khác trong đời sống mình. Một người
luôn sống với Chúa cũng sẽ học hành một cách khác, giải trí một cách khác...
Tất cả sinh hoạt trên đều mang một phẩm chất đặc biệt nhờ ảnh hưởng thiết thực
của thể thức hiện hữu chính yếu. Như nơi các thánh, những công việc họ làm có
thể giống chúng ta nhưng cách thức làm việc của họ thật khác chúng ta. Không
ai có thể nói rõ ràng cái khác đó là gì; nhưng sinh hoạt, tác phong và cách thức
của các thánh có ảnh hưởng trên người khác cách đặc biệt.
Sự hội nhập đồng đều mọi thể thức.
Như vậy, việc phát triển nhân cách toàn diện đòi hỏi một sự hội nhập điều hòa
đối với mọi thể thức hiện diện. Để được sự hội nhập cân bằng đó, cần thiết
chúng ta phải ý thức về tất cả mọi thể thức hiện hữu của mình. Điều đó không có
nghĩa là chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến chúng, nhưng là chúng ta đừng bao
giờ tích cực phủ nhận hoặc dồn nén bất cứ một thể thức hiện hữu nào. Nếu
chúng ta cố ý loại bỏ một thể thức hiện hữu nào ra khỏi ý thức, thì nó không
được hội nhập vào dự định cuộc đời của chúng ta. Bởi đó, chúng ta cũng cần
phải ý thức về những thể thức hiện hữu có phần tiêu cực làm chúng ta hổ thẹn
như: ganh tị, lười biếng, tham lam. Những thể thức đó có thể đã xuất hiện từ thời
thơ ấu và hiện giờ chúng ta không chấp nhận, nhưng chúng vẫn còn là một phần
của chúng ta và phải được nhìn nhận như là của chúng ta. Chính “tôi” là người
ganh tị, lười biếng, tham lam.
Cái “tôi” không chỉ là những thể thức hiện hữu tích cực mà còn là những thể
thức tiêu cực. Chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn chấp nhận những thể thức tiêu cực
này thì chúng ta mới có thể sửa đổi chúng, nhờ sự trợ giúp của ơn Chúa. Chỉ lúc
đó, chúng mới có thể được đối chiếu với các thể thức hiện hữu tích cực. Khi biết
tôi rất ích kỷ, lười biếng, dữ tợn, tôi có thể thấy ý nghĩa của những sinh hoạt này
dưới ánh sáng của đời sống dâng hiến, nhờ đó tôi mới khám phá những vùng
tăm tối trong hiện hữu của tôi. Nếu không có sự khám phá này, thì nhân cách
của tôi như bị phân đôi. Một mặt, ở mức độ ý thức, tôi có thể tạo cho mình một
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sự hiện diện tôn giáo tưởng tượng; mặt khác sự ích kỷ, thù hằn, ganh tị bị dồn
nén, vẫn tiếp tục phát triển mà tôi không hay biết vì tôi đã loại chúng ra khỏi ý
thức.
Những người hướng về sự toàn thiện trong đời sống tôn giáo dễ có khuynh
hướng dồn nén các sự bất toàn của mình, nhất là những khuyết điểm quá thô
thiển và lộ liễu. Đó là vì họ hiểu lầm về sự toàn thiện tôn giáo. Nhiều người
tưởng rằng họ phải trở nên hoàn hảo tức khắc. Họ muốn phải được thoát khỏi
các khuynh hướng căn bản trong vòng một hay hai năm. Họ quên rằng bao lâu
còn ở trần gian người ta không thể đạt đến mức toàn thiện tuyệt đối. “Tìm kiếm
sự toàn thiện” chỉ là một cách diễn tả sự cố gắng liên tục của chúng ta để sống
trước sự hiện diện của Thiên Chúa trong bất cứ công việc nào. Những người
bằng mọi cách, muốn đạt đến một thứ toàn thiện nhanh chóng, nhiều khi tạo cho
mình một hình thức toàn thiện giả hiệu, tưởng rằng mình không còn khuyết
điểm nữa. Ảo tưởng đó chỉ có thể phát xuất từ sự dồn nén các cảm nghĩ trái
ngược với cảnh sống của mình, mặc dầu chúng vẫn còn ở trong mình. Trong
trường hợp đó, đời sống tôn giáo trở nên một thứ ảo tưởng mỗi ngày một nhiều
hơn. Họ gia tăng các hình thức tôn giáo bên ngoài. Các việc được gọi là “đạo
đức” được trau giồi một cách khắt khe. Đồng thời, càng ngày họ càng mất ý thức
về mọi thứ nguyên động có tính cách vị kỷ. Các năng lực vị kỷ nhờ thế cứ gia
tăng mà không bị kiểm soát như một thứ bịnh ung thư. Thay vì sự dấn thân tôn
giáo làm lui dần mọi thứ vị kỷ, thì ngược lại, sự vị kỷ lại chi phối cuộc đời dâng
hiến. Thế rồi, cái tác phong đạo đức và sốt sắng kia lần lần bị nhiễm độc một
cách hết sức tinh vi bởi xu hướng vị kỷ. Người có tác phong như thế, một cách
vô ý thức, sẽ lợi dụng những hình thức đạo đức bên ngoài để được người khác
kính trọng và khinh chê những ai không có cái bề ngoài giống như họ.
3. DỰ ĐỊNH HIỆN HỮU TÔN GIÁO VÀ CẢNH SỐNG
Một đời sống tôn giáo viên mãn giả thiết một sự hội nhập hòa hợp các thể thức
hiện hữu khác nhau. Nhưng người ta có thể ta hỏi: "Có tiêu chuẩn nào giúp tôi
chọn lựa? Tại sao tôi đặt thể thức hiện hữu tôn giáo làm trung tâm đời sống của
tôi và đặt các thể thức khác vào địa vị thứ yếu? Điều nầy phát xuất một cách tự
nhiên hay là theo một chương trình nào đó?”. Dựa theo kinh nghiệm, chúng ta
có thể biết là có một ý định ẩn khuất trong mọi việc chúng ta làm; mọi lời chúng
ta nói, mọi thứ tưởng tượng chúng ta tự cho phép và mọi thứ ký ức ghi khắc
trong đầu óc chúng ta. Chúng ta cũng có thể tiên đoán một cách nào đó về tác
phong của những người chung quanh ta. Chúng ta biết rằng trong một hoàn cảnh
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nào đó những người chung quanh ta sẽ có những phản ứng gì. Nói cách khác,
chúng ta mặc nhiên tin rằng mỗi người được hướng dẫn bởi một chương trình
một dự tính hay một cách sống nào đó.
Dự định hiện hữu.
Một hiện sinh không phải là một biến cố mù quáng như các hiện tượng thiên
nhiên: một cơn bão, một trận lụt. Các hiện tượng này gần như giống nhau, vì
chúng xuất hiện theo một định luật vật lý khách quan. Con người, trái lại luôn có
một cách thức phản ứng độc đáo đối với các hoàn cảnh. Dự định ẩn kín, xu
hướng nội tại làm cho chúng ta thực hiện đời sống một cách độc đáo có thể gọi
là dự định hiện hữu, một thứ chương trình sống mà chúng ta có thể thiết lập một
cách ý thức, rõ ràng hay lờ mờ.
Dự định hiện sinh phát triển rất sớm trong đời sống. Từ thời thơ ấu, dự định hiện
sinh của chúng ta bộc lộ trong hình thức căn bản của nó. Khuôn mẫu căn bản
này tùy thuộc vào khả năng và khuynh hướng của chúng ta và mối tương giao
của chúng ta đối với những người chung quanh, nhất thiết đối với cha mẹ. Dự
định căn bản này không phải là điều gì cố định và không nêu cố định, nhưng
luôn thay đổi để được tăng trưởng về chiều sâu cũng như chiều rộng. Cách sống
của chúng ta càng ngày càng phải trở nên tinh tế và sung mãn; vì nếu chúng ta
thực sự cởi mở đối với mọi hoàn cảnh, chúng ta sẽ tiếp nhận được nhiều cái nhìn
mới. Những cái nhìn này là ánh sáng chiếu soi dự định hiện hữu của chúng ta
trong thế gian.
Hoàn cảnh sống.
Một hoàn cảnh sống và ý nghĩa của nó là một ơn huệ của Thiên Chúa. Mỗi hoàn
cảnh là một nhiệm tích (dấu hiệu) nơi đó tôi gặp sự hiện diện của Chúa. Ngài
mạc khải cho tôi biết phải sống như thế nào, nếu tôi biết lắng nghe trong khiêm
tốn và phó thác. Do đó, không có lúc nào trong đời sống mà tôi có thể nói: “Bây
giờ tôi biết rõ đời sống của tôi sẽ như thế nào". Một dự định hiện hữu không
phải là một chương trình, một kế hoạch hay một thời khóa biểu. Ngược lại, đó là
một sự ý thức luôn luôn biến chuyển về ý muốn của Thiên Chúa trên tôi. Nếu tôi
quan niệm đời sống như một kế hoạch, thì tôi có thể trở nên rất cứng rắn và khó
tính nữa. Tôi sẽ bất mãn khi gặp những hoàn cảnh hay nhiệm vụ mà tôi chưa
vạch ra trong chương trình, kế hoạch của tôi. Hậu quả là tôi sẽ trở nên bực tức,
giận dữ và nổi loạn đối với cuộc đời. Hoàn cảnh của con người luôn biến chuyển
và không ai có thể tiên đoán về sự biến chuyển đó.
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Ý muốn Thiên Chúa.
Ý muốn và sự hiện diện của Thiên Chúa được ghi khắc trong mỗi biến cố đang
thay đổi. Bởi đó, sự tìm kiếm và vâng phục ý muốn Thiên Chúa không phải là
sự chạy trốn khỏi cuộc đời với những thăng trầm biến đổi của nó. Cuộc sống
tiếp tục trôi đi; nhiều đòi hỏi mới xuất hiện và tôi phải tiếp tục đáp ứng những
nhu cầu mới đó, mặc dầu nó có làm tôi đau khổ và quấy rầy tôi như thế nào đi
nữa. Nếu dự định tôn giáo của tôi đòi hỏi tôi phải lìa bỏ gia đình thì tôi nên ý
thức rằng: chính khi tôi bỏ nhà ra đi, tôi được giải thoát khỏi những giới hạn của
nó. Nếu tôi quảng đại đáp ứng những đòi hỏi của một hoàn cảnh mới, tôi sẽ phát
triển những khía cạnh mới của hiện sinh tôi, tôi sẽ có một nhân cách phong phú
hơn, sâu sắc hơn. Nếu thể thức hiện hữu tôn giáo là chính yếu đối với tôi, thì tôi
sẽ nhận thấy dung nhan và tiếng nói của Chúa trong hoàn cảnh mới. Tôi sẽ nghe
tiếng gọi của Chúa trong kinh nghiệm cuộc đời, vì cái nhìn đức tin cho thấy sự
hiện diện của Chúa qua bức màn của cuộc sống hằng ngày.
Như vậy, dự tính cuộc đời của tôi là một sự tăng trưởng không ngừng dưới ánh
sáng của ý muốn Thiên Chúa vốn được biểu lộ qua các trạng huống của cuộc
đời. Bởi vậy, lời nguyện của đời sống tôi là: "Vâng ý Cha” bất cứ ở hoàn cảnh
nào. Lời nguyện ấy phải phát xuất từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, mặc dầu nhiều
khi chỉ là tiếng nói của ý chí, thiếu vắng mọi thứ an ủi của tình cảm và ánh sáng
minh mẫn của trí tuệ. Nhưng đó là nền tảng của một dự định hiện hữu vừa có
tính cách tôn giáo, vừa cởi mở. Việc giao phó ý muốn riêng tư cho Thiên Chúa
là một điều kiện cần thiết cho một nền tu đức lành mạnh. Bất cứ một lối tu đức
nào không dựa trên sự cởi mở đối với “tiếng gọi của Thiên Chúa trong mỗi hoàn
cảnh đang biến đổi” đều khả nghi, vì nếu thiếu sự cởi mở, dự định hiện hữu của
chúng ta sẽ lần sa đọa để trở thành một thứ khuôn khổ cứng rắn.
Cứng rắn, không uyển chuyển.
Một đời sống thiêng liêng không đích thực được đánh dấu bởi sự cứng rắn, ương
ngạnh, vụ hình thức và thiếu khả năng thay đổi. Người theo lối sống "đóng
khung" ấy có thái độ gần như "dạy" Thiên Chúa phải theo ý mình. Họ hoạch
định mọi đường đi nước bước và còn nghĩ là ý muốn Thiên Chúa đến khuấy rầy
họ, nếu ý muốn ấy không trùng hợp với chương trình họ đã xếp đặt cẩn thận khi
ở nhà tập, trong các cuộc tĩnh tâm hàng năm hoặc hàng tháng. Có lẽ những
người ấy tin rằng họ theo ý muốn của Chúa, khi thực hiện cách máy móc một
chương trình đã được vạch ra từ lâu. Sự sai lầm của người ấy không phải là
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không theo ý muốn của Chúa nhưng chính là tin rằng: ý muốn của Chúa đã được
biểu lộ hoàn toàn một lần nào đó trong đời sống.
Những đường nét căn bản.
Thực ra, có nhiều nét căn bản của cuộc đời mà chúng ta có thể biết trước được,
như khi một người lập gia đình thì biết rằng từ nay, quyết định sống chung với
người bạn của mình suốt đời là thể thức hiện hữu căn bản mà mình phải thực
hiện cách tốt đẹp nhất. Một nam hay nữ tu sĩ, sau khi đã tuyên khấn vĩnh viễn,
cũng biết rằng lối sống dâng hiến từ nay phải là thể thức hiện hữu chính yếu của
mình. Tuy nhiên, lối sống trong bậc hôn nhân hay bậc tu trì có thể được thực
hiện bằng trăm phương nghìn cách khác nhau. Hai lối sống căn bản ấy có thể
dẫn đến nhiều cảnh huống xã hội và tâm lý khác nhau mà không ai có thể thấy
trước trong tiểu tiết. Mỗi cảnh huống mới là một lời mời gọi của Thiên Chúa để
thực hiện ơn gọi căn bản của mình một cách phong phú và sáng tạo. Bởi đó, một
chọn lựa căn bản cho đời sống không chấm dứt tiến trình tăng trưởng của dự
định hiện sinh, trái lại, nó còn mở rộng các viễn tượng mới cho việc thực hiện
chính mình.
Nhiều người trong thời đại mới này có quan niệm về đời sống một cách máy
móc. Như khi cần sửa chữa điều gì trong nhà, họ gọi thợ chuyên môn đến và
trong một thời gian ngắn, những cái trục trặc được điều chỉnh kỹ lưỡng; thì
trong cuộc đời, họ cũng muốn giải quyết nhanh chóng như vậy. Khi đau ốm, tôi
gọi bác sĩ. Khi tâm thần bất an, tôi nhờ một chuyên viên tâm lý giúp tôi "điều
chỉnh” tâm hồn và tôi mong chờ được giải thoát nhanh chóng.
Đó là một quan niệm sai lầm. Nghệ thuật sống khác với kỹ thuật cơ khí, cũng
như bóng tối và ánh sáng, tinh thần và vật chất. Phải nhận thức một cách đơn
giản là: không có giải pháp dễ dàng và nhanh chóng cho các vấn đề của cuộc
sống. Dự định hiện hữu của chúng ta không phải là một bảng kê khai các hướng
dẫn kỹ thuật. Người cố vấn trong nghệ thuật sống không phải là một chuyên
viên kỹ thuật. Trái lại, người cố vấn tinh thần ý thức về nhiệm vụ mình không
bao giờ hành động một cách máy móc. Nếu việc thứ nhất phải làm khi gặp trục
trặc kỹ thuật là tìm hiểu khí cụ một cách chu đáo, thì việc thứ nhất trong các vấn
đề đời sống là biết rằng: chúng ta không biết gì cả.
Huyền nhiệm cuộc đời.
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Cuộc đời là một mầu nhiệm để sống chứ không phải là một vấn đề để giải quyết.
Trước huyền nhiệm cuộc đời, chúng ta phải bày tỏ sự kính trọng và vâng phục.
Đối với cuộc mạo hiểm của đời sống, chúng ta phải học kiên nhẫn, vì chúng ta
không biết mình sẽ đi đâu. Như vậy, vấn đề không phải là hỏi: "Cuộc đời sẽ đem
đến cho tôi sự gì?”, song là “Tôi sẽ làm gì cho cuộc đời?”.
Chân lý này càng có ý nghĩa sâu xa hơn đối với một đời sống tôn giáo. Vì một
người sống cho tôn giáo thấy mầu nhiệm cụôc đời gắn liền với mầu nhiệm Quan
phòng. Lòng tin vào chương trình của Chúa giúp tín hữu chấp nhận dễ dàng sự
bí ẩn của cuộc đời và sự bất định trong mọi dự tính con người. Biết rằng Chúa
hiện diện trong mọi hoàn cảnh, người tín hữu sống rất tự do thư thả. Không ưu
tư không có nghĩa là vô trách nhiệm, nhưng là chú tâm làm việc một cách an
bình thảnh thơi. Sự tự do của những người con Chúa đem đến cho đời sống một
nét độc đáo. Nó được ghi dấu bằng sự bình an của tâm hồn, một đặc tính của
người tín hữu chân chính. Sự bình an này không dựa trên sự phủ nhận tăm tối
hay bất định trong dự định hiện hữu. Người tín hữu cũng biết đến sự tăm tối này
cũng như và có khi nhiều hơn người bất tín, nhưng họ đã tập sống trong sự tăm
tối với cái nhìn đức tin, nghĩa là tìm thấy một chương trình, một ý nghĩa trong
mọi sự. Như vậy, nguyên tắc thứ nhất trong nghệ thuật sống là có khả năng sống
với các vấn đề của mình không phải như những vấn đề cần được giải quyết
nhưng như là những mầu nhiệm để sống. Bao lâu chúng ta còn áy náy, xao
xuyến về các vấn đề của chúng ta, thì chúng ta chứng tỏ là mình chưa lĩnh hội
được các điều khoản căn bản của nghệ thuật sống tôn giáo.
Quả vậy, mỗi lần chúng ta cố gắng tìm một giải pháp cấp tốc vội vã và quá dễ
dàng cho các vấn đề của chúng ta, thì chúng ta từ chối đi vào trường học của
cuộc đời. Điều này càng đúng hơn đối với các vấn đề tội lỗi và bất toàn. Những
khuynh hướng thiên về những loại tội lỗi hay bất toàn nào đó của mỗi người
chúng ta sẽ ở mãi với chúng ta cho đến suốt cả cuộc đời. Nó đã được ăn sâu
trong cá tính của mỗi người chúng ta và từ những thời gian xa thẳm của quá
khứ. Thành thực mà nói, chúng ta luôn cố gắng loại bỏ những khuyết điểm đó
nhưng cũng phải khiêm tốn thú nhận là chúng ta không bao giờ hoàn toàn thành
công, mặc dầu có nhiều cố gắng. Có thể chúng ta phải kiên nhẫn sống với tội lỗi
và bất toàn nào đó cho đến hết đời. Những tội lỗi và khuyết điểm đó sẽ làm cho
chúng ta hổ thẹn trước người khác, làm chúng ta đau khổ không ít nơi thâm tâm
của mình. Tất cả điều đó, chúng ta.phải chấp nhận.
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Thiên Chúa sẽ không bao giờ hỏi chúng ta đã thành công đến bậc nào trong việc
thắng vượt một khuyết điểm tội lỗi hay bất toàn. Ngài sẽ hỏi: “Con có khiêm tốn
và kiên nhẫn chấp nhận mầu nhiệm sự dữ này trong đời sống của con không?
Con có học trở nên khiêm tốn và kiên nhẫn từ các khuyết điểm đó không? Các
điều đó có dạy con tin tưởng nơi tình yêu của Cha hơn không? Nó có giúp con
hiểu thêm về mầu nhiệm sự dữ nơi đời sống của người khác không? Nó có đem
đến cho con đặc tính của đời sống tôn giáo đích thực là không bao giờ phán
đoán hoặc lên án sự bất toàn hoặc tội lỗi nơi người khác không?" Nhờ kinh
nghiệm của chính mình, người đạo đức biết rằng ma quỷ có thể mạnh hơn con
người mặc dầu con người có cố gắng đến đâu chăng nữa. Bởi đó, điều quan
trọng là học được kiên nhẫn, khiêm tốn và yêu mến. Thất bại và thành công chỉ
là thứ yếu. Niềm vui của Kitô hữu không bao giờ dựa trên sự thành công của
riêng mình nhưng dựa trên xác tín là Đấng Cứu Thế đã sống lại và chiến thắng
tội lỗi. Kitô hữu là người luôn ý thức về nhu cầu được cứu rỗi của mình. Việc
chấp nhận mầu nhiệm sự dữ trong dự định hiện hữu của chúng ta là một trường
dạy hiền hòa, khoan dung, tha thứ, yêu mến và hiểu biết đối với người khác.
Đời sống đích thực.
Dự định hiện hữu của chúng ta được gọi là đích thực tùy theo mức độ hòa hợp
của nó với cảnh sống của chúng ta, và trái lại, không đích thực nếu không hòa
hợp với thực tại của đời sống hằng ngày. Một nhân cách viên mãn luôn luôn
tăng trưởng trong sự hiểu biết về cá tính mình trong chính hoàn cảnh của mình,
đồng thời chấp nhận đời sống của mình với mọi thể thức hiện hữu đang có hoặc
có thể có. Sự hiểu biết chính mình càng ngày càng hơn cùng đi theo sự chấp
nhận hoàn cảnh sống tổng quát. Vì chúng ta không thể tách rời cuộc sống với
cảnh sống, cũng như tách rời sự phát triển nhân cách với sự phát triển hoàn cảnh
sống. Lúc nào có sự phân cách đó, chúng ta trở nên thiếu thực tiễn và đích thực.
Lúc đó chúng ta mơ ước một hoàn cảnh tưởng tượng, một trạng thái lý tưởng để
chúng ta có thể trở nên hoàn thiện. Đồng thời, chúng ta quên rằng: chỉ có thể
phát triển nhân cách trong một hoàn cảnh cụ thể. Người hoạch định một chương
trình sống không đích thực, cố thoát khỏi gánh nặng cuộc đời bằng thái độ giả
tưởng: "Nếu hoàn cảnh của tôi thay đổi, nếu tôi có một người bạn biết hợp tác
hơn, có một thượng cấp biết thông cảm hơn! nếu sức khỏe của tôi khá hơn một
chút..v.v. thì chắc tôi sẽ trở nên một con người phi thường; sẽ sống một cuộc đời
hữu ích."
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Rõ ràng là thái độ "nếu” làm cho một người chạy trốn thực tại và thu gọn trong
lâu đài ảo tưởng. Người ấy luôn luôn kêu ca, phiền trách. Và chắc chắn khi mọi
sự không được tốt đẹp, là vì người khác, vì hoàn cảnh, chứ không phải tại chính
mình. Người ấy có thể đổi từ công việc này đến công việc khác, hết nhà này
sang nhà kia, nhưng sẽ không bao giờ tìm được hoàn cảnh lý tưởng. Hậu quả là
người ấy sẽ không bao giờ tìm thấy chính mình, vì chúng ta chỉ khám phá ra con
người thật của mình trong hoàn cảnh thực tiễn của chính mình.
Hòa hợp với thực tại.
Như vậy, một dự định hiện hữu đích thực phải luôn luôn hòa điệu với thực tại
của công việc chúng ta, với hoàn cảnh và con người chung quanh ta. Dĩ nhiên,
điều này không có nghĩa là chúng ta phải mù quáng giam mình vào hoàn cảnh.
Điều đó cũng làm thiệt hại cho người khác và cho chính chúng ta, như thái độ
của người không thực tế. Một sự hiện diện đích thực đối với nhiệm vụ và người
khác là hiện diện như những con người sống động chứ không phải như những bộ
phận cơ khí. Chúng ta phải dấn thân với tất cả tâm hồn vào trong công việc và
trách nhiệm chung. Điều đó có nghĩa là phải góp sáng kiến. Có đóng góp hết
sức, chúng ta mới lãnh nhận tràn đầy. Thường thì chúng ta bị cám dỗ không dấn
thân hoàn toàn vì kinh nghiệm cho biết rằng: dấn thân tức là dễ bị va chạm. Khi
yêu, chúng ta chấp nhận hứng chịu các thương tích. Khi chung đụng với người
bất toàn, chúng ta chắc phải thất vọng. Khi cố gắng thực hiện lý tưởng trong các
cảnh sống của con người, chúng ta khám phá những giới hạn của khả năng
chúng ta. Các sự khám phá này, thực ra, rất đau đớn; nhưng đau khổ là con
đường dẫn đến thực tại. Nếu chúng ta đáp ứng thực tại một cách thích hợp, nó sẽ
không tiêu diệt nhưng làm cho dự định hiện hữu của chúng ta trở nên sâu thẳm,
chắc chẩn và cụ thể. Chúng ta có thể diễn tả sự tăng trưởng của hiện sinh như
một chuyển động từ lý tưởng cho đến hiện thực trong dự định sống. Tiến trình
này không phải là không có đau khổ, nhưng đau khổ sẽ giảm bớt tính cách đáng
sợ, khi chúng ta chấp nhận sự cần thiết của nó. Bao lâu còn lưu luyến cái lý
tưởng của tuổi xuân, chúng ta sẽ bị dày vò vì những hòn sỏi của cuộc đời; nhưng
một khi chấp nhận sự hiện diện của sỏi đá, nó không còn làm hại chúng ta. Trái
lại chúng ta có thể đào đá lên để làm những căn nhà chắc chắn.
Nơi các sứ đồ, chúng ta có thể nhìn thấy một hình ảnh lý thú của sự tiến triển từ
mơ mộng đến thực tại. Đọc lại các cuộc đối thoại của họ với Chúa Cứu Thế,
chúng ta hết sức ngạc nhiên về sự thiếu thực tế của họ. Họ mong chờ được trở
nên các lãnh tụ vĩ đại của những vương quốc trần gian hùng mạnh. Họ thực sự
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bị lôi cuốn bởi dự định mộng tưởng này đến nỗi tranh giành nhau về chức vụ lớn
nhất trong vương quốc sắp đến. Nhưng sau đó, họ mới trở về với thực tại và
chấp nhận chịu khổ đau cho thực tại vì Chúa. Có một sự khác biệt rất lớn giữa
các chàng thanh niên Galilêa đầy ảo tưởng và những sứ đồ thực tiễn, trưởng
thành, già dặn hơn. Hãy xem biến cố Chúa được vinh quang trên núi Tabor. Tức
khắc, họ đề nghị thiết lập ba nhà tạm để ở đó mà hưởng hạnh phúc suốt đời.
Nhưng cũng chính những người này, sau đó, chấp nhận gian khổ để đi rao giảng
và chịu đựng mọi sự phiền hà vì Chúa.
4. SỰ HỘI NHẬP ĐÍCH THỰC VỀ CHÍNH MÌNH
Một dự định hiện hữu như là một chương trình sống thiết thực, không những
hướng dẫn mối tương quan của con người đối với hoàn cảnh mà còn điều khiển
cả sự hội nhập của mỗi người nơi chính mình. Thực tại sẽ dạy cho mỗi người
biết phải thực hiện thể thức hiện hữu nào và phải loại bỏ thứ nào. Có lúc hoàn
cảnh đòi hỏi phát triển tài năng đặc biệt về khoa học hay nghệ thuật. Như vậy rõ
ràng là thực tại của hoàn cảnh và của tài năng đòi hỏi người ấy phải phát triển
khả năng về các lãnh vực đó. Tuy nhiên, thực tại còn lớn hơn công việc trở
thành khoa học gia hay nghệ sĩ. Đời sống còn lớn hơn bất cứ một sự phát triển
tài năng nào. Hoàn cảnh sống của mỗi người có thể thay đổi và một sự thay đổi
trong cảnh sống luôn đi theo sự thay đổi nơi các đòi hỏi của thực tại. Nhiều khi
thực tại của một người bị xáo trộn tận cội rễ, đến độ các bận tâm chủ yếu hiện
đang hướng dẫn dự định hiện sinh phải bị loại bỏ và được thay thế bằng những
dự định khác. Như trong trường hợp bất thường của một họa sĩ phải xếp giá vẽ
để phục vụ tổ quốc hay của một thiếu nữ phải bỏ dở chương trình học cao đẳng
để chăm sóc gia đình, sau khi mẹ chết. Trong mỗi trường hợp, sự đòi hỏi của
thực tại thay đổi sâu xa dự định căn bản về đời sống của mỗi người.
Những trường hợp ấy phải kể là đặc biệt. Nhưng chắc chắn, trong cuộc đời, sự
hội nhập của chính mình đòi hỏi mỗi người phải loại bỏ một vài thể thức hiện
hữu không dung hợp được với một dự định hiện hữu vững chắc và cân bằng.
Một ví dụ đơn giản: người thanh niên khi chưa lập gia đình có một dự định sống
theo đó anh có thể gặp gỡ nhiều thiếu nữ một cách tự do. Nhưng khi đã quyết
định lập gia đình với một người, thì phải thôi hẹn hò với các cô khác. Nói cách
khác, để theo đuổi một thể thức hiện hữu, cần phải từ bỏ những thể thức khác.
Bất cứ một sự gắn bó đích thực nào cũng bao hàm một sự từ chối. Đời sống bao
hàm cái chết. Để sống một thể cách nào đó, cần phải chết cho một thể cách khác.
Sự gắn bó được tràn ngập bởi sự xa lìa, dấn thân được thấm nhuần bởi hy sinh
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và tự do bao hàm kỷ luật. Tự do và kỷ luật, gắn bó và xa lìa, sống và chết là hai
mặt của một đồng tiền. Mặt này không thể hiện hữu mà không có mặt kia. Sự
tăng trưởng trong dấn thân có thể đo lường bằng sự tăng trưởng trong từ bỏ. Một
người có thể do dự trước quyết định chọn lựa một vài thể thức hiện hữu đồng
thời với việc loại bỏ các thể thức khác. Nếu như vậy thì dự định của họ sẽ có
tính cách lưỡng nghi, thiếu vững chắc, đầy mâu thuẫn, yếu đuối và kỳ quặc. Một
dự định lưỡng nghi như vậy sẽ phân chia con người thành trăm mảnh về phương
diện tâm lý. Người ấy sẽ trở nên bất an, không biết mình đi đâu, thiếu nghị lực
và sống cuộc đời vô vị. Đó là một công dân của nhiều nước mà không biết mình
phải tùy thuộc nước nào.
Nhiều người đã trở nên nạn nhân cho các hoàn cảnh đen tối kiểu đó vì không đủ
can đảm để chọn lựa và quyết định. Họ luôn luôn nghi ngờ; họ không bao giờ
chắc chắn; họ luôn luôn muốn chờ đợi cho đến khi được chắc chắn hơn, nhưng
sự chắc chắn ấy không bao giờ đến. Tình trạng do dự đó có nhiều lý do. Một
trong những lý do đã được nhắc đến ở phần trên: khát vọng muốn tổ chức cuộc
đời như một thí nghiệm khoa học. Nhưng cuộc sống không phải là một cuộc thí
nghiệm; nó là một huyền nhiệm. Có thể một vài dự định hiện hữu nào đó hứa
hẹn hạnh phúc cho chúng ta, nhưng ta không thể chắc chắn về hiệu quả của
chúng như khi pha trộn hydrogen và oxygen để làm thành nước. Luôn luôn vẫn
còn một yếu tố u tối, mù mờ, không chắc chắn trong một quyết định của cuộc
đời. Bởi đó, một quyết định cho cuộc sống là một sự liều lĩnh, một việc đánh cá,
một cuộc mạo hiểm táo bạo.
Chọn lựa là từ bỏ.
Nhưng con người không có sự chọn lựa! Nếu không quyết định chọn một cuộc
sống này hay cách sống khác, nó sẽ không thực sự sống nhưng chỉ là một cái
sống dở dở ươn ươn. Nó sẽ như một cái xác không hồn đi lang thang. Nó giống
như người đầy tớ chôn đồng tiền của chủ vì sợ đánh mất nó. Điều nghịch lý là
khi một người không đủ khả năng để từ bỏ một vật gì, thì nó phải mất tất cả.
Nếu nó muốn thực hiện mọi khả năng thì không thực hiện được gì. Nếu nó tham
gia mọi sự thì không tham gia điều gì. Nếu nó chọn mọi cuộc sống, tức là chọn
cái chết. Do đó, nền tảng của một dự định hiện hữu đích thực là quyết định
không lay chuyển đối với một vài thể thức hiện hữu và loại bỏ mọi thể thức
khác. Dĩ nhiên, sự loại bỏ này không có nghĩa là phủ nhận giá trị của các thể
thức hiện hữu. Chúng có thể rất giá trị đối với ai chọn lựa một cách sống khác.
Một người đã lập gia đình với một thiếu nữ không nên phủ nhận là có thể bị lôi
20

cuốn bởi một cô gái khác, nhưng phải quyết định chỉ nuôi dưỡng tình yêu đối
với vợ mình chứ không phải đối với cô gái khác. Cũng vậy một người đã quyết
định chọn cuộc đời dâng hiến phải bỏ lối sống của một người có gia đình ở thế
gian. Người ấy không nên đè nén ý thức về cái đẹp và hạnh phúc có thể có trong
đời sống gia đình và phải công nhận đó cũng là một con đường dẫn đến Thiên
Chúa, nhưng không phải là con đường của mình.
Các thể thức không phù hợp.
Dần dần các thể thức không còn phù hợp với dự định cuộc sống của mình sẽ mất
tính cách lôi cuốn của chúng. Lúc đầu chúng có thể sẽ còn hấp đẫn một cách
kinh khủng. Kinh nghiệm này rất thường tình và không nên đưa đến mặc cảm tội
lỗi, hổ thẹn hay xao xuyến. Khi sự dấn thân trở nên mạnh mẽ và năng động thì
các thể cách không thích hợp này chẳng còn ảnh hưởng liên tục và tràn đầy như
vào lúc đầu nữa. Chúng lần lần lui vào hậu trường và mất dần tính cách hấp dẫn
của chúng. Chúng không bị dồn nén hay bị loại ra khỏi hiện sinh bằng bạo lực,
và người ta cũng không phủ nhận sự hiện hữu của chúng. Chúng chỉ được cứu
xét theo thực tại của chúng: những thể cách hiện hữu tốt đẹp, có giá trị và hấp
dẫn nhưng không còn thích hợp với dự định đời sống mới mà mình đã chọn lựa
một cách tự do. Mặc dầu tự chúng là tốt nhưng không phải là điều Chúa muốn
cho tôi. Tiếp tục nghiêng chìu về chúng trong tưởng tượng chỉ làm mất sức
mạnh và sự thống nhất của nhân cách. Người ta không thể phủ nhận quyền lực
của chúng trên đời sống nhưng có thể quyết định không cho chúng phát triển
thêm lên. Chấp nhận sự hiện hữu của chúng không có nghĩa là tạo hoàn cảnh
cho chúng được hiện hữu. Nhìn nhận sự lôi cuốn của chúng không có nghĩa là
đáp lại lời mời gọi của chúng. Thán phục sự huy hoàng của chúng không có
nghĩa là làm cho chúng lớn mạnh trong đời sống của mình. Biết điều này sẽ giúp
con người phát huy nghệ thuật quý chuộng giá trị của những điều mà mình
không thể có. Có những cậu bé không thể thấy một cây cam tươi tốt mà không
bị cám dỗ leo lên cây và ăn cắp trái cây. Trái lại người trưởng thành có thể đi
qua vườn của người bên cạnh một cách bình thản. Người ấy vui thích khi nhìn
thấy vườn cây xinh tốt và mừng cho người láng giềng sắp có một mùa trái sung
mãn, nhưng không cảm thấy nhu cầu leo rào và đánh cắp cây trái trong vườn.
Chấp nhận thực tại khác.
Điều rất quan trọng là ta có thể thật sự quý chuộng những giá trị căn bản trong
đời sống của kẻ khác, mặc dầu những giá trị đó không còn đóng một vai trò
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quan trọng trong đời sống của chính chúng ta. Bởi vì khi khinh dể các giá trị đó,
chúng ta trở nên các cố vấn nguy hiểm đối với những người không chia xẻ cách
sống của chúng ta. Một cách vô ý thức, chúng ta cho thấy là chỉ có lối sống của
mình là có giá trị. Nếu làm như vậy, thì bằng thái độ của mình, chúng ta có thể
xúi giục người khác theo cách sống của mình và coi cách sống của họ là kém
hơn hoặc vô giá trị. Hơn nữa, thái độ như vậy có thể tạo nên trong chúng ta một
thứ kiêu hãnh thầm kín vì chúng ta tưởng rằng mình là những người phi thường
và lối sống của chúng ta là đáng kính. Chúng ta có thể quên rằng không phải
một bậc sống làm cho chúng ta thêm giá trị nhưng là cách sống. Điều duy nhất
Chúa đòi hỏi nơi chúng ta là chúng ta phải trung thành với thể thức hiện hữu mà
Ngài sắp đặt cho chúng ta từ muôn đời. Bậc sống tốt nhất đối với chúng ta là bậc
sống mà chúng ta được mời gọi, cả khi nó có thể kém toàn hảo hơn các bậc
khác. Vắn tắt, chúng ta không nên loại ra khỏi ý thức những thể cách hiện hữu
không còn thích hợp với bậc sống của mình, nhưng phải để chúng mất dần sự
hiện hữu của chúng, vì không được vun trồng chăm bón. Cách thức hành động
như vậy là chắc chắn nhất. Một sự dồn nén ý thức về sức hấp dẫn của chúng
không tiêu diệt các thể thức hiện hữu lôi kéo chúng ta, nhất là khi chúng đã đóng
một vai trò quan trọng trong đời sống quá khứ. Trái lại chúng vẫn tiếp tục sống
trong các ngõ tối của tâm hồn. Chúng tiếp tục lớn lên mặc dầu chúng ta không
được ý thức về chúng. Chúng biến hóa một cách kín đáo và bởi vì chúng ta đã
dồn nén mọi ý thức về chúng, nên không còn được kiểm soát nữa. Tiến trình này
có thể được giải thích bởi bản chất của hiện sinh chúng ta.
Sự hiện diện tiền phản tỉnh.
Chúng ta hiện diện đối với mọi thực tại trước tiên một cách bộc phát (tiền phản
tỉnh). Thường chúng ta không suy nghĩ về cách thế kinh nghiệm của mình đối
với người khác và sự vật. Thí dụ: chúng ta cảm thấy thiện cảm hay ác cảm đối
với một người trước khi suy nghĩ về điều đó. Chính khi nhận thấy các tình cảm
đó, chúng ta mới sực nhớ đến thái độ của mình. Chúng ta không thể loại bỏ
chúng lập tức, nhưng có thể tự hỏi: ”Tại bao tôi khó chịu với người nầy? Điều
đó có vô lý không? Tôi có cần phải làm cho nó bớt tai hại hơn không? Tôi cần
phải suy nghĩ để xem lý do của sự ác cảm này”. Chỉ có cách thế duy nhất để
đương đầu với các cảm xúc không hợp lý là ý thức về chúng trong chính hành
động. Bao lâu chúng ta không ý thức về thái độ bộc phát của chúng ta đối với
con người và sự vật quanh ta, chúng ta không thể làm gì để sửa đổi các phản ứng
của ta. Hơn nữa sự hiện diện tiền phản tỉnh có khuynh hướng gia tăng theo một
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chiều hướng. Sự thù nghịch tiền phản tỉnh chẳng hạn có thể trở nên một sức
mạnh khống chế đời sống chúng ta.
Các thể cách hiện hữu không phù hợp.
Cũng vậy, các thể thức hiện hữu mặc dầu không phù hợp với các dự định hiện
hữu trong hiện tại, nhưng vẫn còn là những sức mạnh rất lôi cuốn và hấp dẫn ở
trong tiềm thức. Chúng đã mọc rễ sâu trong đời sống quá khứ để trở thành các
thái độ khó thay đổi. Chúng ta không thể coi thường chúng. Khi phủ nhận sự
hiện hữu của chúng, chúng ta chỉ làm cho mình không thể thấy các thể thức hiện
diện bộc phát đối với người và hoàn cảnh, khi chúng xuất hiện trong đời sống.
Như khi một sinh viên lười biếng ham chơi bị lôi cuốn bởi lý tưởng trở thành
một học giả suốt ngày chỉ lo việc nghiên cứu. Điều này quả thật là một dự định
có giá trị nhưng tự nó không bảo đảm là mọi sự chia trí sẽ tức khắc biến đi nơi
người sinh viên. Nếu người sinh viên tự nhủ là từ này về sau sẽ không còn điều
gì làm mình chia trí nữa thì quả thật là tự lừa dối mình. Người ấy sẽ bị chia trí
mà không hay biết vì sự dồn nén khuynh hướng căn bản là chia trí dông dài làm
cho người ấy không thể thấy mình đang chia trí. Tỉ như khi đang làm bài luận
mà phải tra tự điển bách khoa thì người ấy sẽ mất nhiều giờ để xem hình, trước
khi ý thức được rằng mình đang làm mất giờ. Người ấy có thể tự nhủ là mình
đang trau dồi kiến thức phổ thông. Một sinh viên kiểu đó sẽ mất nhiều thời giờ
mà không ý thức được điều đó. Bởi thế, sự dồn nén ý thức làm cho điều chúng ta
dồn nén tăng trưởng mà không bị kiểm soát.
Con người là một hiện sinh trong thân xác. Điều này có nghĩa là các thể thức
hiện hữu của chúng ta được bộc lộ trong tác phong. Mỗi lần chúng ta sống một
thể thức hiện hữu nào trong tác phong, chúng ta làm cho nó trở nên mạnh hơn.
Nếu chúng ta trung thành với dự định hiện sinh căn bản thì dự định ấy trở nên
máu thịt, một sự nhập xác đích thực. Tác phong của chúng ta (cách cư xử) trở
nên một sự bộc lộ sống động của dự định sống thầm kín. Nó được viết nên bằng
lời nói, hành vi và cử chỉ của chúng ta. Cũng thế, nếu chúng ta trung thành với
dự định của mình và vẫn cởi mở đối với những thể thức hiện hữu, mặc dầu
không thích hợp với dự định của chúng ta nhưng vẫn còn mạnh mẽ, thì chúng ta
sẽ thấy được nơi mình khi nào các thể thức đó xuất hiện. Bao lâu chúng ta ý
thức được sự bộc phát của chúng, chúng ta sẽ chặn không cho chúng phát triển.
Chúng ta sẽ tự khuyến cáo: như vậy là đủ rồi.
Sự lui dần của các thể thức hiện hữu không được nuôi dưỡng.
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Cũng như cách bộc lộ tự do các thể thức hiện hữu nơi tác phong làm cho chúng
thêm mạnh, thì việc thiếu tác luyện các thể thức hiện hữu bị loại bỏ cũng làm
cho chúng yếu đi và có thể lần lần tan biến. Một nữ sinh viên hiện đang say mê
môn vật lý có thể mất dần sự hứng thú nầy khi dự định làm mẹ và làm vợ bắt
buộc cô phải thực hiện những cách sống của một bà nội trợ và quên dần cuộc
đời của sinh viên khoa học. Sự từ chối này có thể là một sự đè nén đầy bực tức.
Trong trường hợp đó, sự thích thú bị đè nén trở nên một sức lực gây xâu xé
trong đời sống của người phụ nữ. Hoặc sự quên dần các quyến rũ xa xưa có thể
là kết quả của một dự định mới được tự do chấp nhận để đáp ứng nhu cầu của
cảnh sống mới.
Vào lúc đầu của tiến trình hội nhập, một vài thể thức hiện hữu không thích hợp
với lý tưởng cuộc đời có thể còn mạnh mẽ và ảnh hưởng trên nguyên động
(motivation) và tác phong. Điều này rất đúng khi toàn thể vũ trụ ý nghĩa được
phát triển dưới ánh sáng của một thể thức hiện hữu đặc biệt. Lúc đó chỉ một
trong những ý nghĩa này có thể gợi lên tất cả những ý nghĩa khác trong cùng
một vũ trụ. Như một người nghiện rượu đã học cách cai rượu, nhưng khi nếm
một giọt rượu thì cả một vùng trời quá khứ được sống lại với sự nặng nề khủng
khiếp của nó. Cũng thế, một người dự tu ở nhà tập, nhà thử có thể bất chợt bị
xao động vì nghe tin một người bạn lập gia đình. Điều đó gợi lại nhiều kỷ niệm
và ý nghĩa mà người dự tu đã chia xẻ trong nhiều năm. Nói cách khác, vào lúc
đầu dự định hiện hữu rất dễ bị xáo trộn bởi các thể thức hiện hữu không còn
chấp nhận được nữa.
Kinh nghiệm tang chế.
Theo một nghĩa nào đó, lớn lên trong một cuộc sống mới tức là chết cho cảnh
sống cũ. Chúng ta không nên phủ nhận sự chết chóc đau đớn này. Khi một
người thân yêu chết đi, chúng ta trải qua một thời gian tang chế thương khóc.
Kinh nghiệm tang chế này rất là cần thiết. Nó giúp chúng ta dứt bỏ dần dần một
thể thức hiện hữu vốn mật thiết gắn liền với sự hiện diện của người ta thương
mến. Khi một người ta yêu quý nhất chết đi, thì có một phần của chúng ta cũng
chết đi. Điều gì trong ta có liên hệ với người thân yêu phải chết, vì từ này về sau
chúng ta không còn hiện diện với người đã khuất như trước nữa. Thời kỳ tang
chế là lúc mà cái chết của một phần trong chúng ta phải thành hình. Bao lâu
chúng ta phủ nhận hay từ chối cái chết này đối với chính mình, chúng ta giữ lại
một cách giả tạo một điều đáng lý phải chết vì có sự thay đổi trong thực tại của
chúng ta. Cũng vậy, nếu một dự định hiện hữu mới đòi hỏi phải bỏ đi các thể
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thức hiện diện cũ đối với người và vật, thì có một điều gì đó cũng phải chết đi
trong chúng ta và chúng ta phải qua một thời kỳ tang chế. Điều này áp dụng cho
bất cứ ai hay điều gì làm cho chúng ta gán bó. Có thể đó là một người bạn - trai
hay gái -, một bộ quần áo chúng ta không dùng nữa, một chiếc xe hay cách dùng
thời giờ nhàn rỗi hoặc cảnh sống vui nhộn ở quê nhà. Công việc tang chế là một
nhiệm vụ không thể tránh được. Chúng ta không nên cảm thấy xấu hổ hay lúng
túng về điều đó. Chúng ta nên cho phép mình cảm thấy mất mát và mỗi lần cảm
thấy điều đó thì nên nhắc lại quyết định của chúng ta đối với dự định hiện hữu
mới. Như vậy, công việc tang chế không chỉ là một sự khổ công từ bỏ điều gì
chúng ta đã có mà còn là sự thu nhập dần dần các giá trị mới, một sự đâm rễ sâu
trong cuộc sống mới. Lúc đó quyết định của chúng ta trở nên mạnh mẽ chắc
chắn và chúng ta sẽ khó mất thăng bằng khi phải nhớ đến các thích thú và vui
sướng của lối sống cũ. Người nào bỏ quên công việc tang chế sẽ còn yếu ớt và
dễ bị tổn thương trong cuộc sống mới cho đến khi thi hành xong nhiệm vụ đau
đớn này: sự phải ý thức quyết định lập trường, sự dấn thân can đảm trước viễn
tượng của điều mà chúng ta phải từ bỏ.
Từ bỏ và chấp nhận.
Không nên hiểu lầm về nhiệm vụ tang chế. Đó không phải là một sự miển cưỡng
hay nuối tiếc trước điều mình phải từ bỏ. Nó có nghĩa là chúng ta nhìn nhận và
chấp nhận sự đau khổ của hy sinh là điều không thể tránh được chẳng phải để
than tiếc nó hay bị tràn ngập bởi nó nhưng để vượt quá nó. Chúng ta phải nói:
thật rất đau khổ để từ bỏ những điều này nhưng tôi làm điều đó vì là ý muốn của
Thiên Chúa." Trong thời gian tang chế, hoàn cảnh này có thể trở lại nhiều lần.
Chúng ta phải nhìn nhận nó và lập lại quyết định hiện hữu của chúng ta.
Công việc tang chế giúp chúng ta đương đầu với các thể thức hiện hữu cần phải
bỏ đi nhưng vẫn còn lảng vảng trong đời sống chúng ta. Khi chúng ta làm việc
này một cách quảng đại, thì sự đau khổ vì phải chết cho cuộc sống dĩ vãng cũng
giảm bớt cường độ. Chúng ta có thể vẫn còn yếu ớt trong một thời gian dài. Một
lời nói, một biến cố nhỏ mọn hay trí tưởng tượng có thể tức khắc đưa chúng ta
trớ lại một thế giới ý nghĩa mà chúng ta ngỡ rằng đã chết đi và đã bị chôn vùi.
Song nếu chúng ta thực hiện hoàn toàn nhiệm vụ tang chế thì sự xuất hiện bất
thần của dĩ vãng sẽ bớt đau khổ hơn.
Chúng ta sẽ như một người bỏ quê hương để đi một miền xa lạ với những con
người và phong tục khác biệt. Lúc đầu hắn cảm thấy khó thích nghi với cuộc
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sống mới. Trong những giờ phút cô độc, trí tưởng tượng đưa hắn trở về quê cha
đất tổ. Đó là những lúc mà hắn cảm thấy dĩ vãng đẹp hơn hiện tại. Nhưng khi
bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới, thâu nhận nền văn hóa mới, và gặp được
một công việc chi phối tất cả con người, thì một cuộc sống mới xuất hiện, một
sự hội nhập mới bắt đầu. Lúc dó các phong tục tập quán cũ lui dần để nhường
chỗ cho sự thấm nhập của các đặc tính văn hóa mới. Nhiều năm sau, khi trở lại
quê cũ, hắn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng mình không gắn bó nhiều với dĩ vãng,và
nếu bị bắt buộc ở lại đó, hắn sẽ cảm thấy nhớ quê hương mới vốn đã hoàn toàn
ăn sâu vào cốt tủy của mình. Nếu trong những năm đầu xa quê hương mà có ai
bảo là người ấy sẽ quên quê hương mình, chắc hắn sẽ không thể tin được.
Đời sống tôn giáo.
Một điều tương tự xảy đến khi một dự định hiện hữu tôn giáo mới tách lìa chúng
ta khỏi một thế giới mật thiết gắn liền với chúng ta từ thuở ấu thơ. Chúng ta sẽ
mất đi khung cảnh quen thuộc của dĩ vãng và chưa hội nhập đủ trong thế giới
hiện tại để cảm thấy sống động, an vui, dễ chịu. Chúng ta đã mất quê hương của
tuổi trẻ nhưng chưa đâm rễ trong hoàn cảnh tôn giáo mới. Tuy nhiên tùy theo
mức độ hội nhập, chúng ta sẽ mất dần sự chán nản và tìm thấy bình an, thanh
thản; chúng ta sẽ xây dựng một cuộc sống mới với một hệ thống tương giao mới
với những người chung quanh chúng ta, với nhiệm vụ và với các tập tục của
cộng đồng đón nhận chúng ta. Vũ trụ ý nghĩa được tạo dựng bởi các sở thích đã
qua mất tính cách lôi cuốn mãnh liệt dưới ánh sáng của những vũ trụ ý nghĩa
mới.
Lúc đầu, tính cách năng động của các thể thức hiện hữu cũ có thể gây ra sự căng
thẳng và xung đột tạm thời. Người phạm tội, từ lâu sống trong tội lỗi và các
tương quan bất hợp pháp, có thể cảm thấy đau khổ và dày vò rất lâu sau khi thi
hành quyết định trở lại. Hắn không thể giải quyết sự xung đột bằng cách thoả
mãn các đòi hỏi của quá khứ một cách mù quáng. Hành động như vậy chỉ dẫn
đến một sự xung đột thẳm sâu hơn thôi. Một mặt người đó thấu hiểu là phải
sống một cuộc uống mới nếu muốn thành thật với chính mình. Mặt khác người
ấy tiếp tục theo đuổi tác phong cũ. Tác phong này tự bản chất phủ nhận mọi giá
trị của nếp sống hiện tại. Nói cách khác, con người đó lớn lên trong nhiều chiều
hướng trái nghịch nhau. Người ấy vừa chạy trốn chính mình vừa tìm về chính
mình. Không có điều gì làm mệt mỏi, xấu hổ và xáo trộn con người hơn là cảnh
sống trái ngược đó.
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Nói cho đúng, lúc đầu sự hội nhập thường thất bại. Con người đó thường bị tấn
công bất ngờ. Người ấy bỗng nhiên thấy mình rơi vào con đường cũ, trước khi ý
thức được điều đó. Nhưng bị khống chế bởi thói quen không đồng nghĩa với
việc cố ý thỏa mãn các dục vọng mình đã bỏ đi. Sự yếu đuối không bị bỏ qua.
Sự thất bại không được khuyến khích. Thực sự, người ta hối tiếc vì đã sa ngã.
Sự hối tiếc đó không làm gia tăng sự phân cách, trái lại còn hàn gắn sự chênh
lệch giữa thực tại và lý tưởng. Việc nhìn nhận thất bại nơi chính mình là một sự
mặc nhiên xác nhận đời sống minh phải như thế nào. Như vậy, trong cái nhìn lui
về quá khứ, mỗi sự thất bại, cả tội lỗi và thiếu quảng đại, có thể được thẩm định
một cách nào đó để nó góp phần vào sự toàn vẹn của dự định sống của mình.
Đây là ý nghĩa tâm lý của ân hận và thống hối.
Ân hận, thống hối.
Thống hối không chỉ có các thái độ tiêu cực. Nhưng thực sự là những định
hướng tích cực, những tảng đá xây dựng tòa nhà thánh thiện nhân linh. Tự bản
chất, con người vừa là đích thực vừa là không đích thực, vừa là thánh thiện mà
cũng là tội lỗi, vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, không những hướng về Thiên Chúa
và người khác, mà còn đóng kín vào trong chính mình. Bởi đó một dự định hiện
hữu phải hội nhập sự ý thức về thánh thiện cũng như tội lỗi, đích thực và không
đích thực, cởi mở và đóng kín. Điều này có nghĩa là trước tiên con người phải
nhìn nhận sự yếu đuối, sự dễ tổn thương của mình và tính chất quỷ quái trong
mình. Chính thái độ khiêm tốn bảo vệ ý thức về sự bất toàn đó và làm cho ý thức
này trở nên một cơ cấu liên tục của dự định hiện sinh. Hơn nữa, sự hiện diện
không thể tránh được của bất toàn, việc có thể trở lại với những thể thức hiện
hữu không phù hợp, làm cho nhiệm vụ phải duy trì sự ân hận và thống hối trở
nên cần thiết, nếu con người muốn thực hiện một sự thánh thiện và toàn vẹn khả
hữu trong một thân phận tội lỗi. Khiêm tốn, ân hận, thống hối không nên được
nghiệm thấy như là các thái độ tiêu cực, nặng nề, làm tiêu hao. Chúng phải góp
phần vào sức mạnh năng động, niềm vui mãnh liệt của nỗ lực tìm về ánh sáng.
Thực vậy, chúng phải là nền tảng xuất phát một cuộc sống mới đầy vẻ huy
hoàng.
Khi chúng ta loại bỏ khiêm tốn, ân hận và thống hối khỏi cuộc sống mình, chúng
ta sống trong một sự toàn thiện giả tạo; chúng ta loại bỏ sự thánh thiện và hội
nhập bởi vì chúng ta loại ra khỏi ý thức các khuynh hướng vị kỷ, quỷ quái trong
mình, mặc dầu chúng cũng là thành phần của bản tính tự nhiên bị sa đọa, cũng
một thể cách như các khuynh hướng nhân đức và thánh thiện hơn của chúng ta.
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Cái bóng mờ của mình luôn đi theo mình. Và cái bóng đó càng rõ ràng hơn khi
chúng ta đi giữa mặt trời. Một người lớn lên trong ánh sáng ân sủng càng thấy rõ
sự u tối của tội lỗi. Ánh sáng vô tận làm cho họ thấy rõ hơn vực sâu của lỗi
phạm. Đấng thánh là người luôn đi giữa hai vực thẳm. Không ai có thể nói hùng
hồn hơn đấng thánh về tình yêu và ân sủng của Chúa và chẳng ai có thể than
khóc một cách thống thiết hơn về quyền lực của ma quỷ trên đời sống của họ.
Khiêm tốn và thống hối ngăn chận được sự mù quáng dồn nén ý thức về các thể
cách hiện hữu không hòa hợp được với dự định cuộc sống của chúng ta. Nếu
chúng ta dồn nén ý thức về sự gia tăng của các thể thức hiện hữu này, thì chúng
sẽ bộc phát trong các giấc mơ và các triệu chứng tâm bệnh; chúng sẽ phát sinh
một sự xung đột giữa chúng và chương trình sống ý thức của chúng ta.
Khiêm tốn và kiêu căng.
Khiêm tốn và thống hối sẽ giúp chúng ta đối diện và chấp nhận sự kiện là tiến
trình hội nhập rất chậm, luôn luôn bất toàn và không bao giờ hoàn toàn thành
tựu. Vì luôn luôn có một vài thể thức hiện hữu còn sống động mạnh mẽ trong ta.
Chúng có thể mất tính cách sống sượng, nhưng rồi điều đó cũng có hậu quả là
cách bộc lộ của chúng cũng trở nên tinh tế hơn. Cả một tác phong tôn giáo cũng
có thể biểu lộ những tàn tích của một đời sống thô lậu xa xưa. Những thể cách
đó có thể gần như mất sức mạnh của chúng nhưng vẫn còn thấm nhập qua đời
sống chúng ta một cách kín đáo.
Tác phong tôn giáo có thể bị xâm chiếm bởi một hình thức kiêu căng tinh vi. Sự
thấm nhập tinh vi của ích kỷ vào một tác phong hướng thần nhiều khi làm cho
những người không thiết thực phải kinh ngạc. Bởi vì họ có khuynh hướng lý
tưởng hóa thân phận con người, nên khi họ gặp một người tu hành, họ thường
thần thánh hóa người đó. Họ quên rằng sự thánh thiện nơi con người còn vương
sự yếu đuối của nhân loại. Họ không nên ngạc nhiên khi thấy rằng cả tác phong
của người thánh thiện nhất cũng nhuốm sự bất toàn. Họ phải cám ơn Chúa vì
cán cân ân sủng thiên quốc và yếu đuối nhân trần được nghiêng về phía ân sủng.
Họ cần phải vui thích khi thấy rằng một kẻ tu hành vẫn còn là một con người mà
họ có thể tiếp xúc dễ dàng, bởi vì người ấy chia sẻ sự yếu đuối của nhân loại.
Thực ra những đổ vỡ nơi một người tốt thì thấy rõ hơn là nơi một người tầm
thường. Một vết nhơ trên áo trắng thì thấy dễ hơn là ở một áo dơ bẩn. Một vũng
bùn thì thấy rõ giữa ban ngày hơn là ban đêm. Nhưng thật là sai lầm khi kết
luận: tất cả cuộc đời của một người tu hành là không đáng tín nhiệm, là đen tối
và làm thất vọng. Hơn nữa, chúng ta cần để ý là sự thần thánh hóa người nào đó,
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sự không chấp nhận khuyết điểm nơi họ có thể đưa họ đến sự không đích thực,
bắt buộc họ phải sống một cuộc đời giả dối. Nếu họ sống thực như con người
họ, thì dân chúng xung quanh có thể phản kháng một cách bất mãn. Con người
trở nên cay đắng khi bạn diệt mất các dự định xa vời của họ và làm cho thần
tượng của họ ra mây khói, nhất là khi chính bạn phải khốn nạn trở nên thần
tượng đó.
5. ĐẲNG CẤP TRONG CÁC THỂ THỨC HIỆN DIỆN
Dự định hiện hữu của chúng ta theo một hệ thống giai tầng: có một trật tự giữa
các thể thức hiện hữu khác nhau. Những thể thức có thể phù hợp với dự định
hiện hữu tôn giáo không phải đều có một giá trị như nhau. Như đã thấy ở trên,
thể thức tôn giáo là căn bản hơn, sơ khởi hơn và có ảnh hưởng hơn các thể thức
khác. Nhưng rồi các thể thức khác cũng có thứ bậc. Nếu tôi có một sự dấn thân
tôn giáo đích thực, thì đời sống của tôi là sống cho Thiên Chúa. Ước vọng này
phải đến trước. Ý muốn của Ngài sẽ là ánh sáng căn bản dẫn đưa cuộc sống tôi
qua khỏi u tối của biển đời. Nhưng đồng thời tôi cũng có thể có một bổn phận
khác: một người có gia đình. Như vậy đời sống tôi hoàn toàn hiến cho vợ con.
Ngoài ra tôi còn có thể là một giáo chức. Trong giờ nhàn rỗi, tôi thích đi câu cá.
Câu cá cũng là một sự thể hiện đích thực đời sống tôi. Trong thí dụ này, có thể
thấy cấp bậc trong đời sống tôi khá rõ ràng. Tôi yêu mến vợ con, nhưng cách
yêu mến đó phải luôn luôn phù hợp với ý muốn Thiên Chúa, vì sự kiện này ở
vào một cấp bậc cao nhất trong dự định hiện hữu của tôi. Tôi hoàn toàn cống
hiến cho nhiệm vụ giáo chức của tôi, nhưng tôi còn phải để ý nhiều đến các bổn
phận sơ khởi đối với gia đình. Nếu có lúc nào tôi phải chọn lựa giữa nghề
nghiệp và gia đình, thì tôi phải chọn gia đình. Đi câu cá là một thứ tiêu khiển
hữu ích, nhưng nếu nó làm cản trở nhiệm vụ nhà giáo, thì tôi phải giới hạn hoặc
bỏ hẳn. Như vậy có nhiều thể thức hiện hữu căn bản hơn đối với tôi; các thể
thức khác có tính cách phụ thuộc hơn và ít quan trọng hơn.
Trong một dự định hiện hữu có đẳng trật, thể cách hiện hữu căn bản luôn luôn
hiện diện nơi các thể cách phụ thuộc. Trong thí dụ trên, sự chăm sóc đến gia
đình phải được thấm nhuần bởi lòng thương yêu và kính sợ Chúa. Tôi nhìn thấy
hình ảnh Thiên Chúa trong vợ tôi và con cái của tôi. Tôi nghe tiếng Chúa nơi
các tiếng gọi của họ. Tôi chia xẻ lòng yêu thương của Thiên Chúa cho mỗi
người. Tôi giúp Chúa Quan phòng hướng dẫn đời sống của con cái tôi trên con
đường tương lai của chúng. Khi tôi làm bổn phận công việc giáo dục, thì gia
đình tôi vẫn âm thầm hiện diện trong tâm trí tôi. Tôi làm việc cho họ. Tôi sống
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lương thiện, có tư cách và trung thành để bảo vệ danh tiếng và tương lai cho con
tôi. Khi tôi đi câu trong giờ nhàn rỗi, tôi có ý duy trì tình trạng sức khỏe để có
thể hăng hái làm việc bổn phận tại trường, để làm một người chủ gia đình tốt ở
nhà và cuối cùng để có thể trung thành với ý muốn Thiên Chúa.
Liên hệ giữa các đẳng cấp.
Mức độ hội nhập của đời sống càng lớn thì các thể cách hiện hữu của tôi càng
liên hệ mật thiết với nhau. Lúc đầu sự thấm nhập giữa các mức độ khác nhau có
thể còn yếu. Xung đột có thể xảy ra. Tôi có thể say mê câu cá đến nỗi quên dọn
bài. Tôi có thể say mê làm việc tại trường và quên bổn phận đối với gia đình.
Tôi có thể bị tình yêu vợ chồng trong buổi đầu làm quên việc đọc kinh cầu
nguyện. Khi tôi khám phá ra rằng mình đã quá thiên lệch về một khía cạnh nào
của cuộc sống, tôi có thể chú ý nhiều hơn về các khía cạnh khác. Nhưng cũng có
thể xảy ra là tôi có thể sống các loại nhiệm vụ này trong nhiều giai đoạn khác
nhau. Như tôi có thể cầu nguyện sốt sắng trong nhà thờ, nhưng không đem gia
đình, nghề nghiệp, giải trí vào đó. Tôi không sống các thể thức đủ loại này trước
dung nhan Thiên Chúa. Tôi không thánh hiến chúng trước mặt Chúa. Tôi để
chúng ngoài cổng trước khi vào nhà thờ. Nhưng cuộc sống tôi không phải là
điều làm tôi chia trí trong giờ cầu nguyện. Chúng không thể tách lìa khỏi tôi.
Chúng là tôi và tôi là chúng. Nếu tôi không dâng chúng lên cho Chúa, tôi không
bao giờ có thể hoàn toàn hiện diện đối với Chúa. Tôi là hiện sinh của tôi: tôi gắn
liền với những người tôi yêu mến, những công việc bổn phận tôi làm, những mơ
ước và hy vọng tôi có.
Đối với các chiều kích khác của cuộc sống cũng vậy. Khi tôi du ngoạn với gia
đình, thì chiều kích tôn giáo cũng không bị quên lãng. Đối với một người đạo
đức thật sự thì một bữa ăn ngoài trời là một nghi thức phụng vụ. Người ấy cảm
ơn Chúa vì được cùng với gia đình chia xẻ niềm vui Chúa ban. Người ấy cũng
biết mình thực hiện ý muốn của Chúa khi kiên nhẫn chấp nhận những khía cạnh
phiền muộn hơn của cuộc sống như tiếng kêu la của bé Diệu, cơn giận dữ của bé
Huệ hay sự dơ bẩn của bé Hồng. Tất cả các biến cố vui thích hay phiền muộn
nầy được nhân cách tôn giáo chấp nhận trong tinh thần đức tin. Điều này cũng
được áp dụng cho đời sống chuyên nghiệp và các cuộc giải trí. Đối với người
sống đạo đích thực thì mọi sự đều được thánh hiến. Nhưng để được lớn lên trong
sự duy nhất đời sống này, cần phải có một thời gian dài. Bí thuật của đời sống
thiêng liêng không phải là nghệ thuật chiêm niệm tinh ròng cho bằng là nghệ
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thuật hội kết đời sống và chiêm niệm, nhiệm vụ và cầu nguyện, tình yêu thần
thánh và nhân loại, linh thiêng và trần tục.
Một sự dấn thân có tính cách tôn giáo như trọng tâm của dự định hiện hữu ảnh
hưởng trên mọi thể thức sống khác như: sự gặp gỡ bè bạn, sự thực hiện công
việc, sự chọn lựa thú tiêu khiển. Bất cứ trong một dự định hiện hữu nào, mọi thể
thức hiện hữu đều có ảnh hưởng trên nhau theo một chiều hướng: thể cách chính
yếu ảnh hưởng trên thể cách tùy thuộc, và cứ thế mà đi từ trung tâm ra ngoài. Hệ
thống đẳng cấp các thể thức hiện hữu này được hoàn thành trong một thể thức
duy nhất và căn bản khi một người đạt tới một giai đoạn nào đó của cuộc đời. Cả
khi đạt đến một thể thức căn bản bền bỉ, thể thức này không phải là một tình
trạng cứng nhắc chẳng thay đổi và đóng kín. Một thể cách sống không phải là
một sự vật cứng rắn. Nếu thể thức đó thiết thực thì luôn luôn cởi mở và lan rộng,
trở nên sâu thẳm và gia tăng không ngừng. Sự dấn thân tôn giáo của một thanh
niên có thể trở nên phong phú hơn khi chàng ta thành người lớn và có nhiều
kinh nghiệm hơn. Bởi đó sự hội nhập cuộc sông tôn giáo của anh đồng thời cho
thấy một sự dấn thân tôn giáo sâu xa và một sự thấm nhuần các thể cách hiện
hữu khác bởi sự dấn thân sâu xa này. Thể cách căn bản chiếu tỏa sức sống của
nó lan dần ra các thể cách chung quanh. Điều này giải thích tại sao các thể thức
hiện hữu ít căn bản nhất của một vị thánh cũng biểu lộ nét đẹp và sức lôi cuốn
đặc biệt mà người đương thời cảm thấy được.
Những thể thức mới.
Như chúng ta đã thấy, suốt quãng đời của chúng ta, vào một lúc nào đó, một thể
thức hiện hữu căn bản, mới mẻ và quan trọng hơn có thể xuất hiện; hoặc một thể
thức tôn giáo căn bản đã có từ lâu nay xuất hiện dưới một ánh sáng mới. Một
dẫn chứng cho trường hợp sau: một người từ lâu có lối sống cầu nguyện rất tình
cảm, bây giờ khám phá ra một cách hiện diện trước Thiên Chúa sâu đậm hơn và
ít dựa vào cảm xúc hơn. Thể thức mới đó có thể đưa đến việc đặt lại cơ cấu cho
dự định hiện hữu của mình và thiết lập một hệ thống giá trị mới. Bây giờ, mọi sự
có thể được nhìn thấy dưới một ánh sáng mới. Bạn bè có cảm tưởng là người ấy
đã hoàn toàn thay đổi. Ta gọi trường hợp đó là sự hoán cải (hay trở lại:
Conversion). Dĩ nhiên không thể nói: mọi thể thức hiên hữu đều hoàn toàn thay
đổi. Có điều là một vài thể thức hiện hữu trước đây có vẻ xa vời nay đã trở thành
nền tảng. Một ví dụ khác: một người trước kia chọn thể thức khoa học như là
cách sống căn bản. Sau khi chọn thể thức tôn giáo làm căn bản, người ấy vẫn
còn là một nhà khoa học, nhưng khoa học không còn chiếm trọn chú ý, sức lực
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và thời giờ của ông cho đến độ loại trừ mọi việc cầu nguyện nữa. Việc nghiên
cứu khoa học của ông có thể còn trở nên cần mẫn chăm chỉ hơn, nhờ nguyên
động tôn giáo sâu thẳm. Một ví dụ khác: một người từ trước đến nay sống đạo
hoàn toàn bằng các việc đạo đức thứ yếu như: làm tuần cửu nhật, lần hạt, viếng
Chúa... Các công việc này rất hữu ích cho một người vào giai đoạn nào đó của
đời sống thiêng liêng. Nhưng bây giờ, ân sủng nhẹ nhàng thúc đẩy người ấy
chọn cách sống an bình trước mặt Chúa. Thánh linh thúc đẩy họ bớt náo động,
bớt duy ý lực trong đời sống cầu nguyện. Thể cách hiện hữu tôn giáo chính yếu
cũng trở nên cởi mở, thụ nhận hơn. Đời sống bây giờ bắt đầu giống như một
cánh đồng mênh mông với các luống cày được dọn sẵn đang chờ đợi hạt sương
thiên quốc. Kết quả là toàn bộ cuộc sống được sắp đặt lại toàn bộ dự định hiện
sinh được thay đổi. Để ít thời giờ hơn cho việc làm tuần cửu nhật hay đọc các
sách đạo đức. Ít cần chú ý hơn đến các việc đạo đức lẻ tẻ. Vào lúc này, các công
việc ấy có thể làm xáo trộn thay vì làm cho đời sống thiêng liêng được tăng
trưởng.
Một sự thay đổi trong cách hiện diện đối với Chúa cũng làm thay đổi thể cách
hiện diện đối với những thụ tạo khác. Một sự an bình mới, một sự thanh thản
thánh thiện ghi khắc trên mọi hành động và mọi cuộc gặp gỡ vì một sự hiện diện
mới đối với Thiên Chúa canh tân mọi cách hiện hữu của chúng ta. Vì thế, khi
nghiên cứu đời sống các thánh, chúng ta khám phá ra rằng suốt cả cuộc đời của
họ được hướng dẫn bởi việc tôn thờ Đấng Chí Thánh, nhưng sự hiện diện đối
với Ngài có nhiều mức độ khác nhau tùy theo các giai đoạn của cuộc đời. Bởi vì
có sự tăng trưởng đích thực trong sự hiện diện này, nên toàn bộ tác phong của
họ cũng phát triển thêm lên. Cũng nên nhắc lại: các thánh được thánh thiện và
toàn vẹn vì dự định hiện hữu của họ ăn khớp với thực tại. Họ không đi nhanh
hơn hoặc chậm hơn Đấng quan phòng. Mối nguy cơ là khi chúng ta đọc đời
sống họ, chúng ta muốn bắt chước một cách sống mà chúng ta chưa chuẩn bị đủ.
Nếu chúng ta làm điều này thì chúng ta đã giả điếc làm ngơ trước tiếng mời gọi
của Chúa Thánh Thần đối với chúng ta, nhưng lại nghe tiếng mời gọi đối với
một người khác trong một hoàn cảnh khác. Lúc đó chúng ta xa rời thực tại và
chắc chắn gặp thất bại. Ai muốn đi nhanh hơn Chúa Thánh Thần sẽ vấp ngã. Đời
sống thiêng liêng của họ sẽ là một ảo vọng, một bóng mờ xa rời thực tại. Nếu
con đường tìm đến toàn thiện của chúng ta dẫn tới sự căng thẳng, mất an bình,
bất phục tùng, thì chúng ta không đi theo vị Hướng dẫn thiên quốc.
6. NGUYÊN ĐỘNG TÔN GIÁO HIỆN THỰC
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Từ những điều đã được trình bày trước, chúng ta thấy rằng: sự hiện hữu của con
người bị phân hóa thành nhiều thể thức hiện diện đối với thực tại. Các thể thức
phân diện này cũng được tổ chúc một cách nào đó rất hồn nhiên trong dự định
hiện hữu của con người. Dự định hiện hữu của con người luôn thay đổi, và ảnh
hưởng các dự định này trên các thể thức hiện hữu hiện tại cũng luôn đổi thay.
Chúng ta đã nhấn mạnh rằng: một vài thể thức hiện hữu xuất phát từ khuynh
hướng tích cực, nhưng có những lối khác từ các khuynh hướng tiêu cực, vị kỷ.
Những thể thức hiện hữu vị kỷ luôn luôn đi theo mình. Con người không bao
giờ được hoàn toàn thoát khỏi chúng. Nhưng cả các khuynh hướng tiêu cực cũng
có thể phục vụ toàn thể dự định hiện sinh nếu chúng giúp mỗi người được sự
khiêm tốn, ân hận, thống hối.
Nguyên động hiện thực, (actual motivation) của tôi trong một hoàn cảnh cụ thể
thường được cấu tạo bởi tất cả các thể thức hiện hữu trình bày trên. Nói cách
khác, mọi cách sống còn hoạt động một phần nào trong tôi cũng có thể ảnh
hưởng cách nào đó trên nguyên động hiện sinh của tôi. Tác phong cụ thể của tôi
có thể bộc lộ tất cả các thể thức này: tốt cũng như xấu. Cả sự thánh thiện lẫn ích
kỷ của tôi luôn hiện diện trong cách cư xử hằng ngày của tôi. Bởi đó tác phong
của tôi không bao giờ được tinh tuyền như thiên thần. Nó cũng không hoàn toàn
đen tối như quỷ sứ. Tác phong của tôi thường có màu xám. Nó là sự dung hòa
của toàn thiện với bất toàn, thánh thiện và không thánh thiện, yêu thương và ích
kỷ. Tôi chỉ mong ước một diều là: nhờ ơn Chúa, sự thánh thiện sẽ thắng vượt tội
lỗi, ánh sáng trên u tối, và thiên thần trên quỷ dữ.
Nếu Chúa thương tôi thật nhiều, thì tác phong của tôi có thể tăng trưởng về
hướng ánh sáng, mặc dầu nó không bao giờ trở thành hoàn toàn trắng tinh. Nếu
tôi không chịu đón nhận ân sủng thần linh thì cuộc đời tôi sẽ nhuộm màu đen tối
mặc dầu không bao giờ hoàn toàn tối đen. Nhưng tôi rơi vào tình trạng hư mất
lúc mà tôi có ảo tưởng rằng tác phong của tôi hoặc là toàn trắng hoặc là toàn
đen. Khi tôi cho rằng tác phong của tôi là trong sạch hoàn toàn thì tôi bỏ quên
"thằng quỷ” ở trong tôi, và lúc đó nó lại càng mạnh mẽ hơn vì tôi không còn
nhận ra nó nữa. Trái lại khi tôi nghĩ rằng: tác phong của tôi chỉ là u tối thì tôi lại
phải tuyệt vọng. Cả trong tác phong tệ hại nhất cũng còn một tia sáng, một sự
thiện tiềm ẩn, một sự hiện diện che khuất của Thiên Chúa. Chỉ có thiên thần mới
hoàn toàn tinh sạch. Chỉ có quỷ dữ mới không còn hy vọng. Nhưng con người là
một lữ khách đang đi giữa ngày và đêm, giữa sự cứu chuộc và án phạt. Hạnh
phúc cho người biết chấp nhận màu xám của các nguyên động hằng ngày một
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cách bình thản, biết làm hết mình và không lo lắng về kết quả, không bao giờ tin
tưởng thái quá mà cũng không bao giờ tuyệt vọng ê chề.
Những yếu tố cấu thành nguyên động.
Cần thiết phải nhận rằng: nguyên động thực hiện của chúng ta bị ảnh hưởng bởi
nhiều yếu tố. Có thể lấy thí dụ của một người quyết định bỏ uống rượu vì lòng
yêu mến Chúa. Phân tích kỹ tác phong của người ấy, chúng ta thấy nổi bật một
tình yêu Thiên Chúa đích thực, một cách sống tôn giáo đích thực trong nguyên
động. Tuy nhiên đồng thời chúng ta có thể khám phá một vài yếu tố khác của
nguyên động trên, như muốn trổi hơn bạn bè, muốn gia nhập một đoàn thể (đoàn
thể của những người kiêng rượu vì lý do tôn giáo chẳng hạn). Một sự phân tích
sâu xa hơn cho chúng ta thấy ý muốn tạo một cảm tưởng tốt trên người khác.
Cuối cùng chúng ta có thể thấy: người nầy gặp thất bại trong nghề nghiệp và
cảm thấy cần phải được xuất sắc trong một cái gì đó. Tất cả các thể thức hiện
hữu này đều đóng một vai trò trong nguyên động tôn giáo và tác phong xuất
phát từ đó.
Ở trên chúng ta có một thí dụ về một nguyên động tôn giáo đích thực mặc dầu
không hoàn toàn trong sạch. Nhưng thà có một nguyên động tôn giáo bất toàn
hơn là không có gì cả. Những người chống đối tôn giáo vì lý do là các tín hữu có
những nguyên nhân lẫn lộn quả thật là hẹp hòi mà không thiết thực tý nào. Giáo
Hội là hội của những người tội lỗi chứ không phải của người thánh. Tôn giáo
làm cho một người bớt tội và dần dà đi đến sự thanh tẩy các nguyên động ích kỷ.
Một tôn giáo chủ trương làm cho con người trở nên toàn thiện, tinh tuyền, không
còn là một tôn giáo của trần gian này, của một nhân loại sa đọa. Một tôn giáo
như vậy là một tôn giáo giả hiệu. Đó là một sự lừa bịp thần thiêng, nguồn gốc
của ảo tưởng, thuốc phiện của tinh thần. Người sống tôn giáo đích thực không
ngạc nhiên khi thấy các nguyên động của mình bị pha trộn, có tính cách lưỡng
nghi, rằng mình phải sống với sự bất toàn và mặc dầu có cố gắng đến đâu, thì
"thằng quỷ" cũng không bao giờ lìa bỏ mình; nó sẽ lợi dụng các ý tưởng thánh
thiện cho những dự định không thánh thiện. Người ấy biết rằng sự bất toàn của
mình sẽ là đối tượng chế nhạo cho những người vô tín ngưỡng, nhưng không
nao núng bởi vì mục đích của đời mình không phải là để trở nên tốt dưới con
mắt của người đời, song là trở nên một con người khiêm tốn, luyện tập yêu
thương dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Trong khi cố gắng trở nên kém xấu xa
hơn, người ấy vui vì ý thức rằng không phải mình toàn thiện nhưng Đấng Cứu
chuộc mình hằng sống.
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Những loại nguyên động.
Khi con người lớn lên trong dự định hiện sinh, nguyên động và tác phong của
mình trở nên duy nhất và đơn giản hơn. Nhưng tiếc thay, có nhiều người bộc lộ
các thể thức hiện hữu ấu trĩ trong đời sống tôn giáo của mình. Một người có thể
hiện diện trước Thiên Chúa không phải như trước một người Cha đầy yêu
thương nhưng như trước một ông chủ nghiêm khắc. Có lẽ chính người cha của y
đã quá nghiêm nhặt và y chuyển hình ảnh này cho Thiên Chúa. Kết quả là tất cả
đời sống tôn giáo của y trở nên một cố gắng rất trẻ con để làm dịu lòng Chúa, để
tự nhủ là mình ở trong sự an ninh và Thiên Chúa sẽ không phạt mình. Tuy
nhiên, tác phong trẻ con ấy có thể biến mất nếu các thể thức sống đạo ấu trĩ như
vậy dần dần được loại trừ và mất sức mạnh của chúng. Nhưng trong một vài dịp
nào đó, các thể thức ấu trĩ này có thể bất thần xuất hiện trở lại. Thí dụ, một
người từ lâu duy trì một tình trạng áy náy ấu trĩ đối với Chúa cuối cùng đã thắng
vượt nó, có thể gặp lại tình trạng đáng tiếc xưa sau khi phạm một tội trọng. Điều
này thật là bi đát, vì chính lúc ấy người đó cần phải tin vào tình yêu Thiên Chúa
hơn bao giờ hết.
Có thể là các thể thức hiện hữu ấu trĩ chưa được loạt bỏ, và người ta có thể dừng
lại ở thể thức không còn phù hợp với thực tại của hoàn cảnh phát triển của mình.
Nhiều người lớn sử dụng các thể thức sống đạo ấu trĩ một cách vô ý thức như
một sự trốn chạy khỏi bổn phận hiện tại. Như một đứa bé bỗng thấy mình cần
phải học bài khi mẹ nó bảo đi rửa chén, cũng thế một người ấu trĩ về phương
diện tôn giáo có thể suốt ngày vùi mình trong các việc đạo đức, khi hoàn cảnh
thực tế đòi hỏi phải có những quyết định cứng rần và thiết thực. Việc đạo đức
của người đó có thể là một sự lẩn tránh ấu trĩ các công việc học hành, nghiên
cứu, phục vụ cộng đồng, nhiệm vụ chức nghiệp. Con người như vậy cần phải
lớn lên về phương diện tôn giáo để hiểu rằng trốn tránh bổn phận hằng ngày là
trốn tránh Thiên Chúa, và việc đạo đức thứ nhất là việc bổn phận. Thiên Chúa
được tìm thấy nơi nào có người anh em đau khổ.
Một vài tác phong duy trì tình trạng ấu trĩ.
Chúng ta phải nhận thức là không phải dễ thay đổi tác phong đã được thành hình
lâu đời trong nhân cách của chúng ta. Trong chúng ta, có một khuynh hướng
năng động muốn hiện diện với thực tại trong tình trạng mà chúng ta quen thuộc
suốt cả cuộc đời. Nhu cầu căn bản về hiện diện, tham gia, hiện hữu có thể bị giới
hạn vào thể thức này. Cái thế giới ý nghĩa đặc biệt vốn đã được phát triển từ
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cách sống đó đã trở nên một nơi mà chúng ta cảm thấy dễ chịu, cảm thấy an
ninh. Chúng ta đã phát triển một sự xúc cảm cao độ liên hệ đến thế giới đó. Theo
cách ấy, chúng ta có thể giải thích cách sống tôn giáo ấu trĩ và thô sơ nơi một
người trưởng thành về phương diện khác. Họ chưa lớn lên trong chiều hướng
tôn giáo của nhân cách. Nói cho đúng, có một vài thể cách khuyến khích sự
thiếu trưởng thành này. Ví dụ có những thứ bài hát chỉ thích hợp cho trẻ con mới
rước lễ vỡ lòng, nhưng nếu bắt các người lớn tuổi tiếp tục hát thì lố bịch và có
thể làm cho họ không đi nhà thờ. Họ cho rằng nhà thờ là nơi dành cho trẻ con và
đàn bà.
Nhiều người không có đủ khả năng tạo cho mình những cách diễn tả lành mạnh
của một nền tu đức trưởng thành. Nếu tôn giáo được trình bày cho họ trong ngôn
ngữ của trẻ con, cả khi họ đã đứng tuổi, thì không lạ gì mà họ vẫn còn ấu trĩ
trong đời sống tôn giáo. Chúng ta ít thấy ngôn ngữ đường mật, ủy mị trong cách
nói của Chúa, trong các lời của Thánh vịnh, của Sứ ngôn hay trong vẻ đẹp
nghiêm trang của Phụng vụ. Cách diễn tả tôn giáo bằng tình cảm ướt át là một
sản phẩm giả tạo của một vài thế kỷ Kitô giáo nào đó, chứ không phải là cách
biểu lộ đích thực của một đức tin trưởng thành.
Sự hy sinh và tuân phục.
Một dấu hiệu ấu trĩ khác nơi các tín hữu là ý muốn trốn tránh sự đau khổ và hy
sinh trong tôn giáo. Họ nhận biết rằng: tôn giáo là ràng buộc. Họ sẵn sàng chấp
nhận sự hãm mình theo đòi hỏi của cuộc sống. Nhưng đồng thời họ muốn giảm
bớt sự đau khổ, khi phải từ bỏ những sở hữu có giá trị. Họ chỉ có một cách để
làm điều này là làm giảm giá điều mà họ sắp từ bỏ. Ví dụ: để thành một phần tử
trung thành của Hội Thánh, của một tu hội hay của một nhóm Tông đồ giáo dân,
đòi hỏi mỗi người sẵn sàng hy sinh phán đoán của mình, nếu quyền bính hợp
pháp yêu cầu. Không có điều gì thâm sâu và quý giá đối với con người hơn là
phản đoán của mình. Từ bỏ phán đoán của mình tức là từ bỏ chính mình. Điều
đó làm lay chuyển con người đến tận thâm tâm của mình. Đó là sự tự do hy sinh
ý muốn của mình. Đồng thời, đó cũng là biểu thị của một sự vâng phục đối với ý
muốn Thiên Chúa. Bởi vì điều này làm cho con người cảm thấy đớn đau, nên họ
có thể tìm một lối thoát để không cảm thấy sự khổ sở đó. Bao lâu họ không có
cái nhìn và phán đoán cá nhân, họ sẽ không thể từ bỏ chúng. Bởi đó một cách
làm mất ý nghĩa của sự hi sinh, là ở trong tình trạng trẻ con ngu đần: sống như
một người không có trí khôn. Nếu họ làm thế, họ sẽ làm mất khả năng trở nên
thuần phục và làm cho bề trên không bao giờ có thể giao cho họ trách nhiệm gì
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cả. Một con người ngu độn thật là vô dụng trong công việc tông đồ. Một kẻ ngu
dần, dầu có đạo đức đến đâu, cũng không thể có trách nhiệm về người khác.
Mặt khác, một cá thể tôn giáo đã phát triển cái nhìn trưởng thành và có thể phát
triển đức vâng phục, nhưng không chịu làm như vậy thì cũng có lỗi. Trong khi
người không có phán đoán thì ở trong mức độ của một trẻ con, người từ chối
vâng phục thì ở mức độ phát triển của một thiếu niên nổi loạn. Hai loại đó đều
không đem ích lợi gì cho Hội Thánh. Cả hai đều có khuynh hướng thành trở
ngại cho một sự phát triển lành mạnh. Vì lý do đó mà các đấng hữu trách trong
Hội Thánh cần phải nhấn mạnh hơn bao giờ hết đến việc chỉ tuyển chọn những
ai có khả năng sống một sự vâng phục trưởng thành. Nếu không, các người thợ
của Chúa Kitô sẽ là một trở lực hơn là một phương tiện tốt đẹp của công việc
tông đồ. Giáo Hội hôm nay phải đáp ứng mọi thứ nhu cầu hết sức phức tạp của
xã hội. Sự đáp ứng trưởng thành không thể phát xuất từ các tu sĩ ở trong tình
trạng ấu trĩ hay từ những người còn ở giai đoạn tuổi trẻ chống đối. Chúng ta cần
những con người trưởng thành, nghĩa là không phải những trẻ con thiếu phán
đoán hay những thiếu niên cần chứng tỏ họ không còn lệ thuộc ai nữa. Chúng ta
cần những người đã lớn lên trong sự vâng phục tự do và xây dựng.
Trưởng thành không có nghĩa là thiếu vắng sự lệ thuộc lành mạnh. Nó chỉ có
nghĩa: sự lệ thuộc đã thay đổi từ một sự khuất phục mù quáng, thiếu tự do, đến
một sự vâng phục ý thức, tự do. Tôi chọn sự lệ thuộc của tôi một cách tự do. Sự
lệ thuộc trưởng thành là lệ thuộc không phải vì thiếu thông minh nhưng vì có sự
thông minh. Sự độc lập sâu thẳm nhất là tôi quyết định trở nên lệ thuộc một cách
tự do và ý thức. Chỉ có sự vâng phục như là dâng hiến tự do của chính mình mới
dẫn đến việc tôn thờ Thiên Chúa. Tôi càng thông minh, khôn ngoan và biết phán
đoán thì tôi càng có khả năng thi hành đức vâng phục. Vì lúc đó tôi có thể hy
sinh nhiều hơn và cảm thấy sự đau khổ của hy sinh sâu xa hơn. Ngược lại, sự
lớn lên trong đức vâng phục đòi hỏi một sự tăng trưởng liên hệ trong phán đoán,
khôn ngoan và thông minh. Tránh sự phát triển này nơi chính tôi là thầm kín lẩn
tránh nhân đức vâng phục đầy đau khổ.
7. DỰ ĐỊNH TÔN GIÁO VÀ VĂN HOÁ
Dự định hiện hữu là một dự định cá nhân. Nó lớn lên một cách hữu cơ từ sự hiểu
biết về chính mình ngày càng gia tăng trong hoàn cảnh sống của mình. Điều đó
đòi hỏi thời gian. Con người không có khả năng phát triển tức khắc một dự định
sống cho mình. Từ thuở ấu thơ, nó theo các thể thức hiện hữu đang thịnh hành
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xung quanh nó. Nó làm điều gì cha mẹ và những người chung quanh làm. Như
vậy trẻ con kinh nghiệm về thế giới một cách ngây thơ hồn nhiên. Nó không lo
lắng về điều đó, cũng chẳng đặt vấn đề về thế giới, về tác phong của cha mẹ hay
của thế giới người lớn. Đối với nó, thế giới không phải là một vấn đề, một
nhiệm vụ, mà chỉ là một "dữ kiện”. Theo nghĩa nào đó, trẻ con sống văn hóa của
nó một cách vô ý thức. Dự định hiện hữu của nó mang nhiều tính chất văn hóa
hơn là cá biệt. Nói cách khác trẻ con chưa thâu nhận những giá trị văn hóa của
môi trường một cách cá biệt. Các giá trị đó không được chọn lựa hay khẳng định
bởi chính mình, nhưng chỉ được lặp lại một cách máy móc.
Chọn lựa cá biệt.
Khi đứa trẻ lớn lên, nó dần dần đi vào thế giới thành nhân. Thế giới đó có đặc
điểm là tra vấn về kinh nghiệm của chính mình. Trẻ con bây giờ bắt đầu nhìn xa
hơn thế giới mà nó biết được từ trước. Như vậy, trở nên người lớn đối với người
thanh niên, có nghĩa là bắt đầu một cuộc đối thoại giữa kinh nghiệm của nó về
thế giới và nhân sinh quan đã được thành hình trong văn hóa của nó. Dự định
văn hóa của nó phải trở nên dự định hiện hữu có tính cách cá nhân. Nghĩa là dự
định đó phải được hấp thụ một cách độc đáo. Điều này cũng có thể nói về các
khía cạnh tôn giáo của dự định cuộc đời. Bởi đó, tuổi thiếu niên thường là một
giai đoạn xung đột giữa văn hóa và dự định sống riêng tư vừa mới chớm nở.
Ta có thể định nghĩa văn hóa như một toàn thể hữu cơ của các thể thức hiện hữu
mà một nhóm người của một thời đại và một địa phương nào đó cùng có chung
với nhau. Các thể thức cộng đồng này là kết quả của sự hướng về thực tại với
đồng bào mình. Dự định hiện hữu có tính cách văn hóa cộng đồng này cũng như
dự định cá nhân của mỗi người có một cơ cấu phẩm trật. Chúng ta thấy là dự
định cá nhân được biểu lộ trong tác phong của con người. Cũng thế, toàn thể các
dự định hiện hữu cộng đồng được thành hình trong một thế giới văn hóa gồm
có: ngôn ngữ biểu tượng, định chế, phong tục và tập quán. Không ai có thể thiết
lập một dự định sống cho mình trong sự cô lập hoàn toàn. Dự định đó luôn hiện
hữu trong tư thế đối thoại với một thế giới văn hóa nào đó. Mỗi thời đại văn hóa
cấu tạo nên một cái nhìn riêng biệt và một dự định đặc thù về thế giới. Dự định
đó thiết yếu phải thực hiện một vài thể thức hiện hữu và phải bỏ qua một số thể
thức khác.
Một đứa trẻ bị bắt buộc phải tham gia vào các thể cách văn hóa của tập thể đón
nhận nó. Những người lớn, đại diện của văn hóa đó, đưa ra một dự định về một
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thế giới nào đó cho trẻ con. Thường thì trẻ con ngoan ngoãn chấp nhận thế giới
văn hóa được trình bày cho nó. Sự lo âu, tham vọng và nhu cầu căn bản cần
được người lớn chấp nhận và tán thường, thúc đẩy nó tuân phục. Nhưng có thể
xảy ra là một vài khả năng độc đáo của đứa trẻ hoàn toàn khác biệt với các thể
thức hiện hữu thịnh hành trong nền văn hóa của nó. Đứa trẻ lúc đó có thể bị xáo
trộn trong cách đọc, cách viết hay trong cách nói chuyện. Nhưng thường thì cả
đứa bé bị xáo trộn cũng biểu thị một sự chấp nhận bên ngoài đối với hoàn cảnh
văn hóa của nó, cả khi thế giới đó đối nghịch với những khuynh hướng sâu thẳm
nhất và những khả năng riêng biệt của nó. Sự chấp nhận bên ngoài này che dấu
một sự nổi loạn bên trong do sự kiện là nó không thấy thoải mái trong văn hóa
của mình. Vì nó thấy mình không thể hòa hợp với cách thức cư xử của tập thể,
nó không thể chấp nhận văn hóa này. Nó cảm thấy như một người xa lạ, lạc lõng
trong dự định hiện hữu. Nó là một kẻ xa lạ trong một miền xa lạ.
Xung đột giữa cá nhân và văn hoá.
Một đứa trẻ như thế trước sau gì cũng có thể cố gắng thực hiện những thể thức
hiện hữu mà nó cho là thích hợp với bản tính của nó hơn. Nhưng nó không tìm
thấy nơi văn hóa hiện hành các phượng tiện và thể thức có thể làm mẫu mực cho
sự phát triển điều hòa các khả năng của nhân cách nó. Có một sự xung đột âm
thầm giữa các thể cách hiện hữu cá biệt và các thể cách văn hóa. Sự va chạm
này có thể bộc phát, khi đứa trẻ đến tuổi dậy thì, vì giai đoạn đó là lúc suy nghĩ
về hiện sinh của chính mình và về thế giới văn hóa bao quanh mình. Tuổi trẻ có
nghĩa là phát triển, chinh phục và siêu việt. Quan điểm sâu xa và đặc thù về thế
giới xuất hiện trong những năm mà chúng liên tục gia tăng ý thức về chính
mình. Kết quả là sự xung đột giữa dự định hiện hữu của chính mình và của xã
hội trở nên gay cấn nhất ở thời kỳ này.
Mỗi giai đoạn và khung cảnh văn hóa phát triển những thể thức đặc thù về đời
sống tôn giáo. Điều này cũng đúng cả trong khung cảnh quy chiếu của các tôn
giáo. Các thể thức hiện hữu tôn giáo đặc thù được biểu thị bằng các biểu tượng
tôn giáo, giữa các phương thế khác. Các biểu tượng này được sáng tạo do các
phần tử xuất sác của một văn hóa, để diễn tả một cách có ý nghĩa kinh nghiệm
tôn giáo của môi trường đặc biệt của họ. Nếu biểu thị đó thành công, thì nó được
mọi người vui vẻ chấp nhận, vì nó là hiện thân đích thực của cách sống các giá
trị tôn giáo của tập thể. Các biểu thị này có thể là: nghi thức, ca nhạc, tranh ảnh,
hay các nghi thức tôn giáo có thể làm sống dậy các thế giới ý nghĩa tôn giáo
tiềm ẩn trong thái độ văn hóa của tập thể. Các thể thức sống tôn giáo và các biểu
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tượng của chúng có thể trở nên thiên lệch khi văn hóa ở vào thời xuống dốc.
Thời đại lãng mạn chẳng hạn có thể tạo nên một thứ ngôn ngữ tôn giáo rất tình
cảm ướt át. Và những người thiên về lý trí hơn sẽ cảm thấy khó chịu trong
những cách diễn tả tình cảm ấy. Nhiều người không bao giờ lớn lên trong một
thái độ tôn giáo riêng rẽ cho chính mình, họ chấp nhận mù quáng các công thức
văn hóa đồng thời dồn nén hoặc lãng quên đời sống tôn giáo của chính mình. Sự
chấp nhận mù quáng này có thể tạo nên một sự xung đột vô ý thức trong nhân
cách tôn giáo. Dự định tôn giáo của cộng đồng càng thiên lệch, thì sự tranh chấp
càng nguy hiểm, nhất là khi sự chấp nhận dự định này bao hàm một sự dồn nén
những khả năng tôn giáo mãnh liệt và độc nhất trong con người.
CHƯƠNG 2: NHÂN CÁCH TÔN GIÁO VIÊN MÃN

1. NHÂN CÁCH VÀ TRƯỞNG THÀNH
Như chúng ta đã thấy, hiện sinh tự phân hóa và hội nhập dần dần theo một dự
định hiện hữu. Trong phần này, chúng ta cố gắng mô tả nhân cách tôn giáo khi
nó đã đạt đến mức độ phân hóa và hội nhập cần thiết. Nói cho đúng, con người,
và hơn nữa con người tôn giáo, vẫn luôn là một huyền nhiệm mà chúng ta không
bao giờ hoàn toàn thấu triệt. Tuy nhiên, một nhân cách đích thực được bộc lộ
cho chúng ta dưới muôn vàn khía cạnh và trong trăm ngàn hoàn cảnh. Mỗi một
quan điểm mới cho ta thấy nhân cách dưới một khía cạnh mới. Bởi đó ta sẽ xem
xét nhân cách dưới nhiều quan điểm khác nhau với hy vọng là những cái nhìn
này, sau khi được tổng hợp, có thể cho chúng ta biết một phần nào về yếu tính
của nhân cách.
Trước tiên, khi chú trọng đến vấn đề nhân cách và trưởng thành, chúng ta cần
phải thận trọng. Hạn từ “nhân cách" và “trưởng thành" gợi lên ý niệm của những
đặc tính đáng quý, đáng chuộng nơi con người. Nếu không cẩn thận, chúng ta có
thể tập trung mọi ý lực một cách lệch lạc để trở nên một nhân cách hay để trở
nên trưởng thành. Lối tập trung lệch lạc đó dễ trở thành không tự nhiên và
không lành mạnh, vì nó làm cho con người quá bận tâm đối với chính mình thay
vì phải sống hết mình với Thiên Chúa, tha nhân và thế giới. Như đã thấy, chúng
ta tăng trưởng nhờ sự tham gia vào điều mà chúng ta không có. Chúng ta nới
rộng hữu thể của mình, không phải bằng cách chìm sâu vào chính mình nhưng
bằng cách vượt qua chính mình. Các nhân cách thực sự vĩ đại: thánh nhân, anh
hùng, những người hiền triết và những bậc lãnh tụ anh minh, không bao giờ nghĩ
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đến việc họ trở nên một nhân cách hay một người trưởng thành. Họ không có
thời giờ để suy nghĩ viễn vông như vậy. Họ quá bận bịu với công việc viết sách
soạn nhạc, cải tiến đời sống xã hội, tổ chức các định chế mới và xoa dịu các khổ
đau của đồng loại. Trong khi làm những công việc đó với một tâm hồn yêu mến
và một trí tuệ cởi mở, họ phát huy một nhân cách sung mãn, cả khi không ý thức
về điều đó. Họ lớn lên trong sự khôn ngoan, thánh thiện và hiệu năng, bằng cách
đáp ứng lời mời gọi của cảnh sống cụ thể của họ. Có thể họ sẽ ngạc nhiên khi
nghe nói đến sự bận tâm của chúng ta để trở thành nhân cách và trưởng thành
thực sự. Họ có thể nói: điều này xem ra quyến rũ, nhưng tốt hơn là bắt đầu làm
việc. Hãy làm điều gì hữu ích cho nhân loại rồi các bạn sẽ thấy không còn giờ để
bàn cãi về việc phát triển nhân cách. Các bạn sẽ trở nên một nhân cách cả khi
không ý thức về điều đó, và nhờ đấy thế giới sẽ trở nên tết đẹp hơn. Quá chú tâm
vào việc phát triển nhân cách có thể làm tê liệt thay vì giúp đớ nó. Quá lo lắng
về chính mình có thể làm giảm bớt sự sẵn sàng tham gia và cởi mở đối với anh
em thay vì làm cho ta luôn mở rộng đối với thực tại và hiện diện đầy đủ đối với
người khác.
Cách chung, sinh hoạt của chúng ta được hiệu năng cao nhất khi chúng ta hoàn
toàn dấn thân vào công việc mình làm. Lúc đó chúng ta không còn giờ để nghĩ
về chính mình và cả về cách chúng ta làm việc: chúng ta hoàn toàn ở trong công
việc của mình. Bao lâu chúng ta bị bắt buộc phải chú ý đến chính mình và cách
hành động của mình, chúng ta trở nên vụng về, lúng túng và thiếu hiệu năng. Ví
dụ một tài xế giỏi ở giữa đường đầy xe cộ, không tập trung vào mình hay vào
cách dùng tay lái, tay thắng. Sự chú ý của ông ta ở “ngoài kia", ở ngoài con
người ông, ở ngoài chiếc xe của ông: ở nơi các chiếc xe khác, nơi các người bộ
hành, các dấu hiệu chỉ đường hay nhân viên cảnh sát công lộ. Ông càng chú ý
đến những yếu tố sau thì việc lái xe càng bảo đảm. Nếu ông chú ý nhiều đến
chính mình và các máy móc trong xe thì càng dễ xảy ra tai nạn.
Điều đó cũng giống như sự chú ý của chúng ta để thành một nhân cách hay để
được trưởng thành. Tuy nhiên, vào một lúc nào đó, sự chú ý đến nhân cách là
cần thiết. Người lái xe giỏi cũng có lúc phải nghĩ đến các máy móc trong xe.
Ông cũng phải học cách sử dụng xe cộ trước khi thi lấy giấy phép lái xe. Sau đó
cũng phải nghĩ đến máy xe, khi gặp trục trặc. Một người tài xế dở và một chiếc
xe cũ kỷ đòi hỏi nhiều săn sóc hơn là một tài xế giỏi và một chiếc xe mới. Có lẽ
sự quá chú trọng về việc phát huy nhân cách và trưởng thành trong văn hóa
đương thời là một dấu hiệu trục trặc trong nhân cách và thiếu trưởng thành. Sự
chú trọng mỗi ngày một gia tăng về hai đặc tính nhân bản này có thể được giải
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thích như là nhân loại đang gặp khủng hoảng về chúng. Nếu chúng ta ý thức về
mối nguy cơ của một sự quá chú ý không lành mạnh đối với nhân cách và sự
thiếu trưởng thành của chúng ta thì chúng ta có thể cứu xét nhân cách tôn giáo
một cách ích lợi, từ nhiều phương diện.
2. NHÂN CÁCH LÝ TƯỞNG TRONG KINH NGHIỆM VỀ CHÍNH
MÌNH VÀ TỪ NGƯỜI KHÁC
“Nhân cách tôn giáo" là một thành ngữ diễn tả một nhân cách mà nơi đó thể
thức hiện hữu tôn giáo chiếm vai trò ưu thắng đồng thời hội nhập và thấm nhuần
các thể thức hiện hữu khác. Nhân cách tôn giáo vì thế mang tất cả mọi đặc tính
của điều mà chúng ta có thể gọi là một nhân cách đích thực. Chỉ có một sự khác
biệt là nơi đó, mối quan tâm về tôn giáo là chính yếu, cũng như trong những loại
nhân cách khác có một quan tâm chính yếu khác.
A. KINH NGHIỆM VỀ CHÍNH MÌNH.
Quan niệm thứ nhất mà chúng ta sẽ chọn để mô tả một nhân cách đích thực là
kinh nghiệm chủ quan về chính mình. Một người đạt đến sự phát triển nhân
cách, kinh nghiệm về chính mình như thế nào?
Ý thức về chính mình.
Trước tiên, một nhân cách có một ý thức về chính mình rất phong phú, rộng lớn
và toàn vẹn. Điều này không có nghĩa là người ấy luôn nghĩ về mình. Trái lại,
người ấy cảm nghiệm một sự hiện diện hồn nhiên đối với chính dự định hiện
hữu của mình. Cảm nghiệm này thường có tính cách tiền phản tỉnh (nghĩa là
hiện hữu trước khi người ta bắt đầu suy nghĩ. - Chú thích của người dịch) và nó
không đưa tới thái độ quá chú ý về mình (mà kết quả là sự nhút nhát lúng túng theo nghĩa của chữ self-consciousness). Sự hiện diện đối với chính mình cách
mặc nhiên hàm chứa một ý thức về dự định hiện hữu của mình như một điều có
tính cách độc đáo và cá biệt. Do cảm nghiệm tiền ý thức, một nhân cách lý
tưởng biết rằng mình không thể là “bản sao" của một ai khác, một sự "tái bản"
của cha mẹ, thầy dạy hay là sự mô phỏng của một tài tử hoặc một lãnh tụ được
ngưỡng mộ. Người ấy đã hoàn thành nhân cách đích thực và ý thức sâu xa về
tính cách độc nhất và không thể thay thế của mình.
Ơn gọi độc nhất.
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Một nhân cách tôn giáo biết mình như là một thụ tạo độc đáo với một ơn thiêu
triệu không thể thay thế. Người ấy biết rằng Thiên Chúa đã gọi mình từ vĩnh cửu
để trở nên một biểu thị độc đáo về sự tốt lành, chân thật và tuyệt mỹ của Ngài.
Nếu người ấy là Kitô hữu thì chắc sẽ ý thức rằng Chúa Kitô muốn sống trong họ
một cách đặc biệt. Mỗi nhân cách Kitô giáo là một sự bày tỏ Chúa Kitô một
cách mới mẻ và đặc thù. Trước đó và sau đó, sẽ không có điều gì giống như
vậy. Mới thấy bao lâu một Kitô hữu không trở nên một nhân cách, người ấy
chưa hoàn thành dự định của Thiên Chúa đối với mình. Người ấy chưa cho Chúa
Kitô khả năng toàn vẹn là nhập thể một cách mới mẻ và lạ lùng giữa nhân loại.
Bởi vì sự nhập thể của Chúa là một mầu nhiệm mà mỗi nhân cách Kitô giáo
được tham dự. Nhưng nghịch lý thay,họ sẽ đạt đến thượng đính của sự tham dự
này vào lúc mà họ là mình nhiều nhất và cũng là mình ít nhất, khi mà họ dìm
mình sâu thẳm nhất trong Chúa Kitô và đồng thời lại là chính mình cách độc đáo
nhất. Trở nên một nhân cách tôn giáo là trở nên Chúa Kitô đích thực và cũng trở
nên chính mình một cách đích thực. Đó là quên mình để tìm thấy chính mình và
tìm gặp chính mình để đánh mất chính mình. Chỉ khi nào tôi ý thức về mình và
chấp nhận chính mình hoàn toàn, tôi mới có thể hiến dâng con người đích thực
của tôi cho Chúa Kitô. Nếu tôi là một thực thể nặng nề, buồn chán, không có
một diện mạo riêng biệt, sống một cuộc đời tầm thường hòa lẫn với đám đông,
thì tôi không thể dâng hiến cho Chúa Kitô một nhân tính riêng biệt, nơi đó
Người có thể sống một cách mới mẻ và độc đáo. Một nhân cách Kitô giáo không
phải là một cách sống vô ý thức; nó là một trung tâm độc nhất và chiếu tỏa tư
tưởng cũng như xúc cảm. Nó là một nhân vị luôn thăng tiến, thúc đẩy bởi ý thức
về một ơn gọi không thể thay thế, một sứ mạng cá nhân, một sự hiện diện độc
nhất. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là họ làm mọi sự một cách kỳ lạ. Nó có
nghĩa là họ làm mọi việc thông thường một cách độc đáo, với một tình thương
đặc biệt, một ý thức trách nhiệm, một sự cam kết đặc biệt và theo đường lối
riêng biệt của chính mình. Họ không phải là một phần tử chết trong xã hội loài
người song là một tham dự viên tích cực trong việc xây dựng cộng đồng.
Duy nhất tính.
Sự ý thức về chính mình như là đặc tính của một nhân cách đích thực không chỉ
là sự ý thức về tính cách độc nhất mà còn là ý thức về tính cách thuần nhất của
mình. Bao lâu con người còn bị phân chia nơi chính mình, bao lâu dự định hiện
hữu của nó còn lưỡng nghi phân đôi và gãy đổ, nó chưa phải là một nhân cách.
Bởi đó, việc trở thành một nhân cách là kết quả một tiến trình hội nhập dài đằng
đẵng. Vì lý do đó mà người trẻ tuổi chưa phải là những nhân cách đầy đủ. Họ
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còn đang dò dẵm tìm con đường của mình. Họ chưa biết mình đang đi đâu. Và
có khi biết, họ cũng còn phải đương đầu với một sự chiến đấu lâu dài trước khi
dự định hiện hữu của họ trở thành những đơn vị thiết thực để hội nhập mọi thể
thức hiện hữu có thể chấp nhận được. Cũng thế, sự phát triển một nhân cách tôn
giáo đòi hỏi thời gian trước khi một người sẵn sàng coi thể thức hiện hữu tôn
giáo như mối bận tâm chính yếu của cuộc đời mình. Và còn phải nhiều thời giờ
hơn nữa trước khi người đó có thể sống thể thức tôn giáo trong mọi hành động
và suy nghĩ của mình. Khi đạt đến tình trạng này, nhân cách toàn diện vui thích
thấy rằng mình đã hoàn thành sự duy nhất của con người. Ý thức đó đem đến
cho người ấy sức mạnh trong quyết định, can đảm trong hành động và thanh
thản trong tâm trí.
Ý thức về giới hạn.
Đặc điểm thứ nhất trong kinh nghiệm trở nên một nhân cách là sự ý thức về
chính mình trong khía cạnh độc đáo và duy nhất của nó. Đặc điểm thứ hai là ý
thức về giới hạn của chính mình, như một sự đối chiếu với ý thức về sự độc nhất
và thuần nhất. Trong ý thức về mình, một người biết mình phải làm gì: sứ mạng
của hiện hữu và nhiệm vụ của đời sống mình. Khi biết về giới hạn của mình,
người ấy ý thức về điều mình không có. Người ấy nhìn nhận Thiên Chúa và ân
sủng Ngài như là nguồn mạch của hữu thể, của sự tốt lành và bảo đảm cho hiện
hữu của mình. Người ấy cũng ý thức rằng: mình cần đến những người đã đi
trước, hiện đang ở với mình và sẽ đến sau mình. Người ấy cần họ để sống còn,
tăng trưởng và làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa. Người ấy luôn luôn cần đến
kẻ khác. Nếu ở một mình, người ấy là hư không. Với kẻ khác, người ấy là tất cả.
Trong cô lập người ấy thật cằn cỗi. Trong sự hợp nhất, người ấy mang nhiều hoa
trái. Khi đóng kín nơi chính mình, người ấy không có tài năng, cảm hứng;
nhưng trong cộng đoàn nhân loại người ấy thấy nhiều hứng khởi và thêm phong
phú. Nhân cách đích thực ý thức về giới hạn của chính mình và về sụ liên tục
cần nhờ đến Thiên Chúa và người khác.
Chấp nhận chính mình.
Một khía cạnh thứ ba của kinh nghiệm nhân cách là sự chấp nhận chính mình.
Biết khả năng và giới hạn, lời lãi và thua thiệt của mình không thôi thì chưa đủ.
Một nhân cách vững mạnh nhưng bình thản nhẹ nhàng, được xây dựng trên việc
vui lòng chấp nhận sứ mạng độc nhất và giới hạn duy nhất của mình. Chỉ khi
nào một người chấp nhận chính thực tại của mình thì mới thấy được bình an nơi
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chính mình. Nếu sự hiểu biết về mình đưa đến sự từ rảy chính mình, thì việc biết
mình đó có thể trở nên khủng khiếp, phá hoại. Điều này không có nghĩa là người
ấy trở nên kiêu hãnh; trái lại người ấy tôn trọng và chấp nhận nhiệm vụ độc nhất
và giới hạn mà Chúa giao phó cho. Người ấy không tìm kiếm một sứ mạng
khác, không ghen tương, thèm thuồng tài năng của người khác, chẳng nỗ lực tìm
kiếm điều mình không thể có, không mù quáng bắt chước một con người nào
khác.
Thực hiện chính mình.
Một dấu hiệu thứ tư của kinh nghiệm về nhân cách đích thực là sự thực hiện
chính mình. Một nhân cách ý thức rằng mình thể hiện các khả năng cụ thể trong
hoàn cảnh sống mình đang đối phó. Kinh nghiệm thực hiện hữu thể của mình
làm cho người ấy cảm thấy một sự thoát xác vui thỏa, một sự tăng triển lành
mạnh và một sinh khí luôn gia tăng. Người ấy cảm thấy ngày càng trở nên một
con người đích thực. Tuy nhiên cảm thức về sự biến đổi nơi mình chỉ ở hậu
trường của ý thức. Nó không phải là đích điểm của chú ý, vì sự chú ý trong một
nhân cách tôn giáo luôn luôn là Thiên Chúa, nhiệm vụ, người khác, và thế giới.
Dầu thế, cảm thức về cái tôi đang tăng trưởng cũng luôn luôn đi theo kinh
nghiệm hiện hữu này. Nếu đích điểm của chú ý là cái “tôi” thì có một cái gì lệch
lạc và cái “tôi" trở thành duy ngã. Nói cách khác cái tôi tự đóng kín nơi chính
mình. Sư thực hiện cái tôi đích thực luôn luôn là thực hiện trong một hoàn cảnh.
Bởi đó khi kinh nghiệm về sự thực hiện chính mình trở nên kinh nghiệm của cái
tôi đơn độc, thì cái tôi lúc ấy trở nên một thứ ảo tưởng. Bản chất của cái tôi là
không thể tự mãn, nhưng là xuất hiện đi ra, tham gia vào Thiên Chúa, người
khác và thế giới. Sự tham gia này không phải là một điều gì thứ yếu, có thể thêm
bớt vào cái tôi. Nó là một yếu tố thiết yếu cấu tạo nên cái tôi. Không có nó, con
người không có một cái tôi thực thụ nhưng chỉ là sự giả định của tưởng tượng.
Khi nó chú ý và tập trung năng lực trên cái tôi cô lập giả định nầy, thì cái tôi
đích thực - là sự tham gia và xuất hiện hướng ngoại - không được phát triển,
không tăng trưởng và lần lần trở nên khô héo cùng chết dần vì thiếu thức ăn từ
thực tại. Nhân cách trưởng thành, bởi đó kinh nghiệm về sự thể hiện chính mình
một cách nào đó giống như kinh nghiệm về sức khỏe thể xác. Khi một người
hăng say làm việc và cảm thấy sức mạnh của bắp thịt mình và sức kháng cự của
toàn thân mình, người đó không nghĩ một cách minh nhiên: "Tôi khỏe mạnh
quá. Máu của tôi lưu tràn trong huyết quản. Bắp thịt tôi hoạt động tuyệt vời";
người đó chỉ nghĩ đến công việc đang làm. Nhưng đồng thời người ấy cảm
nghiệm một thứ nhận định mặc nhiên về tình trạng sức khỏe tốt đẹp của mình.
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Chỉ khi nào cảm thấy ốm đau, yếu liệt, người ta mới ý thức là việc cảm nghiệm
thường ngày về sức khỏe của thể xác đã mất đi. Thực ra, nếu một người khỏe
mạnh cứ luôn nghĩ đến cơ thể mình thì có vẻ không tự nhiên và bệnh hoạn nữa.
Cũng vậy, việc liên tục chú ý về chính mình sẽ đưa đến tình trạng bệnh hoạn,
lệch lạc.
Tự quyết định.
Thể thức thứ năm trong kinh nghiệm về chính mình nơi nhân cách đích thực là ý
thức về khả năng quyết định chính mình. Nhân cách đích thực cảm thấy chính
mình quyết định cuộc đời mình, mình không phải là một vật dụng để cho người
khác điều khiển. Sự kinh nghiệm về tự quyết định liên tục tăng trưởng trong
người ấy và mỗi ngày trở nên mạnh hơn một chút. Người ấy bình thản làm công
việc bổn phận được chỉ định qua cảnh sống, dự định hiện hữu và nhu cầu thực
tiễn của môi trường. Vì muốn dấn thân vào cuộc đời, người ấy không từ chối
đáp ứng các nhu cầu thực nhưng biết rằng mình có thể từ chối. Và nhiều khi
người ấy bị cám dỗ không đáp ứng các nhu cầu của thực tại. Mặc dầu biết thế,
người ấy tự do làm điều gì cuộc đời mong đợi nơi mình. Người ấy vừa là một
người vâng phục nhất và cũng là người độc lập nhất, vì sự vâng phục của mình
là vâng phục tự do. Như chúng ta đã thấy: yếu tính của cuộc đời là vâng phục.Sự
vâng phục theo nguyên ngữ La tinh obaedire (ob-audire) là lắng nghe. Theo
nghĩa đó, chúng ta có định nghĩa căn bản nhất của chính nền tảng của hiện sinh:
lắng nghe tiếng gọi của hữu thể, đòi hỏi của thực tại, nhu cầu của cuộc đời, ràng
buộc của hoàn cảnh, là chính nền tảng của sự xuất hiện trong thực tại trong hữu
thể. Bởi đó, kinh nghiệm tự quyết trong nhân cách là một sự ý thức hoan hỉ và
thanh thản, ý thức rằng mình tự do chọn lựa để trở nên vâng phục và lắng nghe,
trong khi vẫn biết là mình có thể quyết định không làm như vậy. Người ấy
không vâng phục vì bị cưỡng bách, vì áy náy, vì muốn được người khác đề cao
hay vì muốn được người chung quanh quý chuộng, yêu mến, nhưng vì quyết
định vâng phục một cách tự do trong khi có thể tự do từ chối. Một con người tôn
giáo, nếu là một nhân cách đích thực thì rất tự do trong việc hiến dâng cuộc đời
mình cho Thiên Chúa. Người ấy không phải theo Chúa vì đó là tập tục của xã
hội hay vì sẽ bị khinh dễ nếu không đi nhà thờ. Sự dâng hiến chính mình cho tôn
giáo chính là sự dâng hiến của tình yêu trong tự do và niềm vui chứ không phải
vì tập tục, truyền thống hay vì nể sợ dư luận của người khác.
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Kinh nghiệm về tự do.
Hiến vật cao cả nhất của con người là sự tự hiến trong tự do. Chỉ có nhân cách
đích thực đã đạt đến cao độ của sự nhận thức về chính mình mới có thể tự hiến
như vậy. Bởi đó, một khía cạnh khác của kinh nghiệm về chính mình là kinh
nghiệm về sự tự do. Một nhân cách đích thực tự ràng buộc trong tự do và duy trì
sự ràng buộc này cũng trong tự do. Đối với họ, tự do không có nghĩa là gạt bỏ
hết mọi thứ ràng buộc một cách ấu trĩ. Trái lại, họ chấp nhận các sự ràng buộc
ấy vì họ muốn chọn lựa và quyết định chấp nhận ràng buộc. Người nào không
thể chấp nhận sự ràng buộc nào cả, cũng không thể tự do. Hắn là nạn nhân của
các bản năng vốn luôn khuấy phá con người hắn. Hắn lẫn lộn tự do với sự buông
thả. Sự tự do của nhân cách đích thực không phải là tự do khỏi điều gì nhưng là
tự do để làm điều gì . Đó là sự tự do để dấn thân, để tự hiến, để tự nguyện phục
vụ kẻ khác và phục vụ Đấng lớn hơn mình. Các điều này dĩ nhiên cũng đưa
chúng ta đến việc suy nghĩ về ý thức trách nhiệm. Trách nhiệm là khả năng đáp
ứng nhu cầu thực tại mót cách cá biệt và tự do, theo linh ứng của Thiên Chúa và
sự nhủ bảo của Chúa Thánh Thần. Chỉ có một nhân cách sung mãn mới đáp ứng
toàn vẹn. Nhân cách thiếu trưởng thành chỉ biết phản ứng, và phàn ứng này có
thể là mù quáng, máy móc, thiếu suy nghĩ. Nhân cách đích thực đáp ứng với
toàn thể tâm hồn và con tim, với lòng hăng say và yêu mến chân chính. Người
ấy không có một sự phúc đáp nhưng là một sự phúc đáp. Đối với người ấy, trở
nên một lời phúc đáp không còn gì là khó khăn nữa. Một trong những niềm vui
của cuộc đời là kinh nghiệm liên tục về khả năng phúc đáp, với ân sủng của
Thiên Chúa, mỗi hoàn cảnh mình gặp một cách vui tươi.
B. NHÂN CÁCH DƯỚI CÁI NHÌN KHÁCH QUAN
Chúng ta đã đưa ra vài đặc điểm của nhân cách đích thực như là kinh nghiệm về
chính mình. Bây giờ chúng ta sẽ ghi nhận một vài khía cạnh khác của nhân cách
dưới cái nhìn khách quan nghĩa là do sự nhận định của người ngoài cuộc. Người
ta có thể mô tả nhân cách đích thực như thế nào? Có lẽ trước tiên người ta sẽ
chú ý về tính cách độc đáo của đời sống, lề lối phô diễn và tác phong của nhân
cách. Có một cái gì riêng biệt được bộc lộ trong một con người trưởng thành. Cả
tư tưởng của họ cũng mang nét độc đáo. Nó là cái gì của riêng họ. Điều này
không có nghĩa là tư tưởng của họ đối lập với tư tưởng của người khác, hoặc họ
không chia xẻ tư tưởng của cộng đồng hay không chấp nhận truyền thống khôn
ngoan. Tính cách độc đáo của nhân cách chỉ có nghĩa duy nhất này là: họ hấp
thụ và suy nghĩ các tư tưởng của cộng đồng một cách đặc biệt. Họ đã thâu nhận
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kho tàng truyền thống một cách mới mẻ. Họ làm cho kiến thức của cộng đồng
và xã hội thành của mình, bằng cách đào sâu và hấp thụ nó một cách tiệm tiến.
Họ áp dụng kiến thức ấy một cách khôn ngoan vào đời sống của mình và làm
cho nó sinh kết quả trong hoàn cảnh của mình. Kiến thức đó không phải là một
cái gì chết, hay là một đống tài liệu lộn xộn vô nghĩa. Kiến thức của họ, dầu lớn
hay nhỏ, vẫn là một kiến thức sống động, là sự khôn ngoan được hấp thụ và đã
trở nên máu thít trong đời sống của họ. Bởi đó, cả một kiến thức đơn giản, hoặc
nhỏ mọn nữa, mà họ có, đều mang dấu vết của cá tính họ. Một con người chưa
thành nhân cách thường mang đặc điểm là có một thứ kiến thức khô cằn, chỉ biết
"có và không". Trái lại, một nhân cách đích thực có một kiến thức được khai
triển và thông hiểu cách sâu xa và hoàn toàn được hội nhập trong toàn bộ cuộc
đời. Bởi đó mà một nhân cách đích thực luôn luôn đánh động người khác bởi
cách diễn tả độc đáo đối với sự khôn ngoan chung mà người ấy thu nhận cách
đặc thù và sáng tạo.
Sự toàn vẹn, viên mãn.
Một dấu hiệu khác có thể thấy được nơi một nhân cách đích thực là sự toàn vẹn.
Toàn thể tác phong của người ấy cho thấy: mọi thể thức hiện hữu tạo thành một
sự tổng hợp viên mãn. Thực sự, nhân cách là một tổng hợp các thể thức hiện hữu
có thể xem như đối nghịch nhau nhưng lại làm thành một toàn thể hòa hợp nơi
một con người trưởng thành. Sự viên mãn này, gồm sự hòa hợp và hội nhập, làm
cho một nhân cách biểu lộ một sự duy nhất trọn hảo không phân chia cũng
không gãy đổ. Trong mỗi khía cạnh của tác phong, người ta thấy được toàn thể
con người. Lời nói và việc làm người ấy đi theo nhau như một bản hòa tấu mà
chủ đề được liên tục nhắc lại. Đời sống người ấy là một sự cấu tạo tuyệt vời nơi
đó chủ đề chính được lập lại bằng nhiều cách khác nhau. Người ấy phát triển
một sự sung mãn nội tại, mặc dầu có thể khó nhận thấy đối với thế giới bên
ngoài nhưng được thông giao liên tục. Người ấy là một con người có can đảm
sống tạm thời với những lập trường thoạt tiên khó có thể dung hòa được và có
thể làm cho họ mất thăng bằng trong một thời gian. Tuy nhiên, sư toàn vẹn căn
bản, sợi dây liên kết cấu tạo nên duy nhất trong mọi việc làm, chắc chắn dẫn tới
sự hòa hợp các thể thức hiện hữu có thể hòa hợp được.
Chiều hướng năng động
Đến bây giờ chúng ta chỉ cứu xét các yếu tố nhân cách theo khía cạnh tĩnh. Tuy
nhiên chiều hướng năng động mới thực sự là thiết yếu đối với một nhân cách
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đích thực. Không bao giờ được coi nhân cách như một sản phẩm đã hoàn thành,
một gói các đức tính đáng quý được cất kỹ trong kho tàng. Nhân các đích thực là
phát triển, tăng trưởng và bành trướng. Chân lý này có thể áp dụng cho nhân
cách tôn giáo. Nó không phải là một tình trạng người ta đã hoàn thành một lần
cho tất cả, nên bây giờ chỉ có việc là ngồi nghỉ. Người ta không bao giờ ngưng
trở thành một nhân cách. Người ta không bao giờ có thể nói: "Như vậy đã đủ.
Tôi đã hoàn thành nhân cách của tôi. Bây giờ tôi có thể hưởng thụ”. Lúc mà
người ta nhìn nhân cách mình dưới nhãn quan đó, người ta không còn là một
nhân cách nữa, bởi vì người ta đã mất sự cởi mở năng động, vốn là một đặc tính
của đời sống nhân bản đích thực. Đức tính của một nhân cách tôn giáo giống
như một đóa hoa tươi. Khi người ta bứng nó ra khỏi đất, nó sẽ khô héo và chết
đi. Trái cây rơi khỏi cành sẽ bị hư thối. Nếu nhân cách của một người chỉ trở nên
đối tượng để mình tự thán phục, thì cũng giống như một thứ đồ cổ đem ra khỏi
viện bảo tàng, nơi làm cho nó có ý nghĩa. Bản chất năng động của nhân cách
đích thực bao hàm một lịch sử và một định hướng cho tương lai. Chúng ta hiểu
lịch sử ở đây như là sự hiện điện sống động của quá khứ riêng biệt của mỗi
người trong đời sống và sinh hoạt của mình. Định hướng về tương lai bao hàm
cái nhìn của họ đối với tương lai, các lý tưởng và những sự mong chờ có tính
cách thực tế. Nếu là một nhân cách đích thực, thì cả quá khứ lẫn tương lai đều
hiện diện một cách sống động trong hoàn cảnh hiện tại. Sự hiện diện của quá
khứ và tương lai trong quyết định hiện tại là một đặc tính của nhân cách tôn giáo
theo một nghĩa đặc biệt: nhân cách tôn giáo tăng dần ý thức về chương trình của
Chúa Thánh Thần. Chương trình này được bộc lộ trong kinh nghiệm quá khứ và
các thúc đẩy của ân sủng để đưa đến một vài thực hiện của đời mình trong tương
lai. Cuộc sống của người ấy trở nên một sự khám phá lý thú về chương trình
mầu nhiệm của Thiên Chúa cho chính mình.
3. CÁC YẾU TỐ CẤU TẠO NHÂN CÁCH
Bây giờ chúng ta xét thêm về các yếu tố cấu tạo nhân cách như: ý chí, cảm tính,
trí tuệ, hiện hữu trong thân xác và sự cố định trong hành động.
Ý chí.
Trước hết chúng ta hãy cứu xét ý chí. Nhân cách chỉ có thể là nhân cách bao lâu
mà cuộc sống không dựa trên sự bấp bênh, vô định nhưng lựa trên sự thấu triệt
và quyết định tự do. Chỉ có một chương trình sống được tự do chọn lựa trên cơ
sở của thấu triệt mới là một dự định nhân bản và cá biệt. Chỉ có người có khả
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năng giữ khoảng cách đối với vô số những gì mà cuộc đời có thể hiến cho, mới
thực sự trở nên một nhân cách. Chữ "khoảng cách" ở đây có nghĩa là người ấy
không mù quáng nghe theo các sự thúc đẩy sơ khởi của bản năng, nhưng biết
chờ đợi, biết hoãn lại việc tìm thỏa mãn những nhu cầu hay khát vọng của mình.
Người ấy như đặt một khoảng cách tâm lý giữa kích thích và việc thỏa mãn kích
thích. Nhờ khoảng trống mà người ấy tạo nên, người ấy có thể dừng lại, trầm
tĩnh, cẩn thận suy nghĩ, cân lường điều phải trái. Chính vào giai đoạn này của
kinh nghiệm mà ý chí. có thể can thiệp và đóng vai trò của nó. Như vậy, khoảng
cách làm cho tự do có thể hoạt động. Khoảng cách nầy là nơi trú ngụ của quyết
định, sự bắt đầu của một đời sống cá nhân, nguyên lý của nhân cách. Nó cho
mỗi người có dịp đắn đo suy nghĩ về các điều gì mà cuộc đời có thể đem đến
cho mình. Chính trong sự tự do này mà nhân cách quyết định phải trở nên điều
gì và cách nào. Như vậy chúng ta thấy rõ: đức tính tối cần cho ý chí là sự luôn
luôn sẵn sàng để đặt khoảng cách giữa mình và những yếu tố hết sức lôi cuốn
trong một hoàn cảnh nào đó hoặc những phản ứng nhất thời đối với các yếu tố
này. Đây là một trong những lý do tại sao một nhân cách duy trì khả năng đặt
khoảng cách trong tình trạng sẵn sàng và uyển chuyển bằng những phương thế
của một đời sống khổ chế.
Cảm tính.
Một yếu tố cấu tạo khác của nhân cách là cảm tính. Một nhân cách đích thực
không bao giờ dứt bỏ mọi khả năng cảm xúc. Ngược lại, sự dễ cảm của họ giúp
họ hiểu người khác tốt đẹp hơn. Người ấy biết phải chú ý đến cảm tính của mình
như thế nào, hoặc phải sử dụng nó ra sao để nó thành nguồn mạch quý giá của
kiến thức. Đời sống nhân linh không thể trở nên viên mãn nếu con người dồn
nén cảm nghĩ và cảm xúc của mình. Chiều kích tâm cảm là một sắc thái rất quan
trọng trong hiện hữu của con người. Nó đem đến cho nhân cách sự ấm cúng và
tươi mát, sự sống động và hồn nhiên rất lôi cuốn.
Trí tuệ.
Khi chúng ta nói về trí tuệ của một nhân cách, chúng ta không muốn bảo: người
ấy phải thông thái, phải là nhà khoa học hay bác học. Một người có thể trở nên
nhân cách đích thực cả khi không có những điều kiện này, trong lúc một người
khác có nhiều bằng cấp cao hay kiến thức rộng có thể chẳng phải là một nhân
cách chút nào cả. Khi chúng ta nói một nhân cách đích thực phải thông minh,
chúng ta chỉ muốn bảo là người ấy phải có một cái nhìn sáng suốt về mọi hoàn
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cảnh mình gặp phải. Một tầm nhìn sáng suốt thì không bị xáo trộn bởi thành
kiến, âu lo và nông nổi, nhưng ít lệ thuộc vào tình trạng kiến thức hoặc bác học.
Nhiều người học hành thông thái nhưng rất mù mờ trong việc đối xử với các
hoàn cánh mỗi ngày. Trái lại nhiều phụ nữ ít học lại biết lo lắng cho chồng mình
vốn là những nhà bác học nhưng rất mù mờ, không biết nhận định đúng mức về
các hoàn cảnh cụ thể. Một cái nhìn sáng suốt minh mẫn trong đời sống hàng
ngày có liên hệ với sự quân bình và thanh thản nội tại cùng sự sẵn sàng bình tĩnh
đáp ứng các nhu cầu của thực tại chứ không phải những ảo ảnh xa vời do tưởng
tượng và đam mê đem đến. Nhưng có điều nghịch lý là những người thông thái
thường sống trên mây gió của trừu tượng hay trong tháp ngà của các lý tưởng
cao siêu, nên họ có vẻ bất lực khi phải đương đầu với hoàn cảnh cụ thể, nơi đòi
hỏi phải có những giải đáp cho những vấn đề cụ thể và những sự căng thẳng
phức tạp. Nhân cách tôn giáo đích thực bộc lộ một thứ thông minh nào đó.
Người ấy phát triển một cái nhìn sáng suốt, quân bình về thánh ý Chúa trên
chính mình cũng như trên những người khác trong cuộc sống hằng ngày. Người
ấy không bị mù quáng vì tưởng tượng, vì các thành kiến ti tiện của mình. Người
ấy có khả năng giữ khoảng cách với chính mình để tránh khỏi những cảm xúc
nông nổi bất thần. Bởi đó người ấy có thể nhìn thấy rõ ràng điều gì không đúng
và điều gì phải làm trong một hoàn cảnh nào đó. Một tu sĩ chưa trở thành một
nhân cách có thể đồng hóa các thúc bách vô lý của mình với sự linh ứng của
Chúa Thánh Thần. Người ấy có thể coi các chương trình và tưởng tượng quá
khích của mình như ý muốn của Thiên Chúa. Nói cách khác, một nhân cách có
được sự thấu triệt khách quan vì đã giảm được sự chủ quan, hậu quả của tính ích
kỷ. Đó là một ân sủng nhờ thế người ấy ngày càng được giải thoát khỏi tình
trạng lấy mình làm trung tâm. Tình trạng này thường đưa đến phán đoán chủ
quan với hậu quả là làm sai lệch sự nhận định về thực tại.
Hiện hữu trong thân xác.
Nhân cách cũng được nhìn nhận ở một mức độ nào đó bởi sự “nhập thể" của nó.
Thân xác của mỗi người, không phải dưới khía cạnh vật chất nhưng như là sự
biểu thị của đời sống nội tại, là một thành tố đích thực của nhân cách. Diện mạo,
cử chỉ, điệu bộ và tư thế bộc lộ thực tại của một người. Sự độc đáo của mỗi
người, các cảm hứng, thái độ đối với cuộc đời cũng được biểu thị qua sự hiện
diện của thân xác Trong một nhân cách đích thực, chúng ta thấy có sự hoà hợp
luôn gia tăng giữa hiện hữu cá biệt và lề lối tác phong của người ấy. Tuy nhiên,
sự hòa hợp này phải là kết quả của một sự tăng trưởng hữu cơ và bộc phát.
Không thể áp đặt cho một người nào một lề lối tác phong của thể xác mà không
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phù hợp với bản chất độc đáo của người ấy. Trái lại sự áp đặt giả tạo một lề lối
hành động ngoại lai có thể làm ngăn trở sự phát triển lành mạnh của nhân cách.
Nhiều khi các tu sĩ rơi vào sự sai lầm là muốn bắt chước người khác một cách
không đích thực. Ví dụ một người á đông với nền văn hóa tĩnh và thụ động dè
dặt muốn bắt chước một kiểu mẫu giao tế bộc phát và ồn ào của tây phương.
Hay khi các tu sĩ, muốn bắt chước gương lành “trong sạch thiên thần” của thánh
Luy Gonzaga, luôn luôn cúi nhìn xuống đất, chẳng dám nhìn người đối diện,
ngay cả với mẹ mình!

Ổn định trong tác phong và hành động.
Ổn định trong tác phong và hành động là một đặc tính khác của nhân cách đích
thực. Nơi họ, người ta thấy được một đường hướng hành động trong đời sống.
Người ấy không bị lung lay bởi các thứ ảnh hưởng bên ngoài; trái lại người ấy
biết mình đi đâu. Bởi đó, toàn thể con người họ biểu lộ một bầu khí ổn định,
chắc chắn, kiên vững và bình an. Đối với một nhân cách tôn giáo, điều này có
nghĩa là: cuối cùng người ấy đã khám phá chương trình của Thiên Chúa cho
mình. Người ấy đã tìm được cách thức cầu nguyện và hiện diện trước Thiên
Chúa cho riêng mình. Người ấy đã biết nhiệm vụ mà Chúa Quan Phòng đã giao
phó cho mình. Người ấy đã tìm được chỗ đứng của mình trong lịch sử cứu rỗi,
bởi đó họ thấu hiểu và chấp nhận một cách vui vẻ vai trò nhỏ bé của mình trong
thảm kịch lớn lao của việc cứu chuộc. Nhân cách tôn giáo đích thực là đầy tớ
trung thành, hằng ngày chu toàn công việc của Chúa và khi Chúa trở về vào một
giờ không chờ đợi, Người vẫn gặp tôi tớ ấy luôn trung thành với bổn phận.
Không nên lẫn lộn sự ổn định và cuồng tín. Người cuồng tín không ổn định, an
bình và cởi mở, trái lại rất cứng rắn, căng thẳng và đóng kín. Người ấy đã bị
đóng khung thay vì được định hướng. Sự ổn định đích thực bao hàm sự luôn
luôn sẵn sàng điều chỉnh hướng đi của mình bao lâu bác ái, quyền bính hợp pháp
hay thực tại hằng ngày đòi hỏi sự điều chỉnh đó.
Khi nhìn lại các đặc tính của nhân cách đích thực như chúng ta mô tả ở trên,
chúng ta có thể thấy các đặc tính ấy như những biểu thị khác nhau của chính
nhân cách. Nhân cách đích thực trong bản chất của nó là một nhân vị cá biệt và
độc đáo, làm chủ chính mình trong sự ý thức về chính mình và chấp nhận chính
mình. Sự chấp nhận này gồm cả ý thức và chấp nhận về giới hạn của mình. Hơn
nữa, nhân cách hướng về sự duy nhất hóa và hội nhập chính mình. Nó phát triển
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nơi chính mình một sự duy nhất bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai, một sự
hội nhập mọi thể thức hiện hữu có thể hòa hợp được, và một sự ổn định trong
tác phong cũng như hành động. Tuy nhiên, nhân cách như một toàn thể được
xếp đặt này không phải là cái gì cố định nhưng năng động. Nó phát huy chính
mình trong cuộc sống bằng sự gia tăng tự quyết, tự do và trách nhiệm trong một
sự đối thoại liên tục với hoàn cảnh sống.
4. TƯƠNG QUAN VỚI CẢNH SỐNG
Chúng ta cũng có thể cứu xét nhân cách dưới quan điểm của hoàn cảnh sống.
Chúng ta đã rõ là con người chỉ tìm thấy hiện hữu trong những hoàn cảnh có ý
nghĩa. Nhưng một nhân cách đích thực có những liên hệ nào với hoàn cảnh
sống? Một trong những đặc tính nổi bật của nhân cách trong tương quan với thế
giới là sự ổn định và vững chắc. Nhân cách trưởng thành đã tìm được chỗ đứng
của mình trong hai tương quan với chính mình và thế giới. Người ấy đã chọn lựa
dứt khoát và sự quyết định này luôn luôn ảnh hưởng trên thái độ của người ấy
đối với mọi sự. Người ấy không giống như một cái chong chóng xoay chiều theo
hướng gió. Trái lại những quyết định căn bản mà họ đã xếp đặt làm cho họ luôn
vững chắc và bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Cuộc sống không còn khống chế
hay đe dọa người ấy nữa. Người ấy luôn là chính mình mặc dầu có nhiều sự rối
loạn và xáo trộn. Một nhân cách đích thực giống như một tảng đá giữa lớp sóng
của các biến cố.
Thực ra, cả một nhân cách hết sức trưởng thành cũng có thể mất sự bình tĩnh
trước nghịch cảnh trong một thời gian. Sự khác biệt giữa họ và những người
chưa trưởng thành là họ mau chóng lấy lại bình thản.
Ổn định và giao động nhất thời.
Sự ổn định nầy không có nghĩa là một nhân cách thì không bị lay chuyển hay
xao động bởi thực tại. Trái lại họ có thể bị giao động một cách sâu xa bởi các
biến cố, trong khi vẫn giữ được trí óc bình tĩnh. Điều này có vẻ như một sự
nghịch lý, nhưng một nhân cách đích thực là một sự nghịch lý sống động, một
sự tổng hợp các đặc tính xem ra như loại trừ nhau. Trong trường hợp này, sự
bình an nơi sâu thẳm của con người không loại trừ cảm xúc và hồn nhiên tính
đậm đà ở các mức độ khác của hiện hữu.
Sự nghịch lý này càng rõ ràng hơn trong nhân cách của Chúa Kitô. Người bị xúc
động sâu xa trước sự thống khổ của nhân loại. Người đã khóc trước thành
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Giêrusalem và trước cái chết của Lazarô. Người có thể bị giao động bởi cơn
thịnh nộ thánh thiện khi đuổi các người buôn bán ra khỏi Đền thờ. Những lần
gặp gỡ với các môn đồ được thấm nhập bởi sự trìu mến. Trong vườn Cây Dầu,
người sợ hãi vì nhớ đến sự đau khổ sắp tới với mình. Những con người đầy cảm
xúc sâu đậm này luôn luôn duy trì nơi trung tâm của hữu thể mình một sự bình
tĩnh tuyệt vời, một sự thanh thản không lay chuyển, một hướng đi cho chương
trình và ý định không bao giờ lùi bước trước những xúc cảm của mình. Chiều
hướng của ý muốn luôn đi lên, mặc dầu con tim thấy giao động. Cảm xúc không
thay đổi định hướng căn bản của Người nhưng nhân bản hóa cách thức Người
thể hiện ý hướng này trong cuộc sống hằng ngày. Sự tổng hợp một định hướng
không lay chuyển và sự dễ cảm của con tim là một trong những mầu nhiệm đáng
chú ý nhất của một nhân cách trưởng thành. Bao lâu một người chỉ có một bên:
hoặc cứng như đá, bất lay chuyển trong quyết định hay mềm yếu, ẻo lả, luôn
thay đổi, người ấy vẫn chưa được trưởng thành.
Hai thái độ cực đoan.
Một sự hiện diện thiên lệch như vậy đối với thực tại thường là một giai đoạn
trong tiến trình tăng trưởng để trở thành nhân cách. Một tu sĩ đang hướng về sự
toàn thiện nhiều khi thật cứng nhắc trong những định hướng mà cả trong tác
phong của mình. Lúc đó họ từ chối không chú trọng đến cảm nghĩ của chính
mình cũng như của người khác: họ đi vào cuộc đời thẳng tới mục tiêu, không
muốn nhìn bên trái hay bên phải. Họ là hiện thân của quyết tâm và họ làm cho
nhiều người, nhất là chính mình họ, phải bất hạnh, vì họ chẳng biết tôn trọng sự
rung cảm của con tim nhân loại. Họ giống như một sợi dây ý lực luôn căng
thẳng. Lúc khác, nhân cách tôn giáo thiếu trưởng thành có thể rơi vào cực đoan
trái ngược. Họ ý thức là phải cởi mở hơn, yêu mến hơn, dịu đàng hơn, nhân hậu
và thông cảm hơn, nhưng chưa có thể hội nhập các đặc tính này trong một định
hướng cố định của cuộc đời. Hậu quả là họ mất hết mọi sự ổn định. Khi tình
cảm thối thúc họ thì họ quên hết mọi nhiệm vụ, các sự dấn thân cam kết đầu tiên
và những chương trình sống đã được hoạch định. Tất cả các điều này điều tan
biến thành mây khói, khi họ bị giao động sâu xa. Không ai có thể biết được họ
sẽ làm gì khi công phẫn, tức giận, buồn phiền, thương hại bao trùm lên họ. Họ
luôn thay đổi, bất định, chẳng có thể tín nhiệm, mặc cho hoàn cảnh lôi kéo. Sự
nguy hiểm lớn nhất của con người có thể là sự thương hại của nó. Nhiều tu sĩ
với lý tưởng cao đẹp đã bị hư hỏng vì sự thương hại vô trật tự. Trong khi giúp
đỡ người khác, họ không còn biết giữ ranh giới cho sự bộc lộ cảm xúc. Cảm tính
của họ chẳng được kiểm soát nên đã làm tiêu hao nghị lực của họ và che lấp tầm
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nhìn của họ. Cuối cùng, họ cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng, không còn lề lối
hay định hướng cho cuộc đời. Họ không còn sống nữa nhưng “bị sống” (bị xâm
nhập) bởi thương hại, liên hệ tình cảm và lo âu vô tận về các hoàn cảnh không
có lối thoát.
Giữ khoảng cách.
Khoảng cách, xét như là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện chính mình,
cũng rất cần thiết cho mối tương quan của mỗi người đối với thế giới. Khoảng
cách này làm cho họ có thể xác định lập trường thay vì bị chi phối bởi hoàn
cảnh. Vì lý do đó, một nhân cách chẳng bao giờ bị khống chế bởi trào lưu các
biến cố hằng ngày; chính người ấy xác định cách thức mình phải có để đương
đầu với các hoàn cảnh của cuộc đời.
Nhân cách tôn giáo được trở nên vững chắc trong Thiên Chúa và sự mạc khải
của Ngài đồng thời luôn mở rộng tâm hồn đối với Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên
con người chỉ có thể nghe Thánh Thần Thiên Chúa trong sự yên lặng của cuộc
đời mình. Bằng cách canh tân liên tục khoảng cách đối với cảnh sống, nhân cách
có thể tạo nên sự yên lặng này. Chỉ có những cuộc hồi tâm được lập lại nhiều lần
mới có thể giúp nhân cách tôn giáo thiết lập trong cuộc đời mình khoảng cách và
sự yên lặng cần thiết cho một nhân cách thực sự độc đáo và sáng tạo.
Tuy nhiên, giữ khoảng cách không có nghĩa là “đóng kín" đối với thực tại. Trái
lại, đó là việc duy trì một vị thế giúp cho nhân cách có thể cởi mở đối với thế
giới và chấp nhận thế giới. Mọi sự người ấy cảm nghiệm đều có một ý nghĩa nào
đó, đều là một sứ điệp đối với người ấy và làm cho người ấy phong phú thêm.
Người ấy hoàn toàn cởi mở đối với mọi phát hiện của thực tại, mặc dầu không
bao giờ phó nộp tất cả nội tâm, con người sâu thẳm, sự dấn thân nền tảng và
định hướng của mình. Một con người càng biết dừng lại thì càng biết mở rộng
đối với thực tại, bởi vì người ấy chỉ nhìn thấy thực tại khi nhìn nó từ một quan
điểm nào đó. Nếu người ấy không có lập trường, ý kiến hay nguyên tắc, thì sẽ bị
chìm ngập trong một mớ cảm nghĩ hỗn độn, vô trật tự. Càng có cái nhìn sáng
suốt, chắc chắn và bình thản về sự dấn thân của mình, thì nhân cách càng có thể
nhìn vào hoàn cảnh của mình một cách có ý nghĩa.
Bạo dạn dấn thân.
Nhân cách đích thực, được ăn rễ sâu trong các sự dấn thân đầu tiên của mình,
cảm thấy tự do và bạo dạn trong mỗi hoàn cảnh mới mà người ấy phải gặp, bởi
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vì người ấy có thể cho chính mình mà không sợ mất chính mình. Bao lâu chưa
được chắc chắn về mình, người ấy không dám đương đầu với mọi phát hiện của
hữu thể. Người ấy sợ thực tại sẽ xô ngã mình và làm tan vỡ một chút xác tín
mình đang có. Nhưng một khi, nhờ ơn Chúa, người ấy đạt đến sự viên mãn của
nhân cách, thì không còn cảm thấy lo lắng như vậy nữa. Người ấy sẽ có thể sống
thực sự qua các biến cố đủ loại mà không đánh mất sự định hướng căn bản của
mình.
Dĩ nhiên, người ấy phải chú ý để không quá đề cao mình, không quyết định quá
sớm, cho rằng mình là một nhân cách đích thực, do đó có thể xông pha vào mọi
hoàn cảnh mà không hề hấn gì. Nếu chẳng ý thức điều đó, người ấy sẽ gặp phải
nhiều sự bất ngờ đáng tiếc. Hơn nữa, cần phải nói thêm là con người không bao
giờ đạt đến sự sung mãn hoàn toàn của nhân cách và ngay cả một nhân cách
trưởng thành vẫn còn có thể bị vấp ngã trong nhiều hoàn cảnh. Bởi đó không
bao giờ nên quên sự khôn ngoan. Chính sự thận trọng là một đặc tính của nhân
cách tôn giáo trưởng thành. Người ấy biết trong hoàn cảnh nào có thể tin tưởng
chính mình và trong hoàn cảnh nào phải đề phòng. Chỉ có một nhân cách giả
tưởng mới lớn tiếng rêu rao là mình có thể tin tưởng về mình trong mọi hoàn
cảnh, là mình đã vượt xa giai đoạn ấu trĩ đòi hỏi phải thận trọng. Những người
huênh hoang như vậy bị đe đọa bởi nguy cơ sẽ sa ngã.
Khôn ngoan thận trọng.
Nhân cách ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian, nên biết làm thế nào để
thích nghi một cách khôn ngoan đối với hoàn cảnh của mình mà không đánh mất
cơ cấu sâu thẳm nhất của hiện sinh mình. Người ấy cũng phát huy óc sáng kiến
trong mối tương giao đối với thế giới. Nói cách khác, người ấy không đi sau các
biến cố nhưng luôn đi trước các biến cố. Người ấy thấy trước diễn biến có thể
xảy ra cho một hoàn cảnh nào đó nếu người ấy tích cực tham gia. Mặt khác,
người ấy bình thản công nhận là sự tham gia sáng tạo của mình vào một hoàn
cảnh có thể làm thay đổi chiều hướng phát triển của nó. Như vậy, sự tham gia
của một nhân cách trưởng thành có tính cách biện chứng. Nghĩa là người ấy
không đơn giản quyết định, một lần cho tất cả, đường lối hành động mà sau đó
triệt để áp dụng cách mù quáng. Trái lại, người ấy rất ý thức là mỗi hoàn cảnh
nhân loại đều năng động và biến chuyển, luôn thay đổi không ít thì nhiều. Bởi
đó, người ấy lắng nghe tiếng gọi của hoàn cảnh và cho phép thực tại luôn thay
đổi ảnh hưởng trên mình và đồng thời người ấy cũng ảnh hưởng trên hoàn cảnh
bằng một sự đáp ứng khôn ngoan, phát xuất từ sự đối thoại với thực tại này.
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Như vậy nhân cách vừa ở trong hoàn cảnh vừa vượt trên hoàn cảnh. Người ấy là
một huyền nhiệm vừa nội tại vừa siêu việt. Huyền nhiệm này lãnh nhận sự biểu
thị cao độ nơi việc Nhập thể của Chúa. Chúa Kitô vừa nội tại vừa siêu việt một
cách trác tuyệt. Mỗi nhân cách đích thực, dầu ý thức điều đó hay không, đều là
hình bóng của sự nội tại và siêu việt sáng ngời nơi Chúa. Bởi đó, nhân cách Kitô
giáo có thể đạt đến sự sung mãn của mình một cách dễ dàng hơn bằng việc
chiêm ngắm và bắt chước Chúa Cứu Thế.
Chúng ta có thể kết luận: nhân cách đứng trong thế giới một cách độc lập và
vững chắc, không phải hoàn toàn cô lập nhưng trong sự cởi mở và chấp nhận.
Người ấy cho phép thế gian ảnh hưởng trên mình, nhưng không trở nên nạn
nhân của ảnh hưởng này. Người ấy tìm được sự trả lời sáng tạo của riêng mình
cho ảnh hường này mà người ấy uốn nắn từ sự sung mãn, dấn thân và cách sống
nội tâm luôn gia tăng của mình. Nhân cách luôn dấn thân vào các hoàn cảnh
đương biến chuyển mà không đánh mất chính mình, luôn luôn vượt lên khỏi các
hoàn cảnh đó như một con người mới và phong phú, giống như chim phượng
hoàng bay lên từ đống tro.

5. TƯƠNG QUAN VỚI NGƯỜI KHÁC
Nhân cách cũng có thể được cứu xét dưới khía cạnh tương quan với người khác.
Trong tương quan của một nhân cách đích thực với người khác, ta có thể phân
biệt ba loại đặc tính căn bản.
1) Những đặc tính của việc trở nên chính mình trong mối tương quan với người
khác.
2) Những đặc tính hiện hữu với người khác hay sự tương giao.
3) Những đặc tính diễn tả rõ ràng sự siêu việt trên người khác.
1. Trở nên chính mình.
Tính cách độc đáo.
Về phương diện trở nên chính mình trong tương quan với người khác, nhân cách
càng ngày càng ý thức về tính cách độc đáo của mình đối với tất cả mọi người
khác: người đã đi trước, hiện đang sống và người sẽ đến sau mình. Nhân cách
tôn giáo khiêm tốn nhìn nhận rằng Thiên Chúa đã kêu gọi mình để trở nên một
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phát hiện độc đáo của sự hiện diện của Ngài trong thế gian. Bởi đó, nhân cách
đích thực thì độc lập một cách hợp lý đối với người khác. Người ấy có khả năng
đưa ra những phán đoán của riêng mình trong lãnh vực chuyên môn và kinh
nghiệm của mình. Đồng thời cũng công nhận sự giới hạn của mình trong các
lãnh vực chuyên môn, kinh nghiệm hay phán đoán. Một người chưa phải là nhân
cách có thể đi quá trớn trong chiều hướng này hay chiều hướng khác. Người ấy
có thể hoàn toàn dứt bỏ phán đoán của mình trong mọi địa hạt hoặc từ chối
không hề chấp nhận phán đoán của ai khác trong tư tưởng và hành động của
mình. Chỉ có một nhân cách trưởng thành mới có can đảm chịu nhận để cho
người khác phán đoán mình trong khi mình có đủ tư cách để phán đoán, nhưng
cũng có can đảm lớn hơn của một tâm hồn khiêm tốn để nhìn nhận cho mình và
trước người khác là phán đoán của mình không bao giờ có tính cách bất khả ngộ
trong lãnh vực chuyên môn của mình và càng không thể là bất khả ngộ trong các
lãnh vực mà mình thiếu kinh nghiệm.
Chu toàn bổn phận.
Nhân cách đích thực luôn luôn sẵn sàng chu toàn bổn phận trong danh dự, bảo
vệ quyền lợi và cách sống của mình bao lâu các điều này không xâm phạm đến
quyền lợi của người khác. Nhân cách tôn giáo biết rằng cuộc sống của mình là
một ân huệ của Thiên Chúa. Không nên để nó bị chôn vùi đi. Nó không phải là
ánh sáng ẩn dấu dưới đáy thùng, nhưng là ngọn nến chiếu tỏa cho mọi người.
Người ấy cảm thấy mình như một đầy tớ mà Thiên Chúa đã giao phó cuộc sống
duy nhất này. Người ấy biết mình phải có bổn phận bảo vệ địa hạt thần linh này.
Bởi đó, với bất cứ giá nào, người ấy cũng bảo vệ ân huệ quý báu và độc nhất là
chính con người mình trong danh dự.
Vì xác tín rằng nhân cách của mình trong nền tảng là một ân huệ chớ không phải
là sản phẩm của mình, người ấy vừa có thể tăng trưởng trong sự bảo vệ danh dự
của mình và trong sự khiêm tốn đích thực. Sự khiêm tốn này càng trở nên sâu xa
khi người ấy nhận thấy mình, một cách nào đó, chưa sống xứng đáng với danh
dự mà mình phải giải thoát khỏi sự xâm nhập của kẻ khác. Nhân cách đích thực
là một sự hợp nhất lạ lùng giữa phẩm cách và khiêm tốn. Một lần nữa, ta có thể
thấy sự biểu hiện tốt đẹp nhất của điều nghịch lý này nơi đời sống của Chúa Cứu
Thế. Ai có thể tưởng tượng một sự hòa hợp nhiệm mầu giữa phẩm cách và
khiêm tốn nơi nào khác hơn là nơi Chúa Kitô, khi Người đối diện với Philatô,
Hêrôđê và vị thượng tế? Về phương diện này, Chúa Kitô là tiêu thức tuyệt vời
của một nhân cách đích thực.
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Ảnh hưởng trên người khác.
Một nhân cách đích thực không thể không ảnh hưởng trên đời sống của kẻ khác.
Người đó chiếu tỏa ánh sáng và sức mạnh. Chính sự hiện hữu của người ấy là
một lời mời gọi kẻ khác hãy trở nên chính mình, thực hiện con người mình. Sự
an bình nội tại, xác tín và an ninh, kết hợp với sự ổn định và một phán đoán
quân bình làm cho nhân cách trở thành một trung tâm an tĩnh trong một thế giới
lộn xộn. Bởi đó người ta thường tìm đến kẻ ấy để được hướng dẫn và chỉ đạo.
Tuy nhiên, một đặc tính nổi bật của nhân cách đích thực là không dùng ảnh
hưởng của mình để làm cho người khác trở nên giống mình. Ngược lại, người ấy
tôn trọng sự độc đáo của người khác cũng như tôn trọng sự độc đáo của chính
mình. Thái độ của kẻ ấy đối với người khác là để họ tư do thực hiện chính mình.
Kẻ ấy kêu gọi đến cái tốt đẹp nơi người khác. Tác phong và diện mạo, lời nói và
việc làm của kẻ ấy khơi dậy nơi người khác ước muốn và quyết định trở nên
người trong phương thế tốt đẹp nhất và đáp ứng công việc cũng như hoàn cảnh
của mình với sự hiện diện khiêm tốn và tràn đầy của nhân cách độc đáo của
mình. Mỗi một nhân cách đích thực hình như kêu to lên cho người khác bằng
chính hiện hữu của mình: “Hãy trở nên chính bạn. Hãy thực hiện điều gì Chúa
ban cho bạn. Hãy hoàn toàn hiện diện đối với thực tại một cách độc đáo”. Theo
nghĩa này, sự hướng dẫn của người ấy là không hướng dẫn, lời của người ấy
được đâm rễ sâu trong thinh lặng, sự thinh lặng sâu thẳm bằng cách lắng nghe sự
độc đáo của người khác với tất cả tâm hồn.
Biết lắng nghe người khác.
Sự thinh lặng và lắng nghe này lại càng cần thiết hơn khi người khác còn quá xa
mục tiêu trở thành nhân cách đích thực, còn trốn xa chính mình, không biết
mình là ai, đang bước đi trong sương mù, bắt chước đám đông. Người còn xa
với chính mình thì bao bọc mình bằng những lớp tập quán dày đặc nhưng chưa
được hấp thụ một cách cá biệt, sinh động. Đời sống của người ấy chưa phải là
một khu rừng đầy những cây xanh mát nhưng chỉ là một đống củi khô; Thỉnh
thoảng trong một đống củi khô đó người ta có thế thấy một vài chồi non. Nhưng
chỉ thấy các thứ chồi đó khi phải dỡ hết lớp củi khô vốn là sự bắt chước mù
quáng. Chính nhân cách đích thực khơi dậy nơi chúng ta tham vọng khám phá
các mầm non của đời sống chúng ta, đốt cháy các cành khô và chọn đất mầu mỡ
cho đời sống mới của chúng ta nhờ một sự hiện diện tràn đầy và cá biệt đối với
thực tại.
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Nhân cách đích thực biết lắng nghe tiếng nói độc nhất của Chúa Thánh Thần nơi
người khác, khi họ tìm đến để được hướng dẫn. Lắng nghe là chờ đợi và nguyện
cầu để Chúa Thánh Thần tự mạc khải trong người khác. Vị linh hướng và người
tìm sự hướng dẫn thiêng liêng đều hiện diện trong thinh lặng trước Chúa Thánh
Thần. Họ đều hướng về Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên họ cố gắng đọc sứ điệp
bên trong của Thánh Thần bằng các dấu hiệu bên ngoài của thực tại cụ thể như
được biểu lộ trong cảnh sống hằng ngày. Từ đó ta thấy rõ: nhân cách đích thực
huấn luyện người khác bằng cách không huấn luyện, hướng dẫn bằng cách
không hướng dẫn, khuyên bảo bằng cách không khuyên bảo, nói bằng cách
không nói, thúc đẩy bằng cách không thúc đẩy. Trong mối tương quan với người
khác, nhân cách đích thực tự mạc khải mình. Không nhắm mục đích tự bộc lộ
chính mình dầu dưới hình thức nào, nhân cách đích thực là một sự biểu lộ sống
động các giá trị mà người ấy biểu trưng và thực hiện trong cuộc sống của mình.
Người khác không thể thoát khỏi ánh sáng huy hoàng của sức mạnh và nét đẹp
nội tại vốn luôn thấm nhập và linh hoạt tác phong của một con người chân
chính. Khi bạn gặp họ, bạn luôn cảm thấy bị chi phối cách nào đó mặc dầu
không biết rõ điều đó là điều gì. Bạn rời họ và được phong phú hơn. Có một
điều gì từ sự điềm đạm tự chủ của họ, sự trung thành với nhiệm vụ của họ thông
chuyển qua bạn. Bạn cảm thấy tự tín hơn, thấy một niềm hy vọng mới, một sự
sẵn sàng để trở nên một con người mới.
Cũng thấy được hậu quả này nhưng còn sâu đậm hơn khi tiếp xúc với một nhân
cách tôn giáo. Sự hiện diện độc đáo của họ đối với Thiên Chúa, sự thấm nhập
của Thiên Chúa vào trong mọi thể thức hiện hữu của họ, sự nhìn thấy và tôn thờ
ý muốn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh không thể không đánh động bạn. Nơi
họ bạn cảm thấy tiếp xúc với chính Thiên Chúa mà họ đã đón nhận trong cuộc
sống độc đáo của mình.
2. Hiện hữu với người khác và tương giao.
Trên đây chúng ta đã đề cập đến các đặc tính của việc trở nên chính mình trong
tương quan với người khác. Bây giờ ta có thể cứu xét các đặc tính của sự hiện
hữu với người khác và đối với sự tương giao.
Thái độ cởi mở.
Trước nhất, nhân cách đích thực rất cởi mở đối với người khác. Mặc dầu tự lập
và độc đáo ở mức độ cao, người ấy vẫn có khả năng nghe ý kiến của kẻ khác.
Người ấy biết giữ khoảng cách đối với chính mình, biết chờ đợi trước khi phán
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đoán, biết tách mình khỏi các cảm nghĩ của mình. Sự tách rời khỏi phán đoán và
cảm nghĩ của mình đưa đến một sự uyển chuyển bình thản trong con người. Sự
cởi mở của họ giúp họ chấp nhận sự sai lầm của mình cách tự nhiên và dễ dàng,
nếu có. Người ấy kiên cường nhưng không ương ngạnh, khôn ngoan mà không
khoác lác, độc đáo nhưng không lập dị, bình tĩnh nhưng không cô độc. Sự cởi
mở đối với ý kiến, cảm nghĩ và thái độ của người khác không có nghĩa là họ
luôn đồng ý với người khác. Họ có thể bỏ ý kiến của mình để theo ý kiến của
người khác khi họ thấy rõ mình đã lầm và đã hiểu sai hoàn cảnh. Nhưng cả khi
họ nghĩ là phải bảo vệ ý kiến của mình, thì họ cũng thật sự cởi mở để đón nhận ý
kiến của người khác và cảm nghĩ như người khác cảm nghĩ. Nói cách khác, họ
có thể đi vào thế giới hiện sinh của người khác cả khi không thể đồng hóa mình
với thế giới đó.
Nơi nhân cách tôn giáo, thái dộ này đưa đến tinh thần đại kết đích thực, tinh
thần làm cho họ có thể kính trọng thiện ý của người khác và nhìn sự vật theo
quan điểm của người khác. Thái độ này ngụ ý là một nhân cách tôn giáo học hỏi
từ mọi quan điểm, bởi vì tinh thần cởi mở không cho phép họ khước từ cách tiên
thiên thế giới hiện sinh của người khác mà họ không thề chấp nhận. Sự cởi mở
của họ làm cho họ chú ý đến những yếu tố của thế giới này mà họ có thể chấp
nhận và hội nhập vào thế giới đức tin và suy tư của riêng mình. Bởi đó, một
nhân cách đích thực luôn phát triển chính mình trong sự gặp gỡ mở rộng đối với
đủ mọi hạng người, mọi thứ tư tưởng, cảm nghĩ và thái độ. Thái độ này rất cần
thiết cho những ai dấn thân vào các hoạt động tông đồ, bởi vì sự cởi mở là chiếc
cầu đi vào thế giới của người khác. Như vậy, con người tôn giáo khỏi bị người
khác coi như một sức lực tàn phá vô cảm, một thứ xe ủi đất hay xe bọc sắt
thiêng liêng. Trái lại, họ xuất hiện như một con người thành thật chú trọng đến
thế giới của người khác và trong một cuộc đối thoạt lương thiện, làm chứng cho
đức tin của mình mà không gây áp lực hay lên án kẻ khác. Nơi tác phong của họ,
họ bộc lộ một sự sẵn sàng tiếp đón để có thể cùng người khác thông cảm với
nhau sâu xa hơn. Đối với một nhân cách kitô giáo, sự đối thoại này là một trong
những biểu thị cao nhất của tình thương dịu dàng và tình cảm tế nhị mà Chúa
Kitô muốn có trong mỗi Kitô hữu. Có lẽ không cần phải nói thêm là thái độ đó
cũng là đặc tính của mỗi nhà giáo dục nếu họ thật là một nhân cách đích đáng.
Thái độ tiếp nhận.
Một đặc tính khác thiết yếu gắn liền với nhân cách đích thực là thái độ tiếp nhận
đối với người khác. Điều này có nghĩa là họ có thể tiếp nhận ý kiến của người
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khác và làm cho nó trở nên mới mẻ độc đáo. Họ liên tục tiếp nhận các ý tưởng
mới mà không mất sự tự lập và lập trường riêng biệt của mình trong tư tưởng
cũng như hành động. Một người chưa là một nhân cách, trái lại, có thể chưa
chắc chắn về hằng tính (identity) của mình, nên không có thể nghe ý kiến của
bất cứ ai khác. Người ấy cảm thấy bất an về hằng tính của mình đến độ luôn
luôn cần phải làm nổi bật chính mình và làm việc đó trong sự cô lập tình cảm
cũng như lý trí. Người ấy luôn luôn lo sợ là nghe nhiều ý kiến của người khác có
thể đánh mất một số ý kiến quá ít ỏi mà mình có thể có. Từ bỏ ý kiến của mình
đối với người ấy có nghĩa là chối bỏ chính mình và mất đi một thành kiến đối
với người ấy có nghĩa là mất hằng tính bị lung lay của mình.
Con người tôn giáo chưa trưởng thành có thể bộc lộ đặc điểm này theo cách của
họ. Họ có thể khư khư bám vào một loại đạo đức nào đó, một loại thực hành
thiêng liêng nào đó hay một vị linh hướng mà họ đã có từ lâu. Họ quá bất an về
đời sống thiêng liêng của mình đến độ nếu bỏ một trong những tập tục tôn giáo
thì đối với họ là đánh mất chính đời sống thiêng liêng. Họ có thể cho bạn biết
cách nghiêm nghị là họ mất tất cả đời sống thiêng liêng khi bị đổi sang một
nhiệm sở khác, khi không còn giữ được một công việc đạo đức đặc biệt nào đó
hay khi phải tùy thuộc một bề trên mới. Rõ ràng là một đời sống thiêng liêng mà
còn lệ thuộc vào nhiều hoàn cảnh, thái độ và con người thì không có giá trị bao
nhiêu.
Người thiếu trưởng thành còn có thể rơi vào một cực đoan ngược lại. Nghĩa là
họ không chống lại ý muốn của kẻ khác, nhưng nghe theo ý kiến của tất cả mọi
người mà không thu nhận ý kiến nào làm của riêng mình. Ý kiến đó không ăn rễ
sâu vào trong đời sống của họ. Hậu quả là họ chẳng bao giờ phát huy được diện
mạo, tiếng nói và đời sống của riêng mình. Đời sống của họ là một sự vá víu hỗn
tạp các loại ý tưởng thái độ và cách sống của trăm ngàn người khác. Nhân cách
tôn giáo thuộc loại này thay đổi đời sống thiêng liêng của mình mỗi lần gặp một
công việc đạo đức mới, một sách thiêng liêng mới hay một vị giảng phòng mới.
Họ cố trở nên giống như vị thánh mà họ đọc được đời sống. Họ đau khổ vì cơn
bệnh "hỗn tạp thiêng liêng”. Nghĩa là họ không hội nhập cách hòa hợp, trong đời
sống thiêng liêng mình, những điều thu thập được qua việc đọc sách thiêng
liêng, qua các vị linh hướng hay đời sống các thánh. Trái lại, họ tìm cách hấp
thụ tất cả mọi ý tưởng thái độ và cách sống mà không biến hóa chúng. TÌnh
trạng đó giống như việc dinh dưỡng nơi một cơ thể bệnh hoạn. Một cơ thể lành
mạnh có thể tiêu hóa mọi thứ thực phẩm để xây dựng chính mình. Trái lại khi
thể xác đau yếu thì không thể tiêu hóa nhiều thứ thức ăn. Cơ thể bệnh hoạn đào
thải mọi chất thể ngoại lai. Các phần tử này chẳng bao giờ trở nên thành phần
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của toàn thể. Trong đời sống thiêng liêng, có một điều gì cũng giống như vậy,
khi người ta không thể tiêu thụ cách hũu ích thức ăn được các tác giả thiêng
liêng hoặc vị linh hướng trình bày.
Cha Francis Libermann, trong các tác phẩm tu đức của ngài, nhắn nhủ phải lưu ý
đến việc ngấu nghiến các sách thiêng liêng mà không có thì giờ để suy nghĩ
riêng tư. Ngài nhấn mạnh là trước tiên mỗi linh hồn phải lắng nghe tiếng nói độc
nhất của Chúa Thánh Thần và sự gặp gỡ với ân sủng phải là điều chính yếu
trong đời sống của mỗi người. Đọc sách thiêng liêng chỉ là nguồn cảm hứng có
tính cách thứ yếu.
Thái độ thông giao.
Một đặc tính khác của nhân cách đích thực trong tương quan với người khác là
thái độ thông giao. Một nhân cách trưởng thành dễ dàng trao đổi với người khác.
Họ luôn chú trọng đến việc xả thân cho người khác cách quảng đại và thân thiết,
nhưng cũng sẵn sàng để nhận lãnh. Nhiều khi món quà lớn nhất của họ đối với
người khác là đón nhận điều gì người khác có thể cho họ. Khi họ lãnh nhận, họ
cho phép người khác lớn lên trong sự quảng đại, được tìm thấy chính mình
trong sự dâng hiến chính mình, được trở nên chính mình trong tương giao với
người khác. Nhân cách đích thực rất khéo léo trong nghệ thuật cho và nhận. Chỉ
duy đặc tính này cũng đủ làm cho việc sống chung với một nhân cách đích thực
thành một kinh nghiệm phong phú, vì có rất ít người thực sự là những bậc thầy
trong nghệ thuật cho và nhận. Con người tôn giáo sống thái độ này trong tương
giao với Thiên Chúa. Họ dâng hiến cho Chúa chính bản thân, tư tưởng, cảm
nghĩ và hoạt động của mình, cùng nhận lãnh từ Chúa ân sủng, mạc khải và linh
hứng. Bởi đó, cuộc đời của một nhân cách tôn giáo là một phụng vụ sống. Đấy
là sự dâng hiến liên tục nhờ đó của lễ mà họ dâng lên Thiên Chúa được thánh
hóa và trở nên ân huệ của Chúa cho họ. Thái độ đó cũng là một đặc tính của
nhân cách trong tương quan với người khác: Không những họ ban phát sự sung
mãn thiêng liêng của mình cho người khác mà còn biết nhận lãnh từ sự giàu
sang của người khác. Chính sự nhận lãnh của người khác làm cho họ ý thức đến
ơn gọi thiêng liêng, bổn phận tôn giáo và sứ mạng thần linh của mình. Người tín
hữu biết đón nhận chứng tỏ bằng sự đón nhận này lòng nhiệt thành thiêng liêng
và lòng tin tưởng đối với linh mục, tu sĩ và các tông đồ giáo dân của họ. Chẳng
có sự đón nhận này, các vị lãnh đạo tinh thần khó có thể duy trì lý tưởng tôn
giáo của họ như được biết qua kinh nghiệm của những người làm việc tông đồ.
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Thái độ khơi nguồn, khai phóng.
Thái độ khai phóng là khía cạnh cuối cùng của tương quan đối với người khác.
Chúng ta đã nhắc đến đặc tính này trong một hoàn cảnh khác. Nhân cách đích
thực khơi dậy nơi người khác bản chất đích thực của họ. Trước một nhân cách
đích thực, chẳng có người nào cảm thấy cần phải giữ thể diện. Người ấy không
cần phải che dấu chính mình. Người ấy có thể bộc lộ chính mình một cách dễ
dàng và thoải mái. Lớp áo giả đạo đức như rơi xuống khỏi con người họ. Sự cởi
mở làm cho việc tiếp xúc với một nhân cách đích thực và quảng đại thành một
cuộc trao đổi hứng thú. Ở với người ấy trong ánh sáng của sự thật không tô điểm
là một kinh nghiệm phong phú sống động. Chúng ta có thể thấy thái độ khơi
nguồn một cách rõ rệt trong những sự gặp gỡ Chúa Giêsu. Những lần gặp gỡ với
người Biệt phái, với Mađalêna, với người phụ nữ Samaria ở giếng Giacóp được
đánh dấu bằng sự thẳng thắn làm cho người khác khám phá ra con người thật
của chính mình.
3. Siêu bạt đối với người khác.
Khía cạnh thứ ba của đặc tính căn bản nơi nhân cách đích thực trong mối tương
quan với người khác được bộc lộ trong sự siêu quần bạt chúng. Nhân cách đích
thực không bao giờ là một phần tử vô nghĩa của một đám đông. Họ chẳng phải
là người mù quáng chạy theo đoàn lũ. Họ không thể được liệt vào hạng vô danh
tiểu tốt. Dư luận của quần chúng thường được diễn tả qua các thành ngữ: “người
ta nói”, “người ta nghĩ”, “người ta thấy”, “mọi người đều làm”, “mọi người đều
nghe”…Đó là cách nói đặc trưng của nhiều hạng người, như thanh niên chẳng
hạn, để biện minh cho tác phong lạ lùng của họ. Họ có thể bảo:”Ai cũng phóng
xe nhanh”, “ai cũng đi chơi khuya”. Thái độ ấy ngụ ý là bao lâu mọi người làm
một việc, thì việc ấy đúng. Thái độ này là lối biểu thị não trạng quần chúng một
cách rõ ràng nhất. Nó có thể làm hư hỏng cả những cộng đồng lý tưởng nhất.
Nếu chúng ta phải phân tích cẩn thận tại sao mà một giai đoạn nào đó, giáo triều
La Mã và vô số các dòng tu, tu viện đã rơi vào tình trạng sa đoạ, thì ta có thể
thấy rằng đa số các tu sĩ trong cuộc đã thản nhiên tuyên bố: “mọi người đều làm
như vậy”, “mọi người đều cho như vậy là tốt”, “mọi người đều cho là không nên
bi đát hoá vấn đề”. Tuy nhiên vào những thời đại đó, những con người thánh
thiện không nói: “Mọi người đều nghĩ, đều làm như vậy”. Vì họ là những nhân
cách tôn giáo, họ vượt qua đám đông mang danh Kitô hữu, mặc dầu không
khinh miệt các anh em tín hữu của mình. Họ cố gắng hiểu sự yếu đuối của anh
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em, đồng thời nỗ lực vượt qua sự tầm thường của đại đa số. Chính đặc tính này
làm cho nhân cách đích thực trở nên một ơn cứu rỗi vào các thời đại suy đồi.
Để tổng kết các đặc tính chính yếu của nhân cách đích thực trong mối tương
quan với người khác, chúng ta có thể ghi nhận những điều sau đây:
Nhân cách đích thực biểu lộ sự độc đáo và duy nhất của mình làm cho họ khác
biệt với những người khác. Theo nghĩa này, họ độc lập đối với người khác và
sẵn sàng bảo vệ sự độc lập này để duy trì căn tính của mình và sứ mạng riêng
biệt của mình trong thế gian. Đàng khác, họ cởi mở đối với người khác; họ có
khả năng học hỏi nơi người khác và đi vào thế giới hiện sinh của người khác. Ho
giúp đỡ người khác trở nên chính mình và thông hiệp với người khác nơi thẳm
sâu nhất của đời sống mỗi người. Về phần họ thì họ vượt trên đám đông, nhưng
chính sự siêu trác này là một lời mời gọi người khác phải vươn lên khởi sự buồn
nản của một tác phong phi nhân cách.
6. TƯƠNG QUAN VỚI CÁC GIÁ TRỊ
Nhìn dưới quan điểm các giá trị, nhân cách thực hiện một ý nghĩa mới. Nhân
cách đích thực là người đã trở nên ý thức về các giá trị căn bản và có thể nhìn
thế giới dưới ánh sáng của sự nhận định của sự định hướng giá trị của chính
mình. Hình như họ đã phát triển một hệ thống sưu tầm tinh vi về sự hiện diện
của các giá trị. Họ luôn nhạy cảm đối với mọi phát hiện của những giá trị đích
thực nơi chính mình, nơi người khác và trong thế gian. Họ khám phá điều tốt
lành chân thật và xinh đẹp mặc dầu những điều này bị che lấp dưới các tập tục,
buồn nản. Họ không có thái độ tiêu cực trước các giá trị.
Có một hạng người chỉ biết triệt hạ các giá trị, chẳng muốn thấy sự hiện diện của
các giá trị. Họ chỉ biết chú trọng đến khía cạnh đen tối, xấu xa của một người,
một hoàn cảnh, một định chế hay một cộng đoàn, mà quên các sắc thái tốt đẹp.
Họ lấy làm thích thú khi ghi nhận các khuyết điểm lộ liễu của kẻ khác, và họ có
vẻ thực sự bực tức khi một người hay một cộng đoàn được đề cao. Họ có vẻ
muốn trốn tránh để khỏi nhìn thấy các giá trị như một người trốn tránh bệnh
dịch. Họ vui thích vì sự thiếu vắng sự thiện nên thế gian.
Một hạng người khác giản lược mọi giá trị, lý tưởng cao đẹp vào một thực tại vô
giá trị. Khi họ nghe nói đến sự thành công của người nào đó, họ sẽ tìm cách giải
thích rằng: cuối cùng sự thành công này chỉ là kết quả của tham vọng và ích kỷ.
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Nhu cầu được thán phục.
Có lẽ sự thiệt hại lớn nhất đối với hiệu năng của các cộng đoàn Kitô giáo là thái
độ này, thái độ muốn triệt hạ người khác và không thể chịu đựng sự thành công
của người khác. Điều này càng đúng hơn đối với cộng đoàn của những người
sống độc thân. Người lập gia đình, nếu gia đình họ hạnh phúc, tìm thấy một
nhóm nhỏ những người biết thán phục họ, yêu mến họ, đề cao các thành quả và
giá trị của họ, cả khi những điều này rất khiêm tốn so sánh với người khác. Sự
thán phục của người vợ và các đứa con tạo nên một bầu khí tín nhiệm và chấp
nhận mà một người thiếu trưởng thành rất cần. Nhưng, khi chọn cách sống độc
thân, một người đã từ bỏ cộng đoàn nhỏ bé của những người thán phục đầy yêu
thương, vốn cũng cần đến người ấy nữa. Nếu chưa được trưởng thành, người ấy
có thể rất đau khổ khi nhận thấy mình không cần thiết đối với người khác, bởi vì
người ấy chưa có thể tin tưởng vào giá trị độc nhất của mình. Họ chưa có thể
nhận thức về tính cách không thể thay thế của hiện sinh mình. Do đó, họ cần
phải có người khác nhắc lại luôn mãi là họ đáng giá và cần thiết. Nhưng sự kiện
là họ không thể tin tưởng vào giá trị của chính mình làm cho người khác không
thể thỏa mãn nhu cầu vô hạn về sự khẳng định giá trị của chính họ. Thật giống
như đổ nước vào một cái thùng rỗng! Người bất an như vậy dễ trở nên cáu kỉnh
và bực dọc khi giá trị của kẻ khác được đề cao. Họ cảm thấy giả trị của kẻ khác
như là một sự xúc phạm đối với cá nhân họ. Điều đó làm cho họ tuyệt vọng và
có thể cảm thấy buồn nôn nữa. Bởi đấy, họ luôn hạ thấp giá trị của người khác
trước khi ý thức về điều đó.
Thực ra, có nhiều cộng đoàn Kitô giáo dám sống đời sống độc thân và can đảm
lìa bỏ sự nâng đỡ tinh thần của một gia đình vốn quý chuộng họ, nơi họ cảm
thấy rõ ràng mình là cần thiết. Trong gia đình chỉ có một người cha và chồng,
một người mẹ và vợ, trong khi nơi cộng đoàn của nam tu sĩ có rất nhiều cha và
nơi cộng đoàn nữ tu có nhiều người sống tình mẫu tử thiêng liêng đối với thế
gian. Có một cường độ ghen tương, ganh tị vô thức không thể ngờ được xuất
phát từ các cộng đoàn tương tự, nếu các phần tử không được trưởng thành. Lúc
đó các phần tử giống như những người cha người chồng, người vợ người mẹ bị
thất đoạt về phương diện tâm lý. Nếu một người trong nhóm của họ được đặc
biệt đề cao, hoặc do các người ở ngoài hoặc do các người ở trong cộng đoàn, thì
những người khác đau khổ không cùng.
Bởi đó, các phần tử của các cộng đoàn như vậy phải khẩn thiết trở thành các
nhân cách đích thực, để có thể chịu đựng sự thiếu vắng mọi thứ thán phục hay
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tin tưởng mà con cái hiến dâng cho cha mẹ hay vợ chồng và tình nhân trao tặng
cho nhau như một món quà quý báu. Nếu cộng đoàn tu sĩ được cấu thành bởi
các con người thiếu trưởng thành thì, về hương diện tâm lý không thể tránh được
sư xâm nhập mãnh liệt của ghen tương vô thức, ở đây hơn bất cư nơi nào khác.
Thất đoạt trong đời độc thân.
Hoàn cảnh còn thêm rắc rối do sự kiện là một người lìa bỏ gia đình để vào dòng
thường quảng đại, tử tế và có tác phong gương mẫu. Người ấy thường nổi bật
trong gia đình và cả giữa hàng xóm láng giềng. Hậu quả là người ấy đã được
mọi người yêu mến và quý chuộng. Họ cho người ấy biết là người ấy thật đáng
phục và độc đáo. Mặc dầu khiêm tốn chối từ lời khen của họ, một cách vô thức
người ấy lại rất thích được sự chú ý đó. Tuy nhiên, khi vào đời sống tu trì, người
ấy gặp một đoàn thể những người quảng đại, tử tế và gương mẫu. Chẳng còn có
gia đình hay người quen biết để thán phục lòng đạo đức và quảng đại của người
ấy nữa. Nếu người ấy không quảng đại và đạo đức thì chắc chẳng vào dòng.
Điều gì làm cho người ta ngạc nhiên ở ngoài đời thì trong đời sống tu trì chỉ là
thường tình. Khi một người bỏ nhà vào chủng viện hay tu viện, kẻ ấy được coi
như một bậc anh hùng, một phi hành gia đi vào không gian, một thứ người siêu
phàm nào đó. Nhưng sau lúc bước qua cánh cửa tu viện, kẻ ấy thấy mình trở nên
một phần tử cũng như các tu sĩ khác. Sự khác biệt giữa sự thán phục của gia
đình và của người trong họ đạo với sự thiếu vắng lòng quý chuộng trong đời
sống tu càng làm tăng thêm các sự đau khổ vì ganh tị khi một phần tử trong
cộng đồng được khen tặng. Trong hoàn cảnh đó, sự thiếu vắng lời ca tụng, vốn
có thể là một phương tiện mạnh mẽ để khám phá các giá trị nội tại, có thể tam
thời trở nên nguyên nhân đau khổ.
Chấp nhận khuyết điểm.
Mặc dầu vẫn biết phải cố gắng trở nên các nhân cách trưởng thành, do ý thức về
giá trị độc nhất của mỗi người chúng ta, chúng ta vẫn không thể tức khắc bắt
mình trở nên một nhân cách. Tuy nhiên điều này chẳng quan trọng bao lâu
chúng ta ở trên đường hướng về nhân cách. Ở trên đường hướng về nhân cách
có nghĩa là chúng ta hết sức bình an và khiêm tốn ý thức về các thái độ ngăn trở
chúng ta thành một nhân cách. Trong các thái đô này cần phải đặc biệt chú ý đến
sự thiếu khả năng nhận định giá trị của chính mình và khuynh hướng ganh tị đối
với giá trị của người khác. Thường thì lập trường này được biểu thị trong sự
ganh tị vô ý thức đã thấy ở trên. Bởi đó, sự khám phá đầu tiên về chính mình
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phải là sự ý thức ngày càng gia tăng về sự ghen tương thầm kín mà chúng ta có
thể có. Chúng ta cần phải thú nhận chính mình mà không hổ thẹn hay bối rối là
chúng ta hết sức ghen tương, là sự ganh tị thâm nhập đời sống chúng ta và giam
cầm tâm hồn chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận sự hiện diện mãnh liệt
của các tình cảm này, chúng ta mới có thể diệt trừ chúng. Một khi chúng ta đã
vượt qua sự bất an căn bản và sự ganh tị đi theo nó, chúng ta mới có thể hồn
nhiên khám phá các giá trị nơi chúng ta, nơi người khác và trong thế giới. Và sẽ
có một ngày đẹp trời nào đó chúng ta hồn nhiên câm thấy niềm vui thay vì khổ
cực khi các giá trị bộc lộ huy hoàng nơi các anh em Kitô hữu được thành đạt.
Bậc thang giá trị.
Một đặc tính khác thấy được trong đời sống của một nhân cách đích thực là sự
thiết lập một bậc thang giá trị. Họ nhìn nhận rằng không phải mỗi giá trị đều
chiếm một đẳng cấp giống nhau và một đời sống quân bình tùy thuộc vào một
hệ thống giá trị quân bình. Sự thấu đáo các đáng cấp giá trị cho phép họ tố chức
cuộc đời một cách thực tế. Bao lâu một người chưa phát triển sự nhạy cảm đối
với tầm quan trọng phải gán cho các giá trị thì người ấy không thể lớn lên trong
sự thống nhất giữa cuộc đời và hành động. Thực ra, cần phải có một thời gian
dài để thực hiện sự hiểu biết này trong các hoàn cảnh sống cụ thể. Nhưng khi đã
hoàn tất sự thực hiện này, nhân cách biểu lộ sự ngay thẳng trong mọi thể cách
hiện hữu đối với thực tại. Một hậu quả tốt đẹp của sự thực hiện đẳng cấp giá trị
này là nhân cách trở nên một sự mạc khải sống động của giá trị mà họ biểu thị.
Theo nghĩa này, nhân cách là một sự kêu gọi thực sự đối vối nhân loại. Họ là
một lời mời gọi người khác hãy ra tay thực hiện các giá trị trong đời sống của
mình.
Tóm tắt, chúng ta có thể khẳng định: nhân cách, dưới nhãn quan của khung cảnh
các giá trị, là một con người cởi mở đối với các giá trị, công nhận và vui thích vì
các giá trị nơi mình cũng như nơi người khác và thực hiện các giá trị trong đời
sống của mình theo một đẳng trật gắn liền với chính các giá trị. Hơn nữa, họ
chiếu tỏa các giá trị này trên người khác, nhờ sự tràn đầy của chính cuộc đời họ.

7. MỘT VÀI ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
Cuối cùng, chúng ta có thể phân tích nhân cách dưới khía cạnh trổi vượt của một
vài khả năng đặc biệt. Các đặc tính này không được phát triển ở mức độ cao nơi
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những người chưa trưởng thành. Sự phát triển đặc loại này mật thiết gắn liền
với các đức tính căn bản mà chúng ta đã mô tả ở trên, và chúng chỉ được thấu
hiểu trong tương quan với các đặc điểm nền tảng.
Nhận định chính xác về thực tại.
Trước tiên, có một sự nhận định thiết thực hơn về thực tại. Như chúng ta đã
thấy: nhân cách đích thực ít trở thành nạn nhân của vị kỷ, thành kiến và áy náy
hơn người khác. Những khuynh hướng và sợ hãi bệnh hoạn như vậy có thể ảnh
hưởng mạnh mẽ trên cái nhìn của chúng ta về Thiên Chúa, con người và thế
giới. Ví dụ, khi một người cảm thấy bất an sâu xa thì dễ có khuynh hướng xem
các sự trêu chọc không ác ý như những sự xúc phạm lớn lao đối với nhân phẩm
của mình. Họ có cảm tưởng là người khác khinh dể họ, hạ thấp họ hay chế diễu
họ. Nói cách khác, sự nhận định của họ về thực tại đã bị lệch lạc. Đây chỉ là một
thí dụ trong muôn một về tình trạng nhận định sai lạc về thực tại vốn thấy được
trong một con người thiếu trưởng thành. Sự lo âu và sợ hãi vị kỷ này làm cho
nhiều người ít thành công trong đời sống thực tế, thiếu thực tiễn và chính xác
trong cách tổ chức công việc hàng ngày. Trong thời kỳ khủng hoảng, họ dễ trở
thành bấn loạn. Các nhân cách tôn giáo vĩ đại trong lịch sử không những được
nổi tiếng vì đời sống cầu nguyện hay biểu thị huy hoàng của bản tính thần linh,
mà còn vì cách thức quản trị công việc trần thế hết sức thực tiễn. Hiệu năng thực
tiễn lạ lùng này của nhà huyền nhiệm phần lớn là do sự kiện họ có thể, nhờ ơn
Chúa, thắng vượt ảnh hường phá hoại của vô thức, của sợ hãi do íc h kỷ và của
thành kiến.
Sự nhận định sâu sắc hơn về thực tại làm cho một nhân cách tôn giáo có thể
nhận thấy dễ dàng sự giả dối che đậy và không chân thật nơi chính mình cũng
như nơi người khác. Như vậy ta có thể nói là họ có thẩm quyền nhiều hơn để
phán đoán người khác. Sự nhận định rõ ràng và phán đoán thực tế gìn giữ họ
khỏi lý tưởng hóa hoặc bi đát hóa con người và hoàn cảnh. Bởi vì họ không cảm
thấy bị đe dọa bởi các khuyết điểm hay ưu điểm, các thắng lợi hay thất bại của
thế giới họ đang sống, nên họ có khả năng nhận định con người và biến cố theo
thực tại của chúng một cách dễ dàng hơn. Họ không cảm thấy sự sợ hãi bệnh
hoạn, ganh tị đầy nghi ngờ hay sự quá nhạy cảm có tính cách tâm bệnh. Các yếu
tố này có thể làm cho họ có khuynh hướng cô lập hóa một vài đặc tính nơi một
người hay một vài khía cạnh của một hoàn cảnh và phóng đại chúng một cách
quá đáng.
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Phán đoán khách quan.
Sự ưu thắng của nhân cách tôn giáo trong việc nhận định thực tại cũng còn ảnh
hưởng nhiều trên khả năng suy luận một cách mạch lạc và trật tự trong tư tưởng.
Vì không quá bận tâm về chính mình nên sự nhận định về thực tại chẳng bị xáo
trộn. Hậu quả là nhân cách tôn giáo có một thể cách suy tư khách quan và quân
bình hơn người chưa đạt đến sự trưởng thành cá nhân. Nói cách khác, cả hai thể
thức hiện hữu: tri giác và trí tuệ nơi một nhân cách tôn giáo đều đạt đến cao
điểm của chúng. Hơn nữa, một kết quả khác của thể thức hiện hữu được cải tiến
là khả năng nhận thấy những sự hiển lộ tươi mát, cụ thể của thực tại dễ dàng hơn
những người khác. Nhân cách trưởng thành luôn sẵn sàng cảm nghiệm con
người, sự vật và biến cố như chính trong bản tính với những đặc tính riêng biệt
của chúng. Bao lâu mà chúng ta còn bất an, áy náy và bị thúc đẩy bởi các ước
muốn vị kỷ, thì chúng ta ít có khả năng để cảm nghiệm thực tại theo đúng bản
chất của nó. Trái lại chúng ta nhìn sự vật qua lăng kính của các nhu cầu cá nhân
hay các lý thuyết mà ta ưa thích hay qua cái nhìn mà chúng ta mù quáng vay
mượn từ gia đình, láng giềng hay tập thể văn hóa của chúng ta. Chúng ta thiếu
cặp mắt vô tư để nhìn mọi thứ phát hiện của cuộc đời một cách thắng thắng và
tươi mát. Trở thành một nhân cách là cất bỏ những thành kiến của gia đình và
văn hóa ra khỏi cái nhìn của chúng ta. Đối với một nhân cách đích thực, mọi
thực tại đều là một sự phát hiện tươi mát của quyền năng Thiên Chúa trên thế
gian. Bởi đó họ cảm thấy sự đáp ứng của họ phải được xác định bởi chính thực
tại chớ không phải trước tiên bởi quyền lợi riêng tư, nguyên động, lý thuyết và
kinh nghiệm quá khứ của mình. Thay vì một nhận đinh có tính cách pháp lý và
máy móc, họ phát huy một sự hiện diện cá biệt mới mẻ đối với mỗi một hoàn
cảnh đang xuất hiện. Điều nầy không có nghĩa là họ hoàn toàn từ rảy các thứ
phạm trù hay luật lệ nhưng đúng hơn là họ chẳng áp dụng các điều nầy một cách
máy móc đối với các hoàn cảnh con người. Họ không nhìn con người qua các
phạm trù luật pháp hay luân lý mà thôi. Họ ý thức rằng: con người siêu trác trên
mọi phạm trù và chẳng có hoàn cảnh nhân loại nào mà có thể thâu gồm trong
một hệ thống trí tuệ. Điều này chẳng có nghĩa là họ không bảo vệ luật pháp và
áp dụng nó khi cần thiết. Nó chỉ có nghĩa là họ áp dụng luật pháp một cách nhân
đạo: vừa có sự kính trọng vừa có sự hiểu biết.
Uyển chuyển, thích nghi.
Sự siêu việt trên các lo âu vị kỷ, quy ước xã hội và dư luận quần chúng làm cho
nhân cách trưởng thành ít sợ sệt trước vô định, trước điều chưa được biết hoặc
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các bí ẩn của cuộc đời. Sự thiếu an ninh đưa đến việc chỉ tìm kiếm điều gì chắc
chắn, bảo đảm và được mọi người chấp nhận mà thôi. Trái lại, nhân cách chân
chính dám mạo hiểm vào điều chưa được biết, nơi không được an toàn và lập
trường chưa được xác định, nếu hoàn cảnh của họ đòi hỏi họ can đảm. Vì lý do
này mà cần thiết phải có những nhân cách đích thực trong các tập thế tôn giáo,
giáo dân hay tu sĩ. Nếu không có họ, đời sống của tập thề sẽ bị ứ đọng. Sự tê liệt
này xuất phát đặc biệt từ sự thiếu nhận định khách quan và tươi mát về thực tại.
Nếu một tập thể như vậy mà không thể nhận thực tính cách độc nhất của những
hoàn cảnh luôn thay đổi, thì họ chẳng có khả năng đáp ứng các nhu cầu của thời
đại một cách sống động và thích hợp. Thay vì đáp ứng, họ có khuynh hướng lặp
lại các câu trả lời đã được xếp loại và đã được những thế hệ trước đưa ra cho
những hoàn cảnh của dĩ vãng. Các người này đã chết và đã được chôn cất. Hoàn
cảnh độc nhất mà họ sống cũng vậy. Một con người tôn giáo đi qua cuộc sống
bằng cách nhắm mắt đối với thực tại hôm nay và lặp lại các câu trả lời của dĩ
vãng cũng không còn sống động. Họ không còn hiện diện đối với thực tại nữa.
Họ giống như các xác khô trong bảo tàng viện. Người ta có thể thán phục,
nghiên cứu các xác khô ấy, nhưng các xác khô không còn đóng vai trò tích cực
nào nữa đối với cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Bởi đó, con người tôn giáo
chưa trưởng thành phải trả một giá rất đắt để bảo vệ mình khỏi phải nhận định
thực tại một cách tươi mát và độc đáo. Cái giá đó có thể là chính cuộc đời của
họ mà họ thay thế bằng cuộc đời, sự nhận định và kinh nghiệm của người đã
chết và bị vùi lấp. Cái giá đó có thể là sự nhượng bộ, từ bỏ mọi ảnh hưởng thực
sự trên xã hội hôm nay.
Nếu Kitô hữu bị chi phối bởi sự thiếu cái nhìn về thực tại như vậy thì ảnh hưởng
của họ trên văn hóa chỉ là con số không. Vì thế, có những tư tưởng gia đã lớn
tiếng cho rằng Thiên Chúa đã chết hay Kitô giáo đã bị chôn lấp. Dĩ nhiên Thiên
Chúa không chết và Kitô giáo cũng chẳng bị chôn vùi. Nhưng chỉ có cái chết
của các Kitô hữu từ chối không chịu hiện diện một cách độc đáo, can đảm với
đồng bào hôm nay, với hoàn cảnh hiện tại hay với cuộc tranh đấu hiện tại. Sự
thất đảm, thiếu an tâm và ưu tư có tính cách vị kỷ đối với sự toàn thiện cá nhân
của họ làm cho họ lẫn tránh sau bức màn của quy ước và của cái nhìn đóng
khung về thực tại.
Chúa Kitô và nhóm biệt phái.
Thí dụ tốt nhất về hoàn cảnh này là sự xung đột giữa nhân cách Chúa Kitô với
nhận định tươi mát về thực tại và các Biệt phái cứng rắn chỉ nhìn thấy mọi
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người, trong đó có cả Chúa Kitô, qua cặp kính đen của vô số lề luật, tập quán và
quy ước. Người biệt phái có thể là những kẻ giữ luật chu đáo vá có đời sống
luân lý không thể chê trách. Họ cố gắng hết sức để theo đuổi sự toàn thiện. Điều
này đối với họ là giữ luật một cách chặt chẽ nhất. Họ khiết tịnh nhưng rỉ sét, giữ
luật kỹ càng nhưng không thể sáng tạo, đạo đức nhưng đóng kín đối với thực tại,
trọng luật nhưng không biết gì về tâm lý con người, siêu thoát đối với trần gian
nhưng bám víu vào sự toàn thiện của chính mình. Chúa Giêsu, với cách thức
kinh nghiệm tươi mát và vượt quá quy ước xã hội, thấy con người và thiêng
liêng trong bản tính của chúng. Người thân thiện với Mađalêna tội lỗi, với các
sứ đồ thô kệch và với người phụ nữ bị bắt đang khi ngoại tình. Nhưng Người
đầy phẫn nộ lúc gặp những Biệt phái đạo đức, hoàn toàn đáng kính song không
có đủ khả năng nhìn thấy con người và thế giới với cặp một đơn sơ, tươi mát,
chẳng bị ô nhiễm vì các lý thuyết, phạm trù, thành kiến. Tin Mừng cho thấy rõ
ràng sự xung đột giữa một con người (Person) tôn giáo vốn là một nhân cách
đích thực, với những kẻ có đạo mà tôn giáo không có gì khác hơn là theo đuổi
cái hình thức tác phong được quy định để rồi làm mất đi tư tưởng tôn giáo riêng
biệt hay kinh nghiệm độc đáo về Thiên Chúa, thế giới và con người.
Thật ra rất nguy hiểm khi chỉ coi Tin Mừng như là lịch sử các biến cố đã xảy ra
từ lâu. Tin Mừng phải được đọc bằng cách đối chiếu với hoàn cảnh của mỗi
người. Sự va cham giữa nhân cách sáng tạo của Chúa Kitô và các xác chết mang
màu sắc tôn giáo vào thời của Người là một sự xung đột muôn thuở. Nơi mỗi
người chúng ta, có tên Biệt phái và một nhân cách Kitô giáo đích thực; nhân
cách này tìm cách vượt quá mọi thứ quy ước bất động và các sự lặp lại có tính
cách máy móc trong đời sống tôn giáo. Chúa Kitô và tên Biệt phái luôn đối chọi
nhau nơi mỗi người chúng ta. Nhiều khi ta theo Biệt phái, lúc khác ta theo Chúa
Kitô. Trở nên nhân cách tức là trở nên một người mới với là cái nhìn hồn nhiên
tươi mát. Nó còn có nghĩa đó là cái chết của Biệt phái và sự xuất hiện của Chúa
Kitô. Theo một cấp độ nào đó, sự xuất hiện của một nhân cách đích thực, bất cứ
nơi nào trên thế gian, là hình bóng của sự xuất hiện của Chúa Kitô. Nói cho
đúng thì nhân cách đích thực chỉ có thể đạt đến sự toàn thiện như Chúa Kitô khi
được mời gọi và nâng đỡ bởi ơn cứu chuộc của Người.
Hồn nhiên, giản dị.
Một hậu quả khác của các thái độ căn bản mô tả ở trên là sự hồn nhiên, giản dị
và tự nhiên, hoàn toàn không có giá tạo trong nhân cách tôn giáo. Vì họ không
quan tâm đến ấn tượng có thể tạo ra nơi kẻ khác, họ chẳng cố tìm mọi cách để
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phô trương hay quảng cáo về mình. Điều này không có nghĩa là tác phong của
họ rất kỳ dị, khác thường. Thực ra, sự nhận định đúng mức về các giá trị đích
thực giúp họ hiểu rằng: nhiều quy ước xã hội thật vô nghĩa, vô giá trị và dư thừa.
Song họ nhìn nhận là các điều đó có thể quan trọng đối với một số người đang
sống với họ. Đa số quần chúng chưa đạt đến mức độ trưởng thành cần thiết cho
một nhân cách đích thực bởi đó họ cần một khung cảnh sống được sắp xếp cẩn
thận theo quy ước để bảo vệ họ khỏi áy náy, bất an và sợ hãi. Nhân cách đích
thực chấp nhận hoàn cảnh này. Họ không muốn xúc phạm đến người khác và
quan trọng hóa những chuyện lặt vặt mà người khác thích. Bởi thế họ thích nghi
vào các nghi thức và quy ước một cách duyên dáng. Tuy nhiên, khi quy ước có
thế làm cản trở một sự đáp ứng thích hợp với thực tại trong những vấn đề quan
trọng hay có thế cản trở sự công bình hoặc bác ái đối với các cá nhân thì họ dễ
dàng từ rẫy tác phong theo quy ước. Có thể nói là nhân cách đích thực phải là
một sự cố gắng ý thức để theo quy ước trong những lúc mà đời sống nội tâm tự
do, hồn nhiên và bộc phát của họ vượt quá các quy ước và tập quán.
Hoàn toàn dấn thân.
Hơn nữa, một người mà hiện hữu được xây dựng trên một đời sống nhân linh
đích thực, có nhiều khả năng chú trọng đến các vấn đề ở ngoài họ. Một khi đã
đạt đến sự an ninh căn bản và tự tín, dấu hiệu của một nhân cách đích thực, họ
không còn bận tâm về chính mình nữa. Người ta chẳng thấy nơi họ sự lo nghĩ về
chính mình thường thấy nơi những con người thiếu an ninh. Họ hoàn toàn dâng
hiến cho số mệnh của mình trong cuộc đời, cho bổn phận nghề nghiệp hay các
công việc khác. Khi phải đương đầu với một vài vấn đề trong lúc thi hành nhiệm
vụ, họ dễ dàng đem hết khả năng trí tuệ và cảm xúc ra để giải quyết.
Một con người chưa trưởng thành, trái lại, không thể dấn thân dễ dàng trong một
công việc mà không có liên hệ cách nào đó với vấn đề riêng của y, nghĩa là y
chẳng làm một công việc nào đó cho hết sức nếu không cảm thấy một thứ lợi lộc
nào đó cho chính mình. Thường thường hạng người này rất kén chọn trong các
dự tính hành động của mình. Câu hỏi đầu tiên mà họ đặt ra trong tiềm thức
không bao giờ là: “Công việc này có ích lợi gì cho tập thể" nhưng là: "Điều này
có ích lợi gì cho tôi? Nó có làm cho tôi thêm quan trọng hơn không? Có nguy cơ
làm cho tôi phải sai lầm không? Nó có phát triển các tài năng đặc biệt của tôi
không? Nó có nghĩa là một người nào khác lãnh nhận một công việc quan trọng
hơn công việc của tôi không? Công việc này có bảo đảm cho tôi được sự yêu
thương và quý trọng những người tôi có trách nhiệm không?”. Dĩ nhiễn các câu
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hỏi đầy lo âu này thường chỉ ở mức độ vô ý thức. Trên cấp bậc ý thức, chúng
được diễn tả một cách khác. Người áy náy sẽ diễn tả các câu hỏi vô thức này,
vốn hiện là nền tảng cuộc sống ấu trĩ của họ, bằng các công thức có vẻ hợp lý
hơn, cao thượng hơn và đạo đức hơn. Người ta có thể hiểu được tình trạng đáng
buồn của một vị lãnh đạo một cộng đoàn tôn giáo khi đa số những người trong
cộng đoàn bị ám ánh bởi cùng một vấn đề như vậy. Người ấy phải phục vụ sứ
mệnh của cộng đoàn, nhiệm vụ chung và các mục tiêu mà cộng đoàn phải nhắm
tới Nếu người ấy bị bất buộc phải thích ứng công việc vào các sự bất an và xao
xuyến của các phần tử cộng đoàn thì toàn bộ sứ mệnh sẽ phải chịu thiệt thòi và
càng khó thực hiện các mục tiêu mà thế giới hôm nay đòi hỏi.
Những hoạt động vụ lợi nên đề phòng.
Điều này không chỉ đúng với các nhóm linh mục và tu sĩ mà cả đối với các
nhóm giáo dân. Các nhóm này phải hết sức thận trọng khi giao phó công việc
cho những người xin chia xẻ mục tiêu của họ. Một vài tín hữu mắc phải cơn dịch
các nhu cầu tâm bệnh đòi hỏi phải được chú ý và đề cao vì họ không tìm được
sự thỏa mãn nơi cuộc sống nghề nghiệp, xã hội hay gia đình. Bởi đó họ có thể,
trong vô thức, tìm cách cho mình trở nên quan trọng hơn người khác và nổi bật
trong Giáo Hội với tư cách tông đồ giáo dân: khuyên bảo nhân loại phải làm gì
để được cứu rỗi, hay như các nhà canh tân phụng vụ: khuyên bảo giáo sĩ hay
sống theo thời, hay như những người xách động quần chúng: làm cho giới trẻ
phải kinh ngạc vì cái nhìn cách mạng của họ. Nói cho đúng, một vài mục tiêu
mà họ tìm kiếm có thể thực sự đáng quý nhưng cách thế họ dùng để đến mục
tiêu thì có tính cách tâm bệnh, không lành mạnh, thiếu trưởng thành. Họ lo lắng
cho người tông đồ hơn là việc tông đồ, cho người cách mạng hơn là cuộc cách
mạng, cho diễn giả hơn là thính giả, cho sự xuất hiện của chính họ hơn là sự
xuất hiện của sự thật. Giáo dân cần phải dấn thân vào việc thực hiện đời sống
tôn giáo trong Giáo hội và thế giới, nhưng nhiệm vụ chính yếu của những giáo
dân đó là phải trở thành những nhân cách đích thực và trưởng thành, phải hướng
về Giáo hội hơn là hướng về chính mình và phải vượt qua nhu cầu cần tìm chỗ
đứng và sự thán phục của đoàn lũ.
Một lần nữa, chúng ta thấy cẩm nang của nhân cách đích thực là sách Tin Mừng
rất rõ ràng về điểm này. Các sứ đồ trước khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, là
những người vị kỷ, thiếu trưởng thành. Họ tức giận khi dân chúng không bày tỏ
lòng kính trọng và thán phục đối với họ và sứ điệp của họ. Trong cơn giận dữ,
họ đã xin Chúa tiêu diệt các thành phố bằng mưa lửa và diêm sinh từ trời.
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Nhưng vị thầy vĩ đại của nhân cách đích thực đã nhẹ nhàng trách họ: “Chúng
con không biết chúng con có tinh thần nào". Tinh thần của họ còn là tinh thần
của những người ấu trĩ chỉ biết nghĩ về mình. Sau đó, khi nhận lãnh Chúa Thánh
Thần, họ đã cởi bỏ được cách sống vị kỷ và được Chúa Thánh Thần dẫn đến sự
dấn thân trọn vẹn cho sứ mạng bao la như thế gian.
Sự siêu thoát.
Một thành quả tự nhiên khác của nhân cách đích thực là phẩm chất của sự siêu
thoát mà cội rễ là khả năng giữ khoảng cách giữa chính mình và hoàn cảnh cùng
siêu bạt trên quần chúng. Ở trên, chúng ta đã bàn đến khả năng giữ khoảng cách
nơi một con người trưởng thành. Ở đây chúng ta chỉ nói đến ảnh hưởng của đức
tính này trên cách cư xử của nhân cách đối với môi trường và đối với người
khác.
Nhân cách đích thực muốn có một sự cô tịch nào đó mà họ duy trì không phải
chỉ lúc ở một mình mà cả trong khi phải dấn thân vào những hoạt động ồn ào rối
loạn với người khác. Họ có thể tiếp tục bình thản, không bấn loạn trong những
hoàn cảnh gây xáo trộn, xao xuyến và khích động nơi ngườí khác. Bởi đó họ
khách quan hơn những người ở mức độ trung bình và có thể tập trung tư tưởng
một cách phi thường cả trong những hoàn cảnh làm phiền hà nhất. Vì lý do ấy
họ không cần những người khác theo nghĩa là phải bám vào những kẻ ấy để
được thán phục, bảo đảm và độc chiếm. Các đức tính này có thể dễ dàng bị hiểu
lầm như sự lãnh đạm hay thiếu tình cảm. Chúng ta lại có thể nhìn thấy gương
Chúa Kitô. Đối với một con người trung bình có thể lúc đầu rất khó hiểu Lời
Chúa nói với bà mẹ đau khổ của Người: '”Mẹ không biết là con phải làm công
việc của Cha con sao”. Sau đó, tại tiệc cưới Cana, Người trả lời với mẹ mình:
"Giữa tôi và bà nào có việc gì! giờ tôi chưa đến”. Lúc khác, sau khi có nhiều kẻ
bỏ Người vì Người bảo họ phải ăn thịt và uống máu Người, thì Người bình thản
hỏi các môn đồ: "Chúng con có bỏ Thầy nữa không?”. Vào buổi tiệc ly, Người
thản nhiên nói với Giuđa: "Điều gì con làm thì hãy làm nhanh đi”.
Sự siêu thoát đó có vẻ bất thường đối với những người ở mức độ trung bình. Vì
nhu cầu cần được nâng đỡ về xúc cảm và sự độc chiếm tình cảm, họ cho rằng
nhân cách biết siêu vượt dễ dàng khỏi hoàn cảnh của mình là thiếu thân thiện
hay còn có vẻ khó thương nữa. Tuy nhiên ở đây không phải như vậy. Nhân cách
thực sự dấn thân cho người khác bao lâu sự dấn thân này còn phù hợp với các
đòi hỏi của thực tại nơi chính mình hay nơi người khác. Tình yêu của họ đối với
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tha nhân còn chân thật và vị tha hơn là tình bạn mang màu sắc tình cảm và độc
chiếm, bởi vì sự biểu lộ cảm xúc này thường không xuất phát từ sự chú trọng
đến người khác cho bằng từ nhu cầu ấu trĩ được chấp nhận, yêu mến. Nếu có ai
cảm thấy bất an nơi chính mình và không tin tưởng về giá trị của mình, thì kẻ ấy
cảm thấy bơ vơ khi mất người khác. Bởi vì nhu cầu ấu trĩ này khá thông thường
nơi đại đa số quần chúng, nên một con người trung bình có thể phần nào phải
thất đảm khi đối diện với sự siêu thoát bình thản của nhân cách đích thực.
Quý trọng chân, thiện mỹ.
Một khả năng khác của nhân cách đích thực là biết nhận thức một cách chân
thành và tươi mát mọi phát hiện của chân, thiện, mỹ trong đời sống hằng ngày.
Một buổi chiều tà, một đóa hoa, một đứa bé, một bài thơ có thể rất hấp dẫn và
làm rung động tâm hồn không chỉ một lần mà luôn mãi. Sự cởi mở của nhân
cách đối với thực tại dẫn tới sự xuất thần này. Nó phát xuất từ kinh nghiệm căn
bản của đời sống họ. Có lẽ họ không cảm thấy niềm vui giống như vậy khi được
một số tiền, khi tham gia một cuộc truy hoan, khi đi xem một buổi chiếu phim rẻ
tiền hay được khen tặng và có những sở hữu bên ngoài.
Khả năng biết nhận thức này làm cho cuộc sống hằng ngày trở nên một nguồn
vui cho nhân cách đích thực. Nhiều lần trong ngày họ được tái tạo (re-created)
mà không cần phải nghỉ ngơi, giải trí (re-creation). Đức tính này được trở nên
sâu thẳm và gia tăng đến cao độ nơi một nhân cách tôn giáo. Đối với họ, những
sự phát hiện đơn sơ của chân, thiện, mỹ là những sự mạc khải của chính Thiên
Chúa. Nhiều lần trong ngày họ phát khởi một hành vi tạ ơn rất hồn nhiên, khi từ
trong thâm tâm họ cám thấy xúc động vì sự hiện diện của Thiên Chúa nơi các sự
vật tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Họ cảm thấy được liên tục biến đổi và
thêm vững vàng nhờ các kinh nghiệm như thế.
Tinh thần đại đồng.
Nhân cách đích thực cũng rất đại đồng trong cảm nghĩ. Ở đây chúng ta dùng chữ
đại đồng theo nghĩa là một con người tôn giáo cảm nghiệm sâu xa thiện cảm và
yêu thương đối với tất cả mọi người. Họ dễ dàng đồng hóa mình với mọi người
bất luận tín ngưỡng, văn hóa, màu da, chủng tộc. Cả khi họ có thể buồn phiền,
khó chịu vì tác phong khờ dại của người khác, họ cũng vẫn cảm thấy gần gũi với
người khác. Kinh nghiệm huynh đệ này được trở nên sâu xa hơn trong con
người tôn giáo nhờ sự ý thức về tình phụ tử của Thiên Chúa và về việc mọi
người được cứu chuộc nhờ Chúa Kitô.
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Óc hài hước.
Con người yêu mến nhân loại hết sức thật tình này cũng không phải là không có
óc hài hước. Nói cho đúng, họ chẳng cần phải là một người pha trò lành nghề
hay một kẻ chơi chữ khéo léo. Óc hài hước của họ là một thứ hài hước rất tinh tế
thật xa vời đối với sự điêu tài khéo dùng các lời bông đùa. Sự hài hước có tính
các hiện sinh đó là ăn rễ sâu trong sự siêu thoát của nhân cách đối với hoàn cảnh
sống. Khoảng cách này giúp họ dễ dàng thấy được sự chênh lệch giữa thái độ
giả tạo của chính họ hoặc người khác và thực tại đơn giản. Theo nghĩa này, mỗi
vị thánh trong tiềm năng là một người có óc hài hước, cả khi họ xem ra như rất
nghiêm nghị, khô khan đối với những ai không đủ khả năng để hiểu sự hài hước
của họ. Đức cố Giáo Hoàng Gioan XXIII cho thấy một dẫn chứng thích hợp
nhất về sự hài hước có tính cách siêu thoát này. Đa số các câu nói bất hủ của
ngài biện hộ sự vui thích nhẹ nhàng trong khi những kẻ chung quanh ngài phải
ồn ào, bận rộn về những chuyện không đâu.
Sáng tạo.
Óc sáng tạo và sự độc đáo luôn luôn đánh dấu nhân cách đích thực. Họ không
cần phải là một nhân tài cũng chẳng cần có những tài ba đặc biệt mà nhiều
người có từ lúc mới sinh. Sự sáng tạo của nhân cách đích thực gắn liền với sự
nhận thức tươi mát, ngây thơ và trực tiếp đối với thực tại vốn là một trong
những đức tính căn bản của nhân cách. Cái nhìn tươi mát này dẫn đến những sự
thấu hiểu riêng biệt, sâu xa và độc đáo hơn những cái nhìn của những người
chưa trưởng thành. Cách biểu lộ cụ thể và thường ngày của sự sáng tạo này có
thể rất đơn sơ và khiêm tốn. Người ấy có thể là một đầu bếp hay một người làm
vườn đầy sáng tạo. Mỗi việc phải làm, người ấy làm một cách mới mẻ. Khi thực
hiện một công việc không phải một cách tẻ nhạt, vụ hình thức nhưng với sự hiện
diện tràn đầy của nhân cách, người ấy thực sự sáng tạo. Người ấy cũng ngạc
nhiên về sự sáng tạo của mình. Sự sáng tạo như thế đem đến hương vị cho cuộc
dời, sinh động cho công việc hằng ngày, tươi mát và hoan hỉ cho cả những công
việc có thể trở thành buồn chán.
8. TỔNG KẾT CÁC ĐẶC TÍNH CỦA NHÂN CÁCH TÔN GIÁO ĐÍCH
THỰC
Chúng ta đã cứu xét nhân cách dưới nhiều quan điểm khác nhau. Thực ra, tất cả
phương diện này đều diễn tả một thực tại đồng nhất nhưng mỗi phương điện
mạc khải nhiều khía cạnh. Các đặc tính khác nhau này chẳng loại trừ nhau
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nhưng bổ túc cho nhau. Bây giờ chúng ta có thể kết luận là nhân cách đích thực,
trong những đặc tính của nó, xuất hiện như một cái gì hoàn toàn độc đáo đồng
thời bộc lộ cho người khác trong các thể cách, cấp bậc và cách sống đặc thù của
mình. Không phải chỉ có sự hiện diện độc đáo này, nhưng chính nhân cách còn
gia tăng ý thức về tính cách cá biệt không thể thay thể của hiện hữu mình. Điều
này có nghĩa là họ cũng biết ý nghĩa của cuộc đời mình, hướng đi của hữu thể
mình. Nói cho đúng, người ấy chẳng hoàn toàn và tức khắc ý thức về ý nghĩa
trọn vẹn của hữu thể độc đáo của mình, vì cá tính của mình luôn phát triển; nó
không bao giờ hiện diện tràn đầy như một sản phẩm vật chất. Điều gì nhân cách
biết được về chính mình trong hiện tại cũng bao gồm dĩ vãng và hướng về tương
lai, cả hai sự hồi tâm (recollection) và dự liệu (anticipation) đều góp phần vào cả
sự hiểu biết của nhân cách về chính mình.
Gia tăng sự hiểu biết chính mình.
Nhân cách lớn lên trong sự hiểu biết chính mình bằng việc gặp gỡ Thiên Chúa,
người khác và thế giới. Con người như một hiện sinh tự biết mình nhờ cách mà
thế giới xuất hiện cho mình, vì như chúng ta đã thấy, thế giới không hoàn toàn ở
ngoài con người. Thế giới là nơi con người hướng về. Hoàn cảnh sống là nơi mà
nhân cách tìm đến để thực hiện chính mình. Sự thực hiện chính mình trong và
bởi thế giới là một nhiệm vụ mà nhân cách đảm nhận và phải phát triển theo dự
định hiện hữu. Dự định này không phải là một kế hoạch bất động và hoàn thành
nhưng là một sự thấu hiểu luôn tăng trưởng và hướng đi của cuộc đời.
Sự gặp gỡ giữa nhân cách và thế giới làm phát sinh vô số thể thức hiện hữu.
Trong sự phát trển của con người, có một vài thể thức hiện hữu có thể không
dung hợp với nhau. Nhân cách tạm thời chấp nhận sự kiện có thể được coi như
xung khắc này, cho đến khi có thể hội nhập mọi thể thức hiện hữu ở một mức độ
cao hơn. Thể thức hiện hữu cao nhất cho một người sống tôn giáo là sự dâng
hiến đời mình cho Thiên Chúa.
Như vậy nhân cách đích thực là một toàn thể đã hội nhập một cách tốt đẹp nhiều
thể thức hiện hữu, nhưng không có nghĩa là người ấy trở thành một hệ thống
đóng kín (closed system). Người ấy luôn mở rộng cho những sự phát triển tiếp
theo. Con người trở nên chính mình trong và nhờ thế giới cũng như trong và nhờ
người khác. Tuy nhiên người khác không chỉ là phương tiện cho việc thực hiện
chính mình. Trái lại, một người càng trở nên nhân cách thì cũng khơi dậy nơi kẻ
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khác những cách sống như mình. Chỉ có sự gặp gỡ giữa hai người, đã thực sự
trở nên chính mình mới có thể tạo một sự cảm thông nhân loại tràn đầy.
Hai nguy cơ.
Có hai mối nguy cơ đe dọa việc trở nên chính mình trong và bởi người khác và
thế giới. Một mặt, người đó có thể bị cám dỗ đóng kín đối với người khác và cô
lập mình khỏi thế giới. Cách đáp ứng này trước sau gì cũng đưa đến tinh trạng
ngưng đọng trong việc phát triển chính mình. Mặt khác, người đó có thể hoàn
toàn đánh mất chính mình trong thế giới. Phản ứng này cũng ngăn trở sự phát
triển đích thực. Không thể có sự đồng hóa hoàn toàn giữa con người và thế giới.
Con người xếp đặt thế giới của mình và sự xếp đặt này bao hàm sự siêu vượt
trên thế giới. Sự siêu việt này có thể hiện hữu, vì trí tuệ con người đưa họ lên
khỏi các giới hạn không gian và thời gian. Hơn nữa, nó còn cho phép họ giữ
khoảng cách đối với điều gì làm họ thích thú hoặc khó chịu trong hoàn cảnh của
họ.
Nhân cách không bao giờ hoàn toàn nô lệ dĩ vãng, vì họ có thể thấy trước tương
lai của mình và từ tương lai này họ có thể thiết lập một ý nghĩa mới cho dĩ
vãng.Thí dụ, một thanh niên trước kia sống trong những căn nhà ổ chuột có thể
quyết đinh là dĩ vãng của anh cho thấy cần phải phá đổ một xã hội đã chấp nhận
các căn nhà ổ chuột. Mặt khác, anh có thể lớn lên trong dự định hiện hữu là trở
nên một con người giúp cải tiến đời sống nơi các khu ổ chuột, nhà học thức, lý
tưởng và sự tổ chức thực tiễn của mình. Nhân cách cũng không hoàn toàn bị tù
hãm bởi cảnh sống hiện tại bởi vì họ có thể tìm đến cái tuyệt đối và vô hạn qua
bức màn của nhất thời và hữu hạn. Vì các lý do này mà con người là độc lập, tự
do và trách nhiệm, đồng thời cũng bị giới hạn và lệ thuộc đối với các giá trị vĩnh
cửu mà họ đã trở nên một dấu hiệu khiêm tốn.
Phân biệt giữa chính yếu và thứ yếu.
Như đã bắt đầu vấn đề trưởng thành và nhân cách bằng một lời cảnh giác thì
chúng ta cũng kết luận bằng việc lưu ý đến các sự hiểu lầm có thể xảy ra. Khi
nhìn tổng quát về các đặc tính đủ loại của nhân cách chúng ta dễ dàng phân biệt
hai loại đức tính khác nhau. Trước tiên chúng ta đề cập đến các đức tính căn bản
chính yếu, như những yếu tố cấu tạo nhân cách trưởng thành. Kế đến, chúng ta
gặp một nhóm các đặc điểm mà chúng ta có thể gọi là thứ yếu, vì không thực sự
cần thiết cho một nhân cách như: gây một ấn tượng tốt, được quý chuộng, thành
công, có nhiều tài, được nhiều người biết đến v.v...Các đặc điểm này tự chúng
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không làm nên một nhân cách. Bởi đó có thể thấy hoặc không thấy chúng trong
một nhân cách. Chúng chỉ là những sự phát hiện có tính cách nhất thời của con
người đang ở trong một hoàn cảnh thuận tiện hoặc để được người khác đề cao
hoặc để phát triển các khả năng chuyên biệt của mình.
Tuy nhiên, nếu nhìn dưới quan điểm hiện sinh thì đặc tính căn bản của một nhân
cách đích thực là sự liên tục sẵn sàng đáp ứng các đỏi hỏi của thực tại. Nhiều khi
sự đáp ứng này, có thể bao gồm sự phát triển toàn diện các khả năng và tài năng
chuyên biệt. Nếu cần như vậy thì nhân cách sẽ phát triển khả năng này đến mức
đối đa. Họ không đặt giới hạn cho việc thực hiện các khả năng đó. Mặt khác
việc phát triển các khả năng đó nhiều khi có thể không phù hợp với sự đòi hỏi
của cảnh sống. Chắc chắn chúng ta không bao giờ có thể nói là các người chủ
gia đình có lợi tức kém và gia đình đông đảo không thể sống đời sống cá nhân
của mình bởi vì họ chẳng có thời giờ hoặc tiền bạc để phát triển tài năng riêng
biệt. Trái lại chúng ta phải bảo rằng: đeo đuổi tham vọng đó bằng cách gây thiệt
hại cho sự sống còn của gia đình là làm cho họ không thể nào trở thành nhân
cách đích thực nghĩa thứ nhất. Một người mẹ quên lãng con cái vì muốn có thời
giờ và tiền bạc để theo đuổi năng khiếu về hội họa hay sinh hoạt tôn giáo chẳng
hạn, sẽ trở nên bất tín đối với đòi hỏi của cảnh sống. Thay vì trở nên một nhân
cách độc đáo, bà ấy sẽ biến thành một người bị xâu xé, vị kỷ, luôn luôn dồn nén
sự áy náy từ mặc cảm lội lỗi là đã phản bội ơn gọi làm mẹ của mình.
9. NHÂN CÁCH CHÍNH YẾU VÀ THỨ YẾU
Thí dụ trên cho thấy: sự đảo lộn các đặc tính chính yếu và thứ yếu nơi nhân cách
rất tai hại. Đối với nhân cách tôn giáo cũng thế. Một người đã hoàn toàn dâng
hiến cuộc đời cho Thiên Chúa phải phát triển mọi năng khiếu và tài ba của mình,
khi chúng có thể giúp ích công việc bổn phận của mình. Người ấy còn phải trình
bày cho bề trên biết các năng khiếu của mình về một môn học hay công việc
chuyên môn nào đó. Về phần bề trên còn có trách nhiệm nặng nề là nâng đỡ sự
phát triển nầy nếu có thể được và tìm cách sử dụng các tài năng đó để phục vụ
Giáo Hội và nhân loại.
Tuy nhiên, nếu sứ mệnh của một cộng đoàn tôn giáo náo có không cho phép
phát huy các tài năng riêng biệt, thì vị hữu trách phải yêu cầu đương sự hy sinh
các khả năng chuyên môn của mình, hay khuyên đương sự gia nhập một cộng
đoàn khác nơi đó khả năng chuyên biệt được phát triển theo mục đích và nhu
cầu của hội dòng. Đối với mọi người trong mọi nghề nghiệp, hoặc trong đời
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sống hôn nhân, hoặc trong đời sống tu trì hay trong địa hạt tông đồ giáo dân, thì
cũng gần như vậy: cần phải hy sinh một vài khả năng. Rất ít khi hoàn cảnh sống
và nhu cầu của nó có thể hoàn toàn thích ứng với tài năng chuyên biệt mà mỗi
người thích phát triển đến mức tối đa.

Phát triển tài năng nơi các cộng đoàn.
Đặc biệt trong các cộng đoàn tu sĩ, tham vọng phát triển các tài năng đặc biệt có
thể đưa đến cay đắng nơi người không được phép phát triển tài ba của mình. Sự
cay đắng này bất nguồn từ nhiều nguyên do. Thứ nhất, nhiều cộng đoàn còn chịu
ảnh hưởng của trào lưu khắc khe (Jamsenisn) đối với các năng khiếu cá nhân.
Dưới cái nhìn này, sự phát huy bất cứ tài năng nào cũng nguy hiểm. Như một
phần ứng chống lại thứ lý thuyết khổ chế bệnh hoạn này, nhiều người bây giờ có
khuynh hướng đòi hỏi phải được phát huy bất cứ tài năng nào họ chịu thiệt hại.
Một cách giải thích thứ hai có thể thấy được trong sự kiện các người sống trong
các cộng đoàn lớn, bị phân tán trong nhiều công việc quá rộng rãi, không cảm
thấy sự thúc bách của hoàn cảnh sống thực tế như những giáo dân luôn phải
phấn đấu để nuôi sống gia đình và phải thích nghi với sự đòi buộc của nghề
nghiệp. Cuối cùng, như đã thấy ở trên, đời độc thân bao hàm sự hy sinh một gia
đình nơi đó mỗi người cảm thấy mình thực sự cần thiết như một người cha, một
người mẹ, người chồng, người vợ, nơi đó mỗi người được kẻ khác xác định giá
trị cách sâu xa. Nhiều người không có đủ khả năng đương đầu với sự đòi hỏi
phải từ bỏ sự nổi bật cá nhân có tính cách độc quyền này. Hậu quả là họ khao
khát và làm mọi cách để được chú ý. Một trong những cách để họ có thể tìm
được sự nhìn nhận, là việc phát triển một tài năng phi thường nào đó. Trong
trường hợp này, tham vọng được dựa trên nhu cầu vô ý thức muốn chạy trốn
những khía cạnh khó khăn nhất của sự hy sinh mà bậc độc thân đòi hỏi.
Nói cho đúng, một giáo phận hay một cộng đoàn tôn giáo có thể gặp những
trường hợp ngoại lệ như có một tài năng thật phi thường đến nỗi nếu không phát
triển thì sẽ làm thiệt hại cho Hội Thánh và nhân loại. Trong trường hợp đó,
người hữu trách có thể cảm thấy phải giải quyết một vấn đế lương tâm nghiêm
trọng, vì phải cứu xét cần làm điều gì đối với thực tại. Cần phải để đương sự hạn
chế tài năng của mình trong phạrn vi nhỏ hẹp của một giáo phận hoặc cộng
đoàn, hay ích lợi chung đòi hỏi phải cho đương sự phục vụ địa hạt rộng rãi hơn
của Giáo Hội và nhân loại? Hãy thử tưởng tượng một giáo phận hay một tu hội
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có một Einstein, Mozart, Michelangelo hay Picasso! Dĩ nhiên họ là những bậc
nhân tài. Nhưng có thể sau này, nhân loại có thể hàn gắn sự cắt đứt hiện nay
giữa Giáo Hội và văn hoá, lúc đó, những bậc lãnh tụ trong địa hạt văn hóa với
các tài ba siêu phàm có thể chọn đời sống tu sĩ hay linh mục thay vì đời sống gia
đình hay độc thân ở ngoài đời. Lúc đó bề trên của họ chắc phải đương đầu với
một quyết định quan trọng.
Sự quý chuộng, tán thưởng.
Ngoài tài năng, một khía cạnh thứ yếu khác của nhân cách là sự kính trọng hay
cả sự tôn thờ mà nhân cách đích thực có thể khơi dậy nơi những người ở chung
quanh họ, nếu những người này cởi mở đối với những giá trị mà họ thể hiện
trong đời sống của mình. Nếu họ cũng có tài và cảm thấy cần phải phát triển các
tài năng này, họ có thể sẽ được tán thưởng nồng nhiệt, nhất là khi các công trình
của họ đáp ứng sự mong đợi của người đương thời. Rõ ràng là danh tiếng của
những người đó chỉ là hoa quả của sự trung thành dối với chính mình và đối với
cảnh sống của mình. Vì họ lắng nghe tiếng nói của Hữu thể, họ thực hiện chính
mình bằng cách đáp ứng nhũng đòi hỏi của thực tại. Nhờ nguyên động của họ,
họ có thể gây nên một ấn tượng sâu đậm trên những người nhạy cảm, vì họ đã
tuân theo sự soi sáng của Thánh Thần, Ngài nhắc nhở họ không nên chọn con
đường rộng rãi và dễ dãi mà là con đường hẹp và đau khổ đưa đến đỉnh cao.
Vắn tắt, sự tán thưởng của dân chúng chỉ là thứ yếu. Không nên lẫn lộn nó với
yếu tính của nhân cách. Sự nhầm lẫn này rất thịnh hành trong thời đại chúng ta.
Nếu bạn hỏi một người trung bình thế nào là một nhân cách, người ấy sẽ kê khai
những đặc tính nổi bật, ngoại tại và thứ yếu, nhưng thực sự chỉ là những điều tùy
thuộc của nhân cách. Người ấy sẽ nói rằng: một kẻ là nhân cách khi kẻ ấy nói
năng và hành động cách bình thản, dễ dàng, khi họ là con người lịch thiệp, có
một giọng nói quyến rũ và biết hấp dẫn chúng bằng các câu chuyện lý thú hay
các lời nói hóm hỉnh. Như vậy nhân cách là kẻ có thể làm cho mình thành trung
tâm của đám đông, có hình đăng trên báo chí hay có vẻ khôn ngoan, oai vệ,
trong khi thực sự bản chất họ, như là một con người, thì trống rỗng.
Nguy cơ của sự đảo lộn các đặc tính bậc nhất và bậc nhì làm người ta chỉ nghĩ là
mình không bao giờ có thể trở thành nhân cách đích thực, vì họ bắt đầu tìm kiếm
các sự phát hiện thứ yếu, tuỳ thuộc và ngoại vi của nhân cách. Người ta chỉ chú
trọng cái vẻ bên ngoài. Tất cả cuộc đời của họ có thể xoay quanh việc tô điểm
cái vỏ bên ngoài nhưng bên trong thật là rỗng tuếch.
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Nhân cách đích thực, trái lại, có tính cách hiện sinh. Nó chủ yếu là tự quên mình
bằng cách hướng về Thiên Chúa, tha nhân và thế giới. Chỉ khi nào hướng về
điều mình chưa có, người ta mới trở nên một con người đích thực. Kẻ nào quá
chú tâm đến việc trở nên nhân cách theo nghĩa thứ yếu thì có thể cũng chẳng trở
nên một con người đúng đắn theo nghĩa chính yếu. Điều này càng đúng hơn đối
với nhân cách tôn giáo, vì một tu sĩ chỉ chú ý đến các đặc tính thứ yếu để trở
thành tu sĩ thì đã thất bại trong đời tu. Nếu người ấy chỉ quan tâm gương mẫu,
được người khác khen tặng vì đời sống thiêng liêng của mình, thì kẻ ấy đã chú ý
quá nhiều đến các đặc tính bậc nhì làm thiệt hại đến các đặc tính bậc nhất. Họ có
xu hướng bỏ qua một hành vi bác ái, khi việc này ngăn trở một công việc đạo
đức bên ngoài. Những kẻ như vậy rất lo lắng khi thấy bề trên không có cảm
tưởng tốt về đời sống thiêng liêng của họ.
Tính tình và khí chất (character and temperament)
Chúng ta không nên lẫn lộn nhân cách chính yếu hay thứ yếu với tính tình và khí
chất. Tính tình chiếm vị trí ở giữa nhân cách chính yếu và thứ yếu. Vì nó rất gần
với nhân cách theo nghĩa thứ nhất nên sự phân biệt giữa hai thứ rất tinh vi. Nhân
cách chỉ toàn bộ tiến trình phân hóa và hội nhập của một người. Tiến trình này
một phần được biết, một phần khác chưa được đương sự biết đến. Đối với người
ngoài cuộc, thật khó mà thẩm định tiến trình hiện sinh của nhân cách. Hậu quả
của tiến trình này là một vài đặc tính hình như thành hình trong các thái độ và
tác phong của một người. Cũng giống như vận chuyển của các lớp băng giá từ
ngàn năm trước còn để lại dấu vết trên mặt đất cho người quan sát biết suy nghĩ,
thì tiến trình của hiện sinh cũng ghi dấu trên tác phong của một người. Các thái
độ, tác phong, tập quán như là kết quả của tiến trình cấu tạo nhân cách vào một
lúc nào đó, có thể được gọi là tính tình. Các điều đó là những sự ghi khắc, những
nét chạm trổ của nhân cách. Vì lý do đó mà không có thể nói đến tình tình nơi
trẻ con. Cần phải có thời gian để hiện sinh khắc ghi dấu vết của nó trên thái độ
và tác phong của một người. Toàn thể các tập tục thói quen mà chúng ta đạt đến
vào một lúc nào đó của cuộc đời cũng không nên lẫn lộn với nhân cách bậc nhì.
Như ta đã thấy, các đức tính thứ yếu của nhân cách là hậu quả ngoại diện và xa
vời của một đời sống cá nhân đích thực hay là những lời bắt chước rẻ tiền, cách
phát hiện của những nhân cách đích thực. Vì không đủ khả năng để trở nên nhân
cách, một người có thể cố gắng bắt chước cách cười, dáng điệu, tiếng nói hay
câu nói của nhân cách đích thực. Bằng cách này, kẻ ấy có thể cố chiếm được cái
vẻ vang bên ngoài của sự thành đạt mà không mất thì giờ và nghị lực để thực
hiện một điều gì, bởi chính mình. Ra vẻ tốt lành thì dễ hơn là thực sự tốt lành, có
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vẻ thông thái thì dễ hơn thông thái và dạy người khác phải quản trị thế nào thì dễ
hơn là làm việc quản trị.
Tính tình.
Tính tình là một cái gì sâu thẳm hơn. Đó là toàn bộ các thái độ và thói quen như
hậu quả của nhân cách chính yếu, và tiến trình của nó có thể đặt nền móng cho
sự xuất hiện bên ngoài của nhân cách theo nghĩa thứ hai. Ví dụ Đức cố Giáo
Hoàng Gioan XXIII được thúc đẩy bởi một sức mạnh yêu thương đối với tất cả
mọi người mà ngài coi như anh em mình. Đó là một phần nhân cách ngài theo
nghĩa thứ nhất. Tiến trình hiện sinh này, trong khoảng đời của ngài, đã đưa đến
một vài đặc tính như: không khách sáo, không hình thức đối với mọi người
trong mọi tầng lớp, mọi giai cấp tín ngưỡng, văn hóa. Hậu quả là có một vài đặc
tính thứ yếu xuất hiện. Ngài được nhiều người ca tụng như một con người đáng
phục, lôi cuốn, nồng nhiệt. Rõ ràng là tính chất dễ thương của ngài được ăn sâu
trong tiến trình sơ khởi của hiện sinh như có thể thấy được và bộc lộ qua một vài
đặc điểm của tính tình. Tính tình là điều gì ta có; nhân cách chính yếu là cả con
người chúng ta và là cái làm cho chúng ta có một tính tình; nhân cách thứ yếu là
hậu quả của tính tình mà ta có.
Khí chất.
Phải phân biệt ba loại trên với khí chất, vốn hoàn toàn khác biệt. Khí chất được
ăn sâu trong nền tảng sinh lý của con người. Đó là hậu quả của các yếu tố thể lý,
như các hạch tuyến và thần kinh hệ. Nó không xác định chiều hướng hiện sinh
của cuộc đời chúng ta. Nhưng nó xác định các khía cạnh có tính chất số lượng
trong đời sống chúng ta như: nhịp độ hiện sinh, mức độ nhanh chậm của ngôn
ngữ hay điệu bộ, giới hạn tối đa và tối thiểu của tốc độ mà tư tưởng hoạt động
cách hữu hiệu nhất, cường độ của các cảm nghĩ, cảm xúc và đam mê. Chính
nhân cách quyết định phải làm gì với nhịp độ tự nhiên của mình, với cường độ
đam mê của mình, với tốc độ của tư tưởng mình, nhưng không thể thay đổi một
cách tuyệt đối chính nhịp điệu, cường độ hay tốc độ ấy, ít nhất là không quá một
vài giới hạn. Nếu họ cố gắng lên thế thì họ sẽ trở nên vụng về, căng thẳng, vô
hiệu và bất hạnh nữa. Một người rất chậm phải cố gắng sửa đổi khuyết điểm của
mình cách nào đó. Tuy nhiên kẻ ấy phải hiểu rằng vì khí chất của mình là chậm,
nên sẽ không bao giờ trở nên một người nhanh nhẹn. Nếu người ấy có cố gắng
trở nên nhanh nhẹn thì chỉ có thể tạo nên một sự thiếu quân bình trong các hành
động của mình. Một tu sĩ khí chất là bình thản, trầm lặng, chẳng bao giờ nên bắt
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chước sự bộc phát đầy nhiệt tình của một nhà huyền nhiệm Tây ban nha chẳng
hạn. Thực ra, sự lẫn lộn giữa khí chất và nhân cách tôn giáo có thể nguy hại đến
sự phát triển của một người nào đó. Dưới ảnh hưởng của cái nhìn sai lầm này,
người ta có thể coi một vài sự chậm chạp trong điệu bộ, một vài phong thái bệ
vệ hay ngôn từ chậm chạp hay một vài cách phát biểu say sưa đầy nhiệt tình tôn
giáo như thiết yếu cho sự thánh thiện. Trong trường hợp đó, người ta tự ngăn
chặn mình không cho đạt đến sự thánh thiện, bởi vì thánh thiện có nghĩa là hoàn
toàn trở nên chính mình trong Chúa và cho Chúa.
10. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NHÂN CÁCH VIÊN MÃN
Một trở ngại khác cho việc đạt đến nhân cách đích thực là vẽ huy hoàng cũng
như sự lôi cuốn của nó có thể đưa người ta đến một sự đồng hóa giả tưởng với lý
tưởng này. Ví dụ một người có thể nghĩ rằng mình đã là một nhân cách bởi vì
mình có thể nói và viết về nó. Họ tưởng tượng rằng mình đã cư ngụ trên mức độ
cao này chỉ vì cảm thấy phấn khởi và thích thú khi đọc về nhân cách. Khi nghe
ai nói về đời sống tốt đẹp của đỉnh cao yên nghĩ với đầy vẻ hấp dẫn, họ cảm thấy
nâng cao khỏi đám đông quần chúng, những người không có khả năng chia sẻ
các cảm xúc cao thượng của họ. Sự thật là họ chỉ tưởng tượng rằng mình đã
thành một nhân cách thực thụ. Và cùng đi theo với cảm nghĩ cao siêu kia, có thể
họ dồn nén một cách tinh vi ý thức về sự không đích thực, sự bất toàn và ích kỷ
của mình. Họ có thể quên rằng mình phải trải qua một quãng đường dài và đau
khổ trước khi con người cũ, ấu trĩ trong mình chết đi và một con người mới
trong Chúa Kitô được xuất hiện. Nói tắt, sự suy tư và tra cứu của họ về nhân
cách hay là trưởng thành, thay vì giúp họ lớn lên, thì có thể gây một hậu quả
ngược lại. Nó có thể thúc đẩy họ xây dựng trong tưởng tượng một cái “tôi" giả
tưởng trùng hợp với lý tưởng mà họ đọc. Họ có thể say mê hình ảnh lý tưởng
này. Họ có thể lôi cuốn bởi hình ảnh đó cho đến độ mất liên lạc với con người
thật của mình.
Ảo tưởng về chính mình.
Con người tôn giáo nếu bị rơi vào cái bẫy của một hiện sinh giả tưởng, thường
say mê các tác phẩm của các nhà thần nhiệm. Họ ngấu nghiến các tác phẩm về
các cấp bậc trong đời sống thiêng liêng và dừng lại ở cấp bậc thần nhiệm. Họ
thấy phấn khởi và sốt mến vì cách diễn tả cao siêu của các thánh. Họ thấy sáng
chói với các tâm tình cao thượng và chẳng bao lâu họ thấy mình có dấu hiệu đi
vào Thiên đàng, được diễn tả trong các sách đó. Trong lúc ấy, họ quên sự yếu
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đuối đích thực của họ và sự tự hào thầm kín của họ. Khi đó, họ không ý thức là
khát vọng đạt đến đỉnh cao của họ bị ô nhiễm bởi nhu cầu muốn vượt xa họ,
muốn tốt hơn người khác, quên trở thành con người ngoại thường ở chóp đỉnh
của chiêm niệm. Một sự phát triển tinh vi như vậy cũng thành hình trong các
tương quan của họ đối với người khác. Trước khi họ ý thức, họ khinh dễ người
khác như thế, kém vì còn mãi mê ở bậc thấp nhất của đời sống thiêng liêng. Một
khi bị ảo tưởng này xâm chiếm. Thì cái tôi phóng đại hay nhân cách giả tưởng
đã bắt đầu một cuộc sống của riêng nó. Vì không được kiểm soát, nó bành
trướng mau chóng và đưa đến tình trạng xa lạ đối với chính mình. Kẻ khác rất
ngạc nhiên vì sự chênh lệch giữa các lý tưởng, ngôn ngữ, thể cách cao đẹp của
họ và những sự bất toàn quá lộ liễu, sự kêu căng bị che dấu và sự bất an bị dồn
nén nhưng cứ xuất hiện vào giữa lúc không được đề phòng.
Thật đáng buồn khi thấy một vài khuôn mặt chính trị, chẳng hạn, đã tạo cho
mình một hình ảnh tốt đẹp thật xa lạ đối với con người đích thực của họ. Nhiều
khi nhu cầu muốn được nhìn nhận, được địa vị và quyền lợi vật chất tương phản
một cách quá lộ liễu với hình ảnh phi thường mà họ trình bày cho dân chúng.
Khi một con người đã đề cao một hình ảnh lý tưởng hóa về mình bổng chốc
nhận lãnh ơn sủng sự thật về mình, thì họ bị lay động tận cội rễ. Họ như bị rơi từ
thế giới mộng tưởng đến thế giới của thực tại phũ phàng. Họ như một người
không được chăm sóc đầy cỏ dại và chẳng còn hoa quả nữa. Quang cảnh đó thật
buồn nản đến độ người ấy tự hỏi không biết mình còn can đảm để bắt đầu cày
sâu cuốc bẫm lại hay chăng. Người ấy bị cám dỗ bắt đầu một cuộc hành trình
khác về miền đất mộng tưởng nơi đó họ không phải làm việc nhưng có thể thán
phục các lâu đài xinh đẹp đã được những người xa lạ xây dựng từ lâu. Họ chỉ có
thể tránh được cái bẫy này khi khiêm tốn nhìn nhận với chính mình rằng cần
phải đi một chặng đường dài nữa mới trở thành nhân cách đích thực. Một sự
cám dỗ khác khi đối diện với một lý tưởng hấp dẫn là cố gắng hoàn toàn quá
nhiều trong một thời gian quá ngắn. Người mơ mộng muốn trở nên toàn thiện
tức khắc. Họ cảm thấy thất vọng khi bị hiểu rằng mục đích của mình đòi hỏi cả
một đời người. Họ cố đốt các giai đoạn để đến đích. Kết quả là họ đi đến thất
vọng và có thái độ khinh miệt mai mỉa đối với mọi lý tưởng. Từ lúc ấy họ có thể
từ chối cuộc thăng tiến và hãnh diện mọi sự phản bội của mình là thực tiễn, là
hợp lý.
Khiêm tốn với chính mình.
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Tất cả những thái độ trên hoàn toàn sai lạc và nguy hại. Thiên Chúa không đòi
hỏi người nào phải toàn thiện tức khắc. Ngài cũng chẳng đòi hỏi ai phải đạt đến
đỉnh cao của sự sung mãn và hội nhập vào cuối đời mình. Rất có thể là có một
vài biến cố trong đời họ, như các kinh nghiệm chấn thương thời thơ ấu, làm cho
họ không bao giờ đạt đến sự bình thản, an vui và quân bình của một nhân cách
hoàn toàn được triển nở và hội nhập. Lịch sử cá nhân của họ có thể nặng trĩu
trên đời sống họ với những xu hướng tội lỗi mà họ không bao giờ có thể vứt bỏ.
Họ có thể mọc rễ sâu trong các khuynh hướng tâm bệnh, những khuynh hướng
không thể chữa lành nếu chẳng có cách trị liệu tâm lý, mà họ có lẽ sẽ không bao
giờ nhận được. Chúa chẳng sẽ bao giờ hỏi họ: “Con có đạt đến sự sung mãn của
nhân cách không?” Điều quan trọng đối với Thiên Chúa là thiện chí của con
người. Sự thánh thiện không tùy thuộc nơi việc trở nên một nhân cách nhưng ở
nơi việc thực hiện thánh ý Chúa. Tình yêu của mỗi người đối với Chúa, mặc dầu
có thất bại vẫn liên kết họ với Chúa nhiều hơn là các sự thành công. Nói đúng
hơn, nếu không có quá nhiều ngăn trở trong xu hướng tự nhiên và lịch sử ấu thời
của họ, thì ân sủng, thiện chí và tình yêu Chúa sẽ dẫn họ đến sự sung mãn của
nhân cách. Nhưng cả lúc đó, họ phải luôn ý thức là cái phần quỷ quái trong họ
chẳng bao giờ lìa bỏ họ, là họ duy trì không những tình yêu mà cả các khát vọng
vị kỷ trong mình đến suốt đời. Cả một hiện hữu thánh thiện sáng chói nhất cũng
bị mờ nhạt cách nào đó bởi sự mờ đục của vị kỷ.
Vai trò của ý chí.
Như chúng ta đã trình bày, điều quan trọng trước mặt Chúa là ý chí. Bởi đó, một
con người với một lịch sử may mắn có thể đạt đến sự trưởng thành cá nhân cả
khi họ yêu mến Chúa ít hơn người bên cạnh, kẻ vì bị xiềng xích của đời sống
quá khứ, sẽ chẳng bao giờ đạt đến sự trưởng thành mặc dầu có một tình yêu lớn
lao đối với Chúa. Người sau này có thể tránh được lỗi lầm nhờ thiện chí và tình
yêu mà họ có thể phát triển với ân sủng của Chúa. Có thể đời sống của họ dưói
cái nhìn của người đời, là một thất bại, nhưng đối với Thiên Chúa, Đấng thấu
suốt tâm can, thì thật đáng ca tụng. Họ có thể là một vị thánh đích thực, không
được loài người biết đến nhưng chỉ được Chúa nhìn thấy. Vì lý do đó, chúng ta
sẽ đề cập nhiều hơn đến ý chí hiện sinh của con người trong chương sau. Đồng
thời, thiết tưởng cũng rất hữu ích việc xem xét nhân cách sung mãn sẽ nên như
thế nào nếu ân sủng và tự nhiên cùng cho phép nó trở nên con người đích thực.
Thật quan trọng để biết ân sủng và tự nhiên có thể dẫn một nhân cách đến đâu,
nếu cả hai đều được tự do và hoàn toàn hành động nơi họ từ thời thơ ấu. Mặc
dầu vẫn biết một hiện hữu bị thất đoạt (frustrated existence) không phải bao giờ
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cũng chịu trách nhiệm về sự thất bại của chính mình và có thể thực sự thánh
thiện trong cội rễ, nhưng phải nói là chúng ta không thể đưa một con người như
vậy ra làm khuôn mẫu cho kẻ khác. Người ấy có thể là một gương mẫu và thiện
chí nhưng không thể là một điển hình về công việc mà Thiên Chúa có thể làm
nơi một người ít bị lệch lạc vì quá khứ của mình hơn. Bởi đó, một sự thấu triệt
đầy đủ về các đặc tính của nhân cách sẽ giúp các người hữu trách cắt đặt những
người thích hợp vào những nhiệm vụ cần thiết. Hơn nữa khi chúng ta biết các
đặc tính của một nhân cách, chúng ta sẽ có những đường lối chỉ đạo cho chính
sự phát triển của mình. Chúng ta có thể tránh không đi lạc đường hay đi đến
đường cùng. Sau hết, cái nhìn và lý tưởng giữ chúng ta ý thức một cách khiêm
tốn về điều mình chưa có và có lẽ chẳng bao giờ có. Ít nhất, nó sẽ giúp chúng ta
thực hiện ở một mức độ khiêm tốn cuộc sống đáng giá của nhân cách đích thực.

CHƯƠNG 3: PHÁT HUY NHÂN CÁCH TÔN GIÁO
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Từ những điều đã được trình bày về tôn giáo và nhân cách, một sự kiện dần dần
trở nên sáng tỏ: trung tâm của hiện hữu là sự tự do của con người. Nền tảng duy
nhất mà nhân cách có thể nương tựa để lớn lên là tự do. Khác với con người,
loài thú không có tự do. Nơi nào không có tự do thì cũng không thể có quyết
định về dự định duy nhất của hiện sinh và thực hiện dự định này trong cuộc
sống. Trong câu nói này, chúng ta có thể phân biệt được hai tiến trình của hiện
hữu. Một là hết lòng dấn thân cho một dự định. Hai là thực hiện dự định này.
Hai tiến trình này chẳng giống nhau và tiến trình thứ nhất không nhất thiết bao
hàm sự thực hiện hoàn bị tiến trình thứ hai. Một người có thể thực sự dấn thân
cho một lý tưởng nhưng vẫn chưa có thể thực hiện lý tưởng này trong cuộc sống
hàng ngày. Họ có thể quyết định phát triển đời sống cầu nguyện chẳng hạn,
nhưng có lẽ cần phải chờ đợi nhiều năm trước khi có đủ khả năng vượt qua các
trở ngại cho việc hồi tâm cần thiết để bắt đầu đời sống cầu nguyện. Nói cách
khác, họ có thể thực sự muốn một điều gì và quyết định làm điều đó trong tự do,
trong khi vẫn không thể thực hiện được. Sự phân biệt này cho thấy: muốn và
không muốn chẳng phải là một việc đơn giản như chúng ta nghĩ. Thực ra, sự ngộ
nhận về tự do, ý chí và quyết định có thể dẫn đến nhiều điều rắc rối hệ trọng
trong đời sống tôn giáo của chúng ta.
Thí dụ một người chưa đủ khả năng thực hiện trong đời sống hằng ngày cái ý
muốn chân thành là trở nên một con người cầu nguyện, có thể quan niệm sai lầm
là: sự thất bại của mình chứng tỏ mình thực không muốn điều tốt lành đó. Mình
là một người có ý chí lệch lạc hay xấu xa. Trong trường hợp như vậy, kẻ ấy có
thể thất vọng và cả đến tuyệt vọng nữa. Kẻ ấy có thể tưởng tượng rằng mình
không lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa, vì mình chẳng có thể thực hiện được
thiện chí của mình trong đời sống hằng ngày. Hậu quả là người ấy có thể cảm
thấy xa lạ với Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong thực tế, ý muốn chân thành và
những cố gắng liên tục phát triển đời sống cầu nguyện đã giúp người ấy hằng
ngày lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa, có thể nhiều hơn cả khi kẻ ấy thành
công, vì sự thiếu những kết quả trông thấy được thúc đẩy kẻ ấy luôn tái xác định
mãi sự dấn thân của mình cho Chúa, lòng yêu mến Chúa và niềm trông cậy nơi
Ngài.
Khi thấy những con người tôn giáo có thể hiểu sai về bản chất và vai trò của ý
chí trong sự tăng trưởng tôn giáo của mình, chúng ta nhận định là họ thường rơi
vào hai cực đoan mà chúng ta có thể gọi là: duy ý chí và thiếu ý chí.
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Trước hết chúng ta sẽ bàn về hai tình trạng cực đoan này. Kế đó chúng ta sẽ cứu
xét bản chất đích thực và chức năng của ý chí trong đời sống chúng ta. Để phân
biệt quan niệm lành mạnh của chúng ta về ý chí với các ý niệm sai lầm nói trên,
chúng ta sẽ gọi nó bằng hạn từ ý chí hiện sinh.
1. DUY Ý CHÍ (WILLFULNESS)
Duy ý chí xuất hiện nơi con người khi nó đánh mất kinh nghiệm về sự thống
nhất của mình. Lúc đó, nó ở trong tình trạng như là tách rời ý chí khỏi các yếu tố
khác của nhân cách, như lịch sử đời sống quá khứ, xu hướng, đam mê, tưởng
tượng, âu lo của nó và sức mạnh của thói quen hay tập tục của nó. Ví dụ một
người không bao giờ học hành trong đời mình, có thể quyết định trở nên một
học giả. Người ấy nghĩ lầm rằng chỉ cần muốn là có thể làm được. Bởi đó người
ấy tìm kiếm sách vở và giam mình trong phòng làm việc mỗi ngày tám giờ. Sau
một tuần lễ làm việc bất thường như vậy, người ấy cảm thấy kiệt quệ. Tại sao?
Tại vì ý muốn của người ấy không phải là một ông chủ biệt lập, chẳng cần chú ý
đến các khía cạnh khác của cuộc đời. Trong trường hợp này, ý chí phải chấp
nhận sự kiện là một người chưa bao giờ học hành gì, đã phát triển một số thái
độ, thói quen, tập tục, thể lý, tâm lý và cảm xúc vốn không có thể thay đổi cách
nhanh chóng. Các điều này chỉ có thể thay đổi được dần dần.
Có thể nói là ý chí cần phải thương thuyết với các khía cạnh khác, ở nội tâm
cũng như bên ngoài, có liên hệ đến sự thay đổi này. Nếu ý chí không làm các
điều đó, nó sẽ lao đầu vào các sự khó khăn. Cách nói bóng bẩy này có mục đích
nhắc rằng: ý chí của tôi chẳng phải là một sự vật biệt lập. Nếu tôi muốn thay đổi
điều gì thì phải cứu xét các yếu tố liên hệ trong sự thay đổi đó.
Ví dụ, nếu tôi đi vào nhà tập hay nhà thử, tôi không chỉ vào đó như một người
muốn trở nên tu sĩ, nhưng như một người biết cảm nghĩ, biết nhớ nhung, biết
suy tư mà muốn trở thành tu sĩ. Nói cách khác, tôi không thể bỏ qua một bên
những cảm nghĩ, xúc động, hoài niệm và xu hướng của tôi khi bước qua thềm
nhà tập, nhà thử. Là một người bắt đầu đời sống tu trì, tôi không chỉ là một
người với ý muốn, tôi là một người có ý muốn và đem theo mình tất cả quá khứ
của mình. Bởi đó tôi không thể muốn một điều gì như là chẳng có lịch sử quá
khứ, sở thích và cảm nghĩ, những cái mà tôi phải thắng vượt. Phủ nhận chúng là
điều dại dột, vì tôi sẽ phủ nhận chính thực tại của tôi. Tôi sẽ ở ngoài thực tại của
tôi và như vậy tôi sẽ xây dựng trên ảo tưởng.
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Giả thiết là tôi quyết định rằng, với tư cách là một tu sĩ tương lai, tôi sẽ không
quá liên hệ tình cảm với gia đình. Đó là một sự định hướng có giá trị đối với
cuộc sống mới của tôi. Đó là một bước đầu cần thiết của một cuộc đời mà lần
lần theo thời gian sẽ trở thành cuộc đời dâng hiến cho Thiên Chúa. Tuy nhiên,
quyết định này không thể được áp dụng tức khắc. Tại sao? Bởi vì con người
muốn điều đó là chính tôi, một kẻ rnuốn ly thoát khỏi gia đình mà cũng là một
người còn liên hệ rất mật thiết đối với gia đình bằng những tình cảm thân mật,
những hoài niệm sống động và những thói quen đã được chia xẻ với các phần tử
trong gia đình cho đến lúc bỏ nhà cửa mà vào tu viện. Người đó là con người
thật của tôi, con người toàn vẹn của tôi. Tôi không thể phủ nhận phần nào trong
nó. Dầu muốn hay không, cũng có lúc tôi sẽ nhớ nhà kinh khủng. Mặc dầu tôi
muốn dâng mình cho Chúa, nhiều khi tôi có thể khóc một mình và đó là tự
nhiên, vì tôi nhớ nhà quá đỗi. Tôi không thể xua đuổi cái cảm xúc này. Và tôi
cũng chẳng nên làm thế. Mặt khác, tôi không thể cố ý duy trì nó hay cứ tiếp tục
nhượng bộ nó. Nó phải là dịp để tôi nhắc lại quyết định muốn hoàn toàn thuộc
về Chúa mà thôi. Tôi phải ý thức rằng tôi còn quyến luyến gia đình quá nhiều
nhưng tôi sẵn sàng dứt bỏ dần dần, nếu Chúa ban ơn giúp tôi. Tôi cũng có thể
khám phá kịp thời là thứ ý nghĩ nào hay tưởng tượng nào có thể làm tôi chia trí
khỏi cuộc sống mới và đưa tôi trở lại đời sống quá khứ ở gia đình. Tôi cũng có
thể ý thức về các hoàn cảnh khiến tôi hay mơ tưởng về quá khứ. Ví dụ tôi có thể
khám phá ra là khi tôi ít chú tâm làm việc bổn phận và không thực tình tham gia
vào giờ giải trí, tôi có thể dễ dàng bị cám dỗ nhớ đến dĩ vãng, mà tôi có xu
hướng lý tưởng hóa như là thiêng đường của một cộng đoàn vui vẻ. Sau một
thời gian, tôi còn có thể ý thức lần đầu tiên trong đời là: người ta có khuynh
hướng để cho các nét hấp dẫn của quá khứ và quên các khía cạnh khó chịu của
nó, như là sự xích mích, bất hòa và thiếu tế nhị.
Ý chí và thực tại.
Từ ví dụ trên, có thể thấy rõ: tác động hỗ trương giữa ý chí của tôi và mọi khía
cạnh của cuộc sống tôi dẫn đưa đến sự tăng triển đích thực trong khôn ngoan,
làm cho tôi ý thúc về mọi thứ khả năng trong chính tôi mà tôi chưa bao giờ nghĩ
tới. Theo cách này, tôi học được từ chính kinh nghiện của tôi hay bất cứ nơi sách
vở hay bài học nào. Tôi cảm thấy dễ chịu với chính tôi, tôi học biết cách đối xử
với chính tôi. Vì các khía cạnh này là thành phần của tôi và không phải của ai
khác, chẳng ai khác có thể dạy tôi làm sao giải quyết vấn đề của tôi. Không có
những giải đáp dễ dàng và nhanh chóng cho vấn đề tăng trưởng của con người,
chẳng có những giải đáp mà một người hữu trách tốt lành có thể giao cho tôi
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như một cái toa của bác sĩ và tôi có thể thực hành tức khắc. Cả khi có được cái
toa như vậy, tôi cũng không thấy lợi ích gì, vì nó làm tôi mất kinh nghiệm quý
giá là lớn lên trong sự hiểu biết giữa những đau khổ.
Trong trường hợp kể trên, điều gì có thể xảy ra nếu tôi không chịu nhìn nhận là
mối liên hệ của tôi đối với gia đình còn quá mạnh mẽ? Các tình cảm này thật ra
vẫn còn. Tôi sẽ cố ý dồn nén ý thức về chúng; tôi sẽ từ chối cứu xét mọi khía
cạnh của chính thực tại tôi. Vắn tắt, tôi sẽ có ý xử sự như tôi chẳng có các tình
cảm đó và đời sống của tôi sẽ trở nên không đích thực, giả tạo. Hơn nữa, tôi sẽ
sử dụng một số năng lực lớn lao để xua đuổi ý thức về con người đích thực của
tôi. Tôi sẽ phải dần dần loại bỏ các ý tưởng, tâm tình và nhận thức làm cho tôi
trở về với ý thức mà tôi từ chối nhìn nhận như thuộc về tôi.
Khi tôi dồn nén các tâm tình đích thực của tôi, không những tôi trở nên giả tạo
mà còn cứng rắn, căng thẳng và mệt nhọc. Đời sống tôi trở nên một lời nói dối,
sự ly thoát và toàn thiện giả tạo của tôi trở nên như một lâu đài làm bằng giấy
bóng lộn, nằm trên một núi lửa đang ngủ. Mọi tâm tình, đam mê, hoài niệm mà
tôi từ chối nhìn nhận tiếp tục chồng chất dưới cái núi lửa đang ngủ là chính tôi.
Tôi trở nên kiệt sức để dập tắt chúng và vào một lúc bất ngờ trong cuộc đời
tương lai, núi lửa là tôi sẽ phun lên; lâu đài bằng giấy của sự toàn thiện giả tạo
biến tan trong lửa khói. Điều này không chỉ đúng đối với tình cảm liên hệ đến
gia đình mà còn đúng thối với mọi thứ tình cảm, đam mê và các xúc cảm khác.
Nó cũng đúng đối với các xúc cảm phái tính, sự ganh tị, ghen ghét của tôi, sự
lẩn tránh thinh lặng và một số công việc nào đó, sự ác cảm tự nhiên đối với một
vài người và ước muốn “xé rào” đi chơi với bạn bè trong một ngày đẹp trời nào
đó.
Tình trạng “duy ý chí”
Như vậy, tôi được coi là duy ý chí khi tôi từ chối lưu ý đến mọi khía cạnh của
đời sống tôi. Lúc tôi làm thế tức là tôi cố gắng xếp đặt cuộc đời theo pháp thuật.
Tôi xử sự như một ông vua chuyên chế không biết nhìn quá khứ hoặc tương lai
hoặc các tình cảm, xu hướng và đam mê có tính cách phi lý. Tôi cố gắng đưa
mình vào sự toàn thiện tôn giáo bằng xảo thuật. Tôi chẳng cư xử với mình như
một người nhạy cảm, dễ tổn thương, nhưng như một khối đá bất động, mà tôi cố
gắng dùng búa tạ đập cho nó thành một con người tôn giáo hoàn hảo. Cách thế
tìm kiếm sự thánh thiện đó làm tôi quên sự áy náy vô thức, các thúc bách của
xác thịt, các sự căm hờn, các xu hướng thù nghịch và những tham vọng thầm kín
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làm nhiễm độc các nguyên động thánh thiện của tôi, bởi vì khối đá mà tôi đẽo
gọt không bất động, không phải là không có quá khứ và đam mê cũng như các
trở lực cho việc đẽo gọt của nhà điêu khắc. Bản tính của tôi là một hiện hữu
sống động luôn biến chuyển và tăng trưởng dưới sự thay đổi trên bề mặt. Hãy
tưởng tượng sự kinh ngạc của một nhà điêu khắc khi khám phá trong bức tượng
Đức Mẹ có một hình hài hoàn toàn khác biệt, như hình của một thằng quỷ chẳng
hạn. Người ấy ngỡ ngàng biết bao, nếu những nét thanh tú, tinh xảo của Đức Mẹ
bị vỡ đi và cái mặt nham nhở của thằng quỷ xuất hiện để nói với người ấy:
"Trong khi ngươi tưởng là trung tâm của khối đá bất động và chỉ lo trau chuốt
thể diện bên ngoài, thì ta có cơ hội phát triển nhanh chóng ở bên trong”. Đây là
một cách diễn tả tình trạng có thể xảy đến cho tôi khi tôi muốn hun đúc và uốn
nắn cuộc đời mình như một sự vật, với phương tiện ý chí.
Dưới cái nhìn nông cạn, tôi xem ra như thành công vì tôi có thể thay đổi nhanh
chóng và có hiệu quả cái bề mặt của đời sống tôi, cái lớp bên ngoài che đậy
nhân cách tôi, cái vỏ mỏng của linh hồn tôi. Tuy nhiên tôi không có tác động
trên các tầng lớp sâu hơn của hiện hữu tôi. Đời sống tôi trở nên điều hòa và có
vẻ tu trì trên mặt. Trong thực tế, đó là một cuộc đời lừa dối mình dưới lớp sơn
đạo đức. Tôi chỉ có thể duy trì nó bằng sự cưỡng bách, bởi vì đời sống hồn nhiên
bên trong bị tách lìa khỏi hiện hữu tôn giáo bên ngoài. Bởi đó con người duy ý
lực của tôi bị đóng kín, bực bội, độc đoán, thúc bách. Tồi tự tách rời mình dần
dần khỏi nguồn mạch sinh động và hồn nhiên của tôi. Chẳng bao lâu đời sống
tôn giáo của tôi bị đánh dấu bởi một thứ tâm trạng cứng rắn, ngoan cố. Đời sống
của tôi cằn cỗi giống như lá úa mùa thu và cho người khác cái cảm tưởng chết
chóc, thê lương. Bởi đó, "tôn giáo” thường bị coi như không thể hòa hợp với
niềm vui cương nghị của đời sống vậy.
Thái độ cứng rắn, một chiều.
Hơn nữa, khi tôi vận dụng ý chí, hết sức cố gắng lo cho việc thánh thiện của tôi
cách rộn ràng, thì tôi không có khả năng lắng nghe hoặc những đòi hỏi có tính
cách vị kỷ hoặc tiếng nói thầm lặng của ân sủng trong thâm tâm tôi. Tôi mất sự
nhạy cảm đối với tiếng gọi này. Và tôi cũng chẳng có thể yên lặng nghe thấy sứ
điệp tinh tế của cảnh sống. Ý lực của tôi trói buộc tôi vào một điều duy nhất là
hình ảnh của sự toàn thiện tôn giáo được lý tưởng hóa mà tôi phải duy trì chống
lại những số đòi hỏi cả trong lẫn ngoài con người tôi. Lần lần, các khía cạnh độc
đáo của cảnh sống tôi, các biến động nội tâm và các lời mời gọi tinh tế của ân
sủng không còn khả năng thông đạt cho tôi nữa. Tôi đã cắt đứt mọi liên hệ giữa
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sự cố ý tìm kiếm toàn thiện trên bề mặt và thực tại sống động của tự nhiên, ân
sủng và cảnh sống của tôi. Bởi vì tôi chẳng còn lắng nghe tiếng nói của hoàn
cảnh đang thay đổi, nên tôi không thể nhìn nhận tính cách độc đáo của nó và sự
đáp ứng mới mẻ đối với sự thách đố mới mẻ của đời sống. Bởi đó, tôi phải sáng
chế một thứ quy tắc gồm các phản ứng giống nhau dành sẵn cho mọi hoàn cảnh
có thể xảy đến. Tôi trở nên một Kitô hữu duy ý chí. Thay vì vâng theo tiếng gọi
củaThiên Chúa trong thực tạị độc đáo mà tôi gặp, tôi trở nên lệ thuộc đối với
quy tắc tác phong cứng rắn và vụ hình thức của tôi. Tôi có thái độ một chiều
thay vì biện chứng đối với thực tại. Cưỡng bách thay thế đối thoại. Tôi trở thành
một kỹ sư tôn giáo xếp đặt mọi sư trong đời sống như là các bộ phận của một bộ
máy điện tử. Tôi quá bận rộn sắp xếp công việc đạo đức mà quên đi chiều kích
linh thánh của thực tại, sự hiện diện bị che dấu nhưng được bộc lộ (của Chúa)
cho một đức tin bình thản cởi mở.
Đời sống phân đôi.
Với tư cách một Kitô hữu duy ý lực, tôi còn có thể phát triển một hiện hữu tôn
giáo phân đôi, nơi có cái phần cao hơn, thánh hơn bị cô lập, trở lại đè nén và uốn
nắn mọi tác phong của tôi mà không để ý gì đến thực tại. Nếu có một cơn bệnh
như vậy giữa các Kitô hữu, thì nó có thể đưa đến một thứ Kitô giáo xa lạ với đời
sống hiện đại, vì nó từ chối hiện diện. Người Kitô hữu duy ý lực xa lìa khỏi
hoàn cảnh hiện đại, làm cho Chúa Kitô không thể nhập thể qua chính họ.
Một điều rắc rối khác làm cho hoàn cảnh thêm nguy hiểm. Xa lìa với chính mình
và thực tại, nên tôi, một Kitô hữu duy ý lực xây dựng một hình ảnh lý tưởng hóa
chẳng những về chính mình mà còn về tất cả mọi người trong thế giới. Sau khi
bỏ quên thực tại của chính tôi và khoác cho tôi một hình ảnh toàn thiện tôn giáo
như một mặt nạ cứng nhắc làm hư đi diện mạo con người của tôi, tôi cảm thấy bị
thúc bách làm điều đó cho người khác. Việc thiếu khả năng lắng nghe người
khác trong bản tính đích thực và hoàn cảnh đích thực của họ, dẫn tôi đến chỗ
bóp méo thực tại và dồn ép nó vào một cái khuôn hời hợt như chính cuộc sống
của tôi. Tôi bị cám dỗ dùng hết sức mình để biến đổi thực tại nơi người khác.
Lúc mà tôi nhượng bộ cho sự cám dỗ đó, thì Chúa Kitô đã chết trong tác phong
của tôi, thay vào đó xuất hiện một lối sống đức tin giả hiệu và cuồng tín làm cho
người ta xa lánh Tin mừng, Tin Mừng mà người tín hữu có bổn phận diễn đạt.
Bây giờ chúng ta có thể tóm lược những nét thấy được của tình trạng duy ý lực.
Khi tôi là người duy ý lực, tôi trở nên đóng kín đối với thực tại, như được bộc lộ
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trong sự nhận thức tươi mát và vô tư. Thay vào đó, tôi phát triển một lối nhận
thức hời hợt về Thiên Chúa, về người khác và về chính tôi. Hậu quả là tôi không
có đủ khả năng đáp ứng một cách sáng tạo cho ý nghĩa đích thực của cảnh sống.
Thay vì đáp ứng, tôi phản ứng cách mù quáng theo một khuôn mẫu đã định
trước. Các phản ứng theo khuôn mẫu không phải là những sự đáp ứng đích thực
đối với cảnh sống nhưng chỉ là những sự bộc lộ của ý muốn tôi đối với cuộc
sống và thực tại.
2. THIẾU Ý CHÍ (WILL- LESSNESS)
Người Kitô hữu duy ý lực trình bày một hình ảnh về mình như là đã kiểm soát
hoàn toàn chính mình. Họ không chấp nhận sự yếu đuối và giới hạn của mình.
Họ sống trong ảo tưởng là có thể làm bất cứ việc gì, miễn là phải có ý chí vững
mạnh. Hậu quả đáng buồn là họ chẳng hiểu được ý nghĩa sâu xa nhất của Kitô
giáo: nhu cầu được cứu chuộc như được diễn tả trong Kinh thánh, tín lý và
phụng vụ. Mạc khải không đề cao sự gầy dựng một nhân cách hoàn toàn nhưng
rỗng tuếch, trái lại nhắc đến sự cần thiết của ân sủng. Nó ít nói đến ý lực của con
người song đề cập nhiều tới sự yếu đuối và tội lỗi, vốn luôn thấm nhập đời sống
con người, ngay cả nguyên động tôn giáo. Sự bình an Chúa hứa ban cho người
tín hữu được xây dưng trên ý thức về sự cứu chuộc chứ chẳng phải về sự hoàn
hảo của mình. Người tín hữu biết rằng Đấng Cứu Thế của mình hằng sống.
Bởi đó, tôi cần phải ý thức về các giới hạn của ý chí tôi, tôi không nên nghĩ là
với ý chí, tôi có thể xây dựng hiện hữu tôn giáo của mình mà chẳng cần đến ân
sủng, bản tính hay cảnh sống. Tôi không nên tưởng tượng rằng ý chí của tôi làm
được tất cả và có thể điều khiển cuộc đời tôi trong sự biệt lập hoàn toàn. Mặt
khác, trong khi nhìn nhận ảnh hưởng của các khía cạnh khác của cuộc đời, tôi
cũng không nên quan trọng hóa chúng quá mức. Chẳng hạn tôi chớ nên tuyên bố
là mình quá yếu và quá giới hạn đến độ không làm được việc gì, hoặc rằng là
đam mê hay ảnh hưởng của quá khứ mạnh hơn tôi. Tôi cũng chớ nên đòi hỏi ân
sủng phải làm hết mọi sự cho tôi, bởi vì tôi quá yếu đuối và quá tội lỗi, không
thể cộng tác với ân sủng một cách nào ra hồn cả. Trong hai trường hợp trên, tôi
rơi từ trạng thái ý lực giả tưởng đến một sự thiếu ý chí cũng giả tưởng nốt. Tôi
rơi từ duy ý lực xuống tình trạng thiếu ý chí.
Cực đoan sau này cũng nguy hại đến sức khoẻ và sự thánh thiện. Bây giờ tôi
cảm nghiệm như là bị thúc đẩy, hoặc bởi xã hội hoặc bởi sự cấu tạo thể lý hay
bởi các xu hướng vô thức, như một chiếc bè trôi dạt giữa phong ba bão táp. Thái
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độ đó làm thiệt hại đến sự chấp nhận sáng kiến, tội lỗi và trách nhiệm của tôi.
Hậu quả của sự thiếu ý chí là đời sống của tôi mất dần tinh thần và cảm hứng;
cuộc sống tôn giáo của tôi trở thành máy móc, mất hẳn khả năng chọn lựa lập
trường đối với hiện sinh của tôi. Như vậy, tôi làm mất khả năng quyết định cá
nhân và gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa.
Khi tôi quá nhấn mạnh đến sự yếu đuối và giới hại của ý chí, thì có thể tôi sẽ
phát triển khuynh hướng truy tầm các biến cố trong cuộc đời quá khứ mà tôi cho
là đưa đến tội lỗi, thất bại và bất toàn nơi tôi. Tôi làm thế để giải tỏa chính mình
khỏi mặc cảm áy náy và tội lỗi là những thứ mà tôi phải sống với khi tôi chấp
nhận trách nhiệm cả nhân. Lúc tôi nghĩ rằng mình chỉ là một thằng múa rối bị
giật dây, những sợi dây của các ảnh hưởng vô thức từ quá khứ, tôi trốn chạy
khỏi kinh nghiệm về trách nhiệm cá nhân, tội lỗi và xao xuyến. Tôi sẽ hài lòng
vì không có trách nhiệm cá nhân, để mình buông xuôi theo giòng nước của hoàn
cảnh, bởi vì có lẽ tôi không muốn đối đầu với sự xung đột và với sự đối thoại
vốn luôn xuất hiện khi tôi tự ý đi vào cảnh sống của tôi.
Phản ứng và đáp ứng.
Từ lúc đầu tiên của đời sống, tự do của tôi chẳng bao giờ hoàn toàn thuộc về
quyền sở hữu của tôi. Tôi phải liên tục giữ lấy nó và luôn luôn có nguy cơ sẽ
đánh mất nó, theo các thúc bách của bản năng hay của đoàn lũ vô danh tiểu tốt.
Ý chí của tôi không bao giờ là một ông vua tối cao ngự trị trên thần dân khuất
phục. Ý chí của tôi đúng hơn là một ông vua theo hiến pháp, một ông vua phải
dùng chính sách ngoại giao mà thương thuyết với các đại biểu của đám dân bất
trị, để duy trì quyền bính của mình. Khi tôi chẳng có ý chí và tự do, đời sống của
tôi bị quy định bởi dư luận, bởi sự tán thưởng của xã hội, bởi các đam mê và
thúc bách của tôi. Tôi không đáp ứng, tôi phản ứng, mặc dầu tôi khao khát được
đáp ứng các ảnh hưởng quá khứ và hiện tại một cách tự do.
Khi tôi tự mình thẩm định và đánh giá một hoàn cảnh và khám phá các đặc điểm
có thể đúng trong hoàn cảnh này nhưng không đúng ở hoàn cảnh khác, tôi có thể
được coi là đáp ứng. Lúc đó, từ sự sung mãn và khôn ngoan của tôi, tôi sáng tạo
một tác phong hữu hiệu nhất đối với hoàn cảnh duy nhất này. Mặt khác, khi chỉ
phản ứng, tôi không suy nghĩ cách sâu xa và riêng biệt. Tôi không đặt khoảng
cách giữa tôi và hoàn cảnh. Tôi chẳng tạo một sự cách biệt giữa kích thích và tác
phong được chọn lựa bởi kích thích. Tôi hành động tức khắc, một cách thúc
bách và thiếu suy nghĩ. Các phản ứng loại đó thường được xác định bởi những
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tập tục được thành hình trong quá khứ và những cách thức của một đám đông vô
danh.
Ví dụ một người nào đó có thể nói một điều làm tôi tức giận. Nếu tôi thực sự
đáp ứng lời nói đó, thì tôi không phải là người hấp tấp. Tôi cố gắng tự trấn an,
đặt mình xa khỏi tầm ảnh hưởng của sự sỉ nhục. Tôi đắn đo cân nhắc các khía
cạnh của hoàn cảnh. Điều gì làm cho người đó bực dọc đối với tôi? Có lẽ hắn
mệt, thất vọng và gặp nhiều đau khổ hôm nay. Có lẽ tôi làm phiền hắn. Có lẽ tôi
quá kiêu căng một cách vô ý thức. Có cần phải trả lời cho hắn một cách giận dữ
hay tốt hơn là đợi cho câu chuyện qua đi? Có lẽ tôi nên chờ đợi để nói với hắn
khi khác, lúc hắn ít bực tức hơn. Các câu hỏi này đưa đến hậu quả là tôi thấy rõ
hơn về con người và hoàn cảnh đặc biệt này. Cuối cùng, từ sự sung mãn của tư
tưởng, tình cảm và kinh nghiệm của tôi, tôi có thể tìm một câu trả lời khôn
ngoan. Trái lạị, khi tôi phản ứng, tôi chẳng đặt khoảng cách giữa tôi và hoàn
cảnh. Tôi không trấn an sự xao động trong tôi. Trước khi suy nghĩ thì tôi đã
phản công. Một câu nói xúc phạm kéo theo một câu khác. Chẳng bao lâu hai
người chửi bới và hạ nhục nhau một cách thậm tệ. Sau đó, tôi lại xấu hổ vì phản
ứng vô lý của mình.
Lập trường tối thiểu.
Nếu tôi thiếu ý chí và sống theo những thúc bách của mình, tôi không nên ngã
lòng. Dầu tôi có yếu đuối đến đâu chăng nữa, thì trong tôi vẫn có một thứ khả
năng khẳng định lập trường; nó sẽ biến đổi phản ứng của tôi thành đáp ứng. Bao
lâu tôi làm như vậy, trách nhiệm và khả năng đáp ứng của tôi sẽ lớn hơn và
mạnh hơn. Nói cho đúng, tôi có thể ở vào một trường hợp có lúc xem như không
thể thay đổi. Vì ít nhiều khi tôi bị sự ganh tị khống chế đến độ chẳng có thể che
dấu nó được. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là tôi mất hết tự do. Tôi luôn
luôn có thể giữ một lập trường nào đó, ít nhất là từ nơi sâu thẳm của đời sống.
Lập trường này có thể vô nghĩa; có lẽ nó không có kết qủa trực tiếp trên tác
phong hay cảm nghĩ của tôi, nhưng sẽ còn tạo nên một sự khác biệt trong đời
sống của tôi. Chỉ duy một sự kiện này là tôi không muốn ghen tị, cả khi bị xâu
xé bởi sự ghen ghét, đã bao hàm một lập trường của tôi đối với cảm xúc này.
Lúc đó, tôi đã bắt đầu một cuộc đối thoại giữa sự tự do và tâm trạng của tôi.
Quyết định tự do này, mặc dầu không có kết quả trực tiếp trên sự ghen tương
của tôi, cũng là một sự lớn lên trong thánh thiện, trong sự dấn thân tốt đẹp cho
Chúa, một bước đầu tươi mát trong đời sống thiêng liêng vậy.
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Thực ra, một sự tăng trưởng như thế trong sự thánh thiện nội tâm nhiều khi đích
thực hơn, lương thiện hơn và căn bản hơn vì nó không dễ dàng bị nhiễm độc bởi
sự thành công bên ngoài, điều có thể làm cho tôi “ra vẻ khác” trước cái nhìn của
người chung quanh. Đây có thể là lý do tại sao Chúa cho phép một vài đặc điểm
"khó thương” vẫn còn tồn tại nơi các thánh của Ngài. Ví dụ thánh lnhatio Loyola
vào lúc cuối đời, tỏ ra gắt gỏng, bực bội khi một trợ sĩ phá giấc ngủ trưa của
ngài. Tất cả chúng ta đều biết có những người thánh thiện, mặc dầu cố gắng tối
đa, vẫn không thể thắng vượt một vài sự bất toàn làm họ xấu hổ. Có lẽ sự khó
khăn này là một ân huệ lớn nhất của Chúa đối với họ và gìn giữ họ luôn khiêm
tốn. Đồng thời, họ lớn dần trong sự thánh thiện nội tâm, vì phải nhiều lần khẳng
định lập trường là từ bỏ từ trong thâm tâm cái tác phong xấu xa mà họ không thể
kiểm soát bên ngoài.
Tóm tắt, sự thiếu ý chí có nghĩa gì cho đời sống chúng ta? Khi tôi thiếu ý chí, tôi
lệ thuộc một cách vô thức vào những thúc bách của tôi và ý kiến của người
khác. Tôi từ chối thái độ cởi mở đối với mọi ý nghĩa của thực tại vốn chỉ biểu lộ
cho tôi nếu tôi biết lập khoảng cách đối với hoàn cảnh. Sự lệ thuộc này dẫn đến
tác phong là hoặc hấp tấp vội vã hoặc mù quáng chạy theo ý kiến của kẻ khác.
Người thiếu ý chí không biết chú ý đến mọi thứ ý nghĩa của hoàn cảnh mình.
3. Ý CHÍ, TỘI LỖI, TÂM BỆNH VÀ ỐM ĐAU.
Chúng ta đã thấy là ý chí luôn có thể chọn một lập trường cả khi hoàn cảnh lúc
đó không thể thay đổi, về thể lý cũng như tâm lý. Điều này cũng đúng đối với
các hoàn cảnh ranh giới (boundary situations) như tội lỗi và tâm bệnh. Khi tôi là
nạn nhân của một tội lỗi thường phạm hay của một tâm bệnh, thì tự do và trách
nhiệm của tôi bớt đi. Tuy nhiên, tôi không nên coi thường trách nhiệm vẫn còn
trong tôi, mặc dầu tôi chẳng có thể tránh được tức khắc những phản ứng tội lỗi
hay tâm bệnh. Chính nhờ sự chấp nhận mảnh vụn cuối cùng của trách nhiệm này
mà tôi có thể được cứu thoát và được nâng đỡ bởi ân sủng.
Nếu tôi muốn sống còn về phương diện thiêng liêng, thì chỉ có một cách là
không đồng hóa chính mình với thói quen tội lỗi và tâm bệnh của mình, nhưng
phải đảm nhận một thái độ nào đó chống lại nó bao lâu và theo mức độ mà tôi
còn có thể làm được như vậy. Cần nhất là tôi phải duy trì một vài vùng tự do cho
tư tưởng và hành động dầu có vô nghĩa và xem ra vô hiệu đến đâu chăng nữa, để
chống lại sự tấn công mãnh liệt của đam mê, thói quen và tâm bệnh. Tôi phải
giữ lại cái khả năng cuối cùng là không hoàn toàn ưng thuận ở bên trong đối với
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điều xem ra lôi kéo tôi mà tôi chẳng có thể chống cự lại. Việc duy trì một thứ
xác tín về tự do, cả khi nó không giúp tôi hoàn toàn vượt quá các triệu chứng
tâm bệnh và tội lỗi, cũng ít nhất duy trì nơi tôi ý thức về dấu vết cuối cùng của
phẩm cách con ngươi, cái phẩm cách vốn gắn liền với sự tự do. Không có ý thức
này, mọi sự xem ra như đổ vỡ. Chính ở trong nơi nương náu cuối cùng này của
hiện hữu bị xáo trộn của tôi mà ân sủng có thể thúc đẩy tôi hướng về Chúa trong
cuộc đối thoại giữa thống hối khiêm nhường và tình thương vô hạn. Vinh quang
và quyền lực, một tiểu thuyết của Graham Green ghi lại cuộc đối thoại giữa ý
chí yếu ớt của một linh mục với Chúa, là tiêu biểu cho hoàn cảnh ranh giới như
vậy, một hoàn cảnh mà có thể là của tôi mai ngày.
Có lẽ tôi không thể thay đổi tức khắc ảnh hưởng quá mạnh của bản năng hay
dục tính. Tuy nhiên, tôi có thể ý thức là mình đang đau khổ về nhược điểm này
và trong thâm tâm, tôi không chấp nhận nó một cách vô điều kiện. Lúc đó, tôi đã
thắng vượt một phần nào tình trạng tội lỗi của tôi. Việc tôi cố ý đối diện với tình
trạng tội lỗi và tâm bệnh của tôi đã là một hành vi tự do. Một cách nào đó, nó
giải thoát tôi khỏi tuyệt vọng. Chính mảnh ý chí cuối cùng này mới thật dáng kể,
cả khi nó không tức khắc đưa đến chiến thắng cuối cùng.
Xao xuyến tâm bệnh và lo lắng bình thường.
Một sự thương hại không được soi sáng đối với chính tôi hay người khác có thể
thúc đẩy tôi phủ nhận tội trạng hay trách nhiệm để thoát khỏi áy náy. Đúng ra,
tôi phải làm hết sức để thoát khỏi sự xao xuyến có tính cách tâm bệnh làm tôi
mất ý thức về thực tại. Song tôi không nên cố tình giảm bớt kinh nghiệm hồn
nhiên về một sự lo lắng bình thường vốn xảy đến với mỗi con người khi đứng
trước trách nhiệm về đời sống và hành động của mình. Nếu làm thế, tôi thấy nhẹ
nhàng nhưng lại có ý tưởng sai lầm là mình hoàn toàn bất lực về phương diện
luân lý, không thể có lập trường trong địa hạt đau khổ của mình. Thay vì có một
thói quen tội lỗi hay tâm bệnh, tôi trở thành thói quen đó. Tôi trầm mình trong
ấy. Tôi đồng hóa với nó, như một con thú bệnh hoạn cũng đồng hóa với bệnh tật
của nó và không thể chống lại tật bệnh ấy được.
Hơn nữa, sự đè nén ý thức tội phạm và lo lắng bình thường sẽ dẫn đến ý thức tội
phạm và xao xuyến tâm bệnh. Chấp nhận ý chí tự do là chấp nhận trách nhiệm
và gánh vác lấy nó. Tôi không nên từ chối sợi dây cuối cùng của sự tự do tiềm
tàng. Trái lại tôi phải làm cho nó thành trung tâm của sự canh tân cuộc đời tôi.
Tôi phải chấp nhận, đối diện và thăm dò các thúc bách vô thức, các đam mê, các
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tội lỗi đã qua và ảnh hưởng của một nền văn minh kích dục mà tôi đã vô tình
thâu nhận.
Nhu cầu được cứu chuộc.
Ý thức về tình trạng tội lỗi sẽ làm tôi luôn luôn ý thức về nhu cầu được cứu
chuộc. Khi khám phá các thực tại nền tảng trong đời sống của tôi, tôi cũng định
hướng mình như một Kitô hữu đang tìm kiếm. Tôi bắt đầu chấp nhận một lập
trường tôn giáo, một thứ tự do nào đó và một loại trách nhiệm nào đó. Tôi bắt
đầu bẻ gãy xiềng xích của dục tình, đam mê và kinh nghiệm quá khứ bằng cách
can đảm và ý thức cứu xét chúng. Càng ý thức về các ảnh hưởng quyết định này
trong hiện hữu của tôi thì tôi càng dễ thoát khỏi sự khống chế của chúng. Hiện
nay có thể thấy được là một số tâm lý gia và bác sĩ tâm bệnh ngày càng đông
đảo chủ trương sự ưu thắng của thiêng liêng, hay như họ gọi: của hiện sinh, trên
cơ năng bản năng hay hoàn cảnh. Nếu ai có dịp tham dự một buổi họp mặt của
tổ chức giúp những người nghiệm rượu (tại Mỹ) thì có thể thấy người ta áp dụng
nguyên tắc “phục hồi hiện sinh” trong các nhóm trị liệu như thế nào. Các phần
tử của các nhóm này khiêm tốn chấp nhận sự hiện diện của các thúc bách đen
tối. Đồng thời họ tìm cách để vươn lên khỏi các khuynh hướng đó bằng cách
khuyến khích nhau giải quyết những điểm tiêu cực trong tâm lý một cách thiêng
liêng. Nhiều người trong nhóm họ lôi kép sự chú ý của chúng ta bằng sự bình an
thanh thản. Sự thanh thản này càng nổi bật vì nó thật sự đối nghịch với tình
trạng khiếm khuyết của họ trong quá khứ.
Tác phong bị điều kiện hoá.
Vẫn biết tác phong của tôi tùy thuộc nhiều điều kiện, nhưng tôi có thể ảnh
hưởng trên các điều kiện đó bằng ý nghĩa mà tôi gán một cách tự do cho các
khuynh hướng của tôi cũng như môi trường của tôi. Ví dụ khi tôi nhận thức về
cha tôi, thầy dạy, ông chủ như một viên giám thị độc đoán, luôn dò xét các cử
động của tôi để ngăn chặn sự tăng trưởng và hồn nhiên của tôi, thì tác phong tôi
bị điều kiện hóa bởi nhận thức đó. Trước mặt bề trên, tôi sẽ cư xử như một
người áy náy, phục tùng hay như một người nổi loạn, hằn học. Mặt khác, khi coi
bề trên không chỉ như một kẻ có quyền mà còn như một người có thể hiểu tôi
một phần nào, thì tác phong của tôi cũng sẽ bị điều kiện hóa bởi hình ảnh này.
Tôi sẽ thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn, hồn nhiên hơn khi đến với bề trên. Như
vậy tôi ít bị điều kiện hóa hơn, vì khi càng hồn nhiên cởi mở thì tôi càng có thể
đáp ứng hoàn cảnh cách độc đáo, sáng tạo.
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Ý nghĩa của mọi hành động.
Cũng thế, khi tôi mắc phải các thói quen tội lỗi và lâm bệnh, tôi mang lấy một
phần nào trách nhiệm về các ý nghĩa mà tôi khám phá trong các bẩm tính ấy. Ví
dụ tôi có thể tự do phán quyết là tôi không thể thay đổi thói quen xấu của tôi.
Trong trường hợp này, tôi đã đầu hàng, tác phong của tôi sẽ bị điều kiện hóa bởi
ý nghĩa tất định mà tôi gán cho tội lỗi hay tâm bệnh của tôi. Hoặc tôi có thể sự
do quyết định là tội lỗi hay tâm bệnh là một sự thách đố, một dịp để lớn lên
trong khiêm tốn, trong sự hiểu biết chính mình, một cơ hội để xác định lại sự
hiến dâng căn bản của tôi cho Thiên Chúa. Trong trường hợp này, tác phong của
tôi sẽ phát triển dưới ánh sáng của ý nghĩa mà tôi tự do chọn lựa. Có thể là tôi sẽ
chẳng bao giờ thoát khỏi tội lỗi và tâm bệnh của mình, nhưng sự khẳng định lập
trường được lặp lại nhiều lần có thể giúp tôi leo lên tới đỉnh thánh thiện, hay
giúp tôi hiểu biết sâu xa hơn về thân phận con người như được biểu hiện trong
sự chiến đấu liên tục của tôi, để thông cảm và yêu mến anh em đang đau khổ về
tội lỗi và tâm bệnh như tôi.
Như đã thấy, tôi luôn luôn có thể tìm một chiều hướng tự do nội tại trong những
hoàn cảnh mà tôi không có thể tức khắc thay đổi. Còn về các bệnh tật thể xác thì
sao? đời sống của cha Francis Libermann có thể cho thấy một bằng chứng rõ rệt.
Ngài là một người trở lại từ Do thái giáo và đã đem một sinh lực mới cho Tu hội
giáo dục của các Cha Dòng Thánh Linh. Dòng này lúc đầu có mục đích lo việc
giáo dục cao đẳng, nhưng ngài đã nới rộng phạm vi đến cấp trung học và tiểu
học và cả việc truyền giáo họ đạo cũng như ở các miền xa xôi. Ngài mang chứng
bệnh động kinh (epilepsy) làm bề trên phải hoãn việc truyền chức linh mục đến
mười năm sau. Ngài cảm thấy khuynh hướng tự tử mạnh đến độ để tự bảo vệ,
ngài phải cất hết đồ dùng có tính cách bén nhọn ra khỏi phòng. Có nhiều chuyên
gia đã viết về bệnh động kinh và những sự phát hiện thể lý cũng như tâm lý của
nó. Khi so sánh những mô tả này với những điều người ta thuật lại khi ngài bị
bệnh, ta thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa thái độ bình thản của cha
Libermann và các phản ứng được các chuyên gia thần kinh mô tả.
Tâm lý học và tâm bệnh học cổ truyền bị xâm nhập bởi thuyết tất định xã hội và
sinh vật học. Họ không chú trọng đủ đến sự khác biệt giữa những xu hướng bộc
phát của người bệnh, có liên hệ đến sự xáo trộn tâm sinh lý của họ, và lập trường
mà con người sâu thẳm của họ có thể đưa ra khi đối diện, chấp nhận và dò xét
các xu hướng này. Chúng ta thấy nơi cha Libermann có khuynh hướng sơ khởi
là buồn chán, cô lập, ám ảnh tự sát và những cảm nghĩ tự ti. Nhưng ý chí của
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ngài, trọng tâm của cuộc sống đau thương của ngài, vươn lên khỏi các khuynh
hướng mà ngài không có khả năng loại bỏ. Khi sự khẳng định của tinh thần vượt
trên các khuynh hướng vốn gắn liền với một thứ bệnh tật nghiêm trọng, thì hoàn
cảnh trở thành một bậc thềm để đạt tới một sự trưởng thành lớn hơn, một đời
sống thiêng liêng sâu xa hơn và trong trường hợp của người sống tôn giáo đích
thực, một sự thánh thiện chân chính. Bệnh hoạn trở thành một phúc lành, một lời
mời gọi linh thánh để sống chân thật hơn, tình trạng suy nhược tinh thần lâu dài
thúc đẩy bệnh nhân canh tân sự chọn lựa thiêng liêng của mình chống lại các
cơn cám dỗ của tuyệt vọng. Hơn nữa, nó làm cho bệnh nhân không thể rơi vào
một lối sống hời hợt, chẳng có vấn đề, chẳng có khuyết điểm và buồn nản như
một nghĩa trang được xếp đặt rất trật tự. Người ấy phải chọn lựa giữa một hiện
hữu sa đọa và một cuộc sống anh hùng. Họ thực sự khó mà trở thành một người
tầm thường. Hoàn cảnh tương tự có thể xảy đến cho những trường hợp xáo trộn
khác, như xu hướng đồng tính luyến ái bất khả thắng, tật nghiện rượu hay dục
tình quá độ nơi phụ nữ... Đối với người bệnh hoạn như vậy, mỗi sự chọn lựa căn
bản mới mẽ, trước sự băng hoại về phương diện luân lý hay tinh thần, làm cho
lập trường thiêng liêng càng trở nên mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn. Phẩm chất và
cấp độ của sự siêu vượt này còn tùy thuộc vào chiều sâu của nguyên động.
Nguyên động của cha Libermann có một chiều kích siêu nhiên sâu xa, được thúc
đẩy bởi ân sủng. Bởi đó, ngài đạt đến một mức độ siêu việt phi thường đối với
các khuynh hướng tiêu cực do bệnh tật gây ra.
4. Ý CHÍ HIỆN SINH VÀ Ý CHÍ TÔN GIÁO
Cả trong những hoàn cảnh tội lỗi, tâm bệnh và bệnh tật thể xác, tôi vẫn có thể
duy trì một lập trường nào đó. Tôi có thể làm như vậy bởi vì ý chí của tôi có một
bản chất hiện sinh và biện chứng. Ý chí của tôi không phải là một ông vua
chuyên chế như người tín hữu duy ý lực tưởng tượng. Tôi cũng chẳng phải là
một sản phẩm thiếu ý chí của quá khứ, thúc bách, đam mê và môi trường. Ý chí
của tôi là khả năng đáp ứng thực tại được biểu lộ nơi hoàn cảnh sống, cả khi tôi
không thể thay đổi thực tại này trong tất cả mọi khía cạnh của nó. Khả năng đáp
ứng của tôi có thể tự do đáp ứng lời mời gọi và ý muốn của Thiên Chúa như
được mạc phải qua hoàn cảnh sống của tôi. Điều Thiên Chúa cho phép xảy ra
trong một hoàn cảnh nào đó vượt quá sự sắp xếp của tôi. Hoàn cảnh sống của tôi
là một sự thách đố, một tiếng mời gọi đến với tôi trong duy nhất tinh của nó. Nó
đòi hỏi sự phúc đáp cá nhân của tôi. Nó không phải là sản phẩm của tôi; trái lại
nó nhào nặn tôi khi tôi trung thành đáp ứng các sự biểu lộ của nó. Bởi đó, con
người tôi, xét như một nhân cách ý chí tôn giáo, tự căn bản là "cởi mở" và
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“khẳng định". Nếu tôi là một con người tôn giáo đích thực, thì tôi rất cởi mở đối
với sự hiện diện của Thiên Chúa. Đồng thời cuộc sống tôi cũng dần dần trở
thành một sự khẳng định về ý muốn và sự hiện diện của Thiên Chúa. Ý chỉ tôn
giáo của tôi trở thành một sự dấn thân và dâng hiến vô điều kiện cho dự định
nhiệm mầu của Ngài. Nói cách khác, tôi, xét như một ý chí tôn giáo (l-asreligious-will) là sự sẵn sàng căn bản để nhìn thấy và khẳng định sự hiện diện
của Thiên Chúa đang được biểu lộ trong cảnh sống hằng ngày của tôi.
Thực tại muôn hình vạn trạng mà Chúa cho phép ở trong hay bao quanh tôi,
được bộc lộ cho tôi hằng ngày nếu tôi mở rộng đối với sứ điệp của nó. Ước
muốn tức là cởi mở và không muốn tức là từ chối lắng nghe sứ điệp của thực tại.
Bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể cởi mở hoặc đóng lại trước sự thúc giục của ý
muốn Thiên Chúa. Khi tôi cởi mở, tôi tiếp nhận với cả con người tôi, không phải
chỉ gồm có trí óc suy luận mà còn cả trực giác, không phải chỉ có giác quan mà
còn có cảm tính, không phải chỉ có tưởng tượng mà còn có cả ký ức, vì kinh
nghiệm quá khứ soi sáng tôi về hoàn cảnh hiện tại.
Sự cởi mở căn bản và các hình thức.
Tôi, như người đang ước muốn, là sự cởi mở đối với mọi mạc khải của thực tại
mà Chúa quan phòng cho phép trong hoàn cảnh của tôi. Sự cởi mở của ý chí loại
này là nguồn mạch thường hằng của muôn vàn cảm nghĩ, ký ức, tưởng tượng và
nhận thức. Chúng có thể được coi như những biến hóa đặc biệt của sự cởi mở
căn bản của tôi. Ví dụ nếu tôi quyết định lớn lên trong một hiện hữu tôn giáo
đích thực, tôi phải muốn cởi mở nhiều hơn đối với mọi biểu hiện của Chúa trong
thực tại bao quanh tôi. Ước muốn cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời
sống tôi dẫn đến sự cởi mở đặc biệt đối với mọi hình thái của hiện hữu. (Hình
thái của hiện hữu là những cách thức đủ loại mà một người có để sống trong
thực tại như: trí tuệ, tưởng tượng, cảm xúc và tri giác. Hình thái hiện hữu không
giống như thể thức hiện hữu. Thể thức hiện hữu là một định hướng căn bản và
toàn bộ chi phối sự hiện diện của ta trong thế giới. Thí dụ thể thức hiện diện căn
bản của một người có thể là hiện diện bằng tình yêu. Thái độ này hướng dẫn các
hình thái hiện diện đối với người yêu như: tư duy, cảm nghĩ và tưởng tượng về
người ấy). Khi tôi đi dạo ngoài đồng, tôi nhìn cảnh đẹp và hoa cỏ bằng một con
mắt khác. Tôi thấy và nghe với mắt và tai của thánh Phanxicô, đấng mà nhờ ý
chí cởi mở đối với Thiên Chúa, luôn có một nhận thức tươi mát về mặt trời, mặt
trăng, ngôi sao và cả những con thú chơi đùa trong rừng xanh. Hơn nữa, hình
thái cảm xúc của hiện hữu tôi cũng tham dự vào sự biến đổi này. Khi tôi nghe
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một bài thơ hay một bài giảng, vốn là những biểu thị của tình yêu Thiên Chúa,
tôi có thể cảm xúc đến việc cảm nghiệm Thiên Chúa cả trong mức độ cảm xúc
này của hiện hữu. Khi phải nói về Chúa, thì ý chí cởi mở của tôi thúc đẩy ký ức
nhớ lại những dấu hiệu thấy được của sự hiện diện của Ngài trong đời sống quá
khứ. Như vậy sự cởi mở của tôi hướng dẫn tôi sử dụng kiến thức và kinh nghiệm
quá khứ để đối phó với nhu cầu hiện tại.
Như thế chưa đủ. Ý muốn cởi mở đang bao trùm cuộc đời tôi cũng dần dần đưa
đến một quyết định chắc chắn vốn là sự đáp ứng của toàn thể con người tôi đối
với thực tại đang tiết lộ cho tôi. Ví dụ tôi có thể là một ý muốn mở rộng đối với
điều Thiên Chúa muốn tôi phải làm trong đời sống, hoặc trong hôn nhân, trong
bậc độc thân ở giữa đời, bậc linh mục hay tu sĩ. Ý muốn cởi mở giúp trí nhớ của
tôi hướng về quá khứ là khám phá bất cứ dấu hiệu nào của Chúa trong đời sống
tôi. Đồng thời, nó gia tăng sự nhạy cảm cũng như sự sắc bén của trí tuệ trước
mọi biểu lộ của ý Chúa trong ơn gọi của tôi. Hậu quả là tôi phát huy những tư
tưởng sâu sắc, những cảm nghĩ, những nhận thức và xu hướng hồn nhiên; mỗi
thứ tùy theo cách thức của chúng sẽ chỉ cho tôi biết điều gì Chúa muốn tôi làm
trong ơn gọi của tôi. Tôi thu thập toàn thể các kinh nghiệm xuất phát từ mọi hình
thái của hiện hữu vào nơi sâu thẳm của hữu thể tôi. Trong sự thu hồi nội tâm
này, tôi đi dần đến một quyết định cuối cùng. Tôi thấy được đời sống tôi phải
như.thế nào theo ý Chúa. Cuối cùng tôi xếp đặt mọi sự thấu hiểu thành một dự
định hiện hữu khôn ngoan hòa hợp với ý định và mạc khải của Thiên Chúa.

Lắng nghe mọi tiếng nói của thực hữu.
Như vậy, tôi không chối bỏ một hình thái hiện hữu nào hay một thứ hiểu biết
nào mà chúng có thể đem đến cho tôi. Tôi không đè nén hay phủ nhận tiếng nói
của chúng. Tôi chẳng tự nhủ là không cần chú ý đến sự lôi cuốn này hay sự đố
kỵ kia, hoặc không nên lưu tâm đến kỷ niệm của quá khứ. Trái lại, mọi cảm
nghĩ, mọi hoài niệm đáng kể, mọi thứ tưởng tượng của tôi đều được lắng nghe
nơi sâu thẳm của hiện hữu tôi, cả khi chúng lúc đầu có vẻ đối nghịch nhau. Tôi
chẳng bóp méo hoặc đè nén cảm tính của mình, nhưng đặt nó trong kỷ luật. Kỷ
luật ở đây không có nghĩa đáng sợ là đàn áp hay phạt tù, nhưng có nghĩa là: ý
chí của tôi, như một thái độ cởi mở, hướng mọi hình thái hiện hữu đến sự hiện
diện của Chúa trong mọi sự. Điều đó làm cho chúng sống trong chiều kích thần
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thiêng của thực tại. Như vậy, sự trở về với kiến thức và kinh nghiệm quá khứ
(trong thí dụ ở trên) đưa đến việc nghe, thấy, nhớ tưởng và suy nghĩ lại cho đến
khi tôi biết được rõ ràng điều gì thực tại dạy cho tôi về ý muốn của Chúa đối với
cuộc đời tôi. Sự hiện diện và ý muốn của Ngài bị che lấp bởi các thực tại hàng
ngày nhưng được khám phá bởi cái nhìn đức tin.
Khi tôi là một Kitô hữu duy ý lực, tôi khống chế thực tại trong người tôi và
chung quanh tôi thay vì cởi mở lắng nghe sự linh ứng của Thiên Chúa. Tôi
không nhìn đến thực tại. Tôi chỉ nhìn đến chương trình riêng rẽ của tôi, ý định
cưỡng chế của tôi. Ý lực này thật sai lệch đối với tiếng nói của Thiên Chúa.
Tiếng của Ngài chỉ được nghe thấy không phải bởi người duy ý lực nhưng bởi
người hiền hòa và khiêm nhu tự tâm hồn. Người đó chiếm hữu được đất đai,
nghĩa là có thể khám phá và sử dụng các khả hữu của trần gian một cách khôn
ngoan và hữu hiệu mà không vi phạm các chiều kích linh thánh của chúng.
Người cố bẻ gẫy thực tại sẽ bị gẫy đổ. Sự gẫy đổ này nhiều khi đưa đến tâm
bệnh. Khi ý chí tôn giáo của tôi là đích thực, thì tôi càng ngày càng tiến tới
những dự định hiện hữu khôn ngoan và hòa hợp, ăn khớp với ý muốn của Thiên
Chúa.
Dự định và thực hiện dự định.
Ý chí đích thực không những dẫn đến sự cởi mở tràn đầy của hiện hữu và sự
quyết định cho một chương trình sống, nó còn đưa đến sự thực hiện chương
trình ấy cách cụ thể trong đời sống hằng ngày. Sự thực hiện này đòi hỏi tôi phải
cởi mở đối với hoàn cảnh cụ thể, nơi tôi hy vọng thực hiện quyết định của tôi.
Nhưng lần này sự cởi mở của tôi là một sự nhạy cảm đối với các khía cạnh thực
hành của hoàn cảnh. Đây chưa phải là lúc quyết định về đời sống lý tưởng của
tôi, nhưng là lúc thực hiện lý tưởng của tôi cách khôn ngoan và hữu hiệu ở một
cấp độ nào đó. Tôi có thể làm gì trong hoàn cảnh đặc biệt này? Một chương
trình dài hạn có thể thực hành được hay không?
Khía cạnh chức năng của ý chí.
Khi tôi bắt đầu quyết định về một dự định sống, thì tôi đương đầu với vô số các
vấn đề lý thuyết và thực hành. Các điều này đòi hỏi những đề nghị cụ thể để áp
dụng những quyết định lý thuyết: Chúng cũng đòi hỏi việc thi hành các đề nghị
này, một điều vốn cần nhờ đến ý chí. Nhiều khi tôi cảm thấy mệt mỏi. Lúc khác
tôi cảm thấy lười biếng. Sự sẵn sàng của ý chí hiện sinh được diễn tả bằng bước
nhảy vọt cần thiết. Nó giúp tôi vượt khỏi chướng ngại vật bên trong hay ước
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muốn ấu trĩ. Ta có thể gọi tác động này là khía cạnh chức năng của ý chí. Dưới
mọi hình thức của nó, nó có tính chất tùy thuộc. Nó xuất phát từ ý chí hiện sinh
đích thực; nó là hậu quả thực hành của sự cởi mở đầu tiên. Nếu tôi hoàn toàn
đóng kín trong hữu thể sâu đậm của tôi đối với một công việc hay nhiệm vụ nào
đó, tôi cũng không thể nghĩ đến chương trình lý thuyết và các phương thế thực
hành để áp dụng những chương trình này. Mọi hình thức hiểu biết lý thuyết và
thực hành giúp tôi thực hiện dự định hiện hữu của tôi đều giả thiết nơi tôi có một
ý chí cởi mở và nền tảng hơn. Ý chí cởi mở này cho phép tôi thấy phải làm gì
trong cảnh sống duy nhất của tôi cả trên phương diện lý thuyết lẫn thực hành.
Đối với việc thi hành các chương trình trong cảnh sống cụ thể cũng thế. Thực ra,
tôi phải nghiêm chỉnh đặt vấn đề ý chí và định hướng của tôi nếu gần như không
bao giờ tôi có những ý tưởng lý thuyết hay thực hành về những điều mà tôi
muốn làm. Tôi càng phải nghi ngờ khả năng ý chí của tôi nếu tôi thấy không thể
thắng vượt các trở lực nho nhỏ mà mỗi người đều cảm thấy khi bắt đầu làm việc.
Một dấu hiệu khác cho thấy có điều gì trục trặc trong quyết định căn bản của tôi
là sự xuất hiện bất thần của trở lực không thể vượt qua khi tôi đương đầu với
nhiệm vụ đặc biệt của tôi. Trong các trường hợp đó nếu tôi muốn trực tiếp tấn
công các trở lực hay dùng bạo lực bắt tôi làm việc mà tôi ghê tởm, thì không ích
lợi gì. Tốt hơn là dò xét coi tôi muốn gì trong nơi sâu thẳm của hiện hữu tôi. Có
lẽ tôi chẳng muốn điều tôi cho rằng tôi muốn; điều tôi phủ nhận như ước muốn
của tôi có thể thực sự là một thúc bách sâu thẳm, vô thức nhưng mãnh liệt trong
đời sống tôi.
Dẫn chứng.
Ví dụ một thanh niên trí thức công giáo có thể cảm thấy ước muốn thẳm sâu của
mình là mở mang đạo Chúa bằng những thành công vẻ vang trong lãnh vực trí
tuệ, bằng đời sống dâng hiến cho việc khảo cứu, bằng những giờ làm việc âm
thầm và khiêm tốn trên bàn giấy. Hơn nữa, anh còn hy vọng làm cho các đồng
nghiệp trí thức khác công nhận vai trò văn hóa của Hội Thánh. Tuy nhiên khi
nhìn kỹ đến điều anh đang thực sự làm, anh khám phá một sự chênh lệch đáng
sợ giữa hành động và lý tưởng. Anh rất hài lòng bao lâu có thể nói về các dự án
của mình, đặc biệt là trước cử toạ đông đảo của nhóm sinh viên thán phục anh.
Anh rất thỏa mãn bao lâu có thể hăng say mạt sát những Kitô hữu không chia sẻ
sự nhiệt tâm của thiểu số được chọn lọc như anh. Anh hăng hái viết thơ đến báo
chí và thấy mình lên tột đỉnh vinh quang khi báo chí đăng hình anh với những
lời tuyên bố nảy lửa. Tuy nhiên anh nhận thấy một điều lạ. Vừa khi anh bắt đầu
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áp dụng các điều mình lớn tiếng xác quyết, anh thấy thất bại một cách khốn nạn.
Anh nói rất hay về sự tận tuỵ trong lãnh vực nghiên cứu của Kitô hữu thời nay,
nhưng không thể làm việc nhiều giờ ở bàn giấy như bao người khác. Anh tuyên
bố là người trí thức công giáo phải hiện diện trên diễn đàn thế giới bằng sự đóng
góp của mình nhưng anh không sản xuất gì đáng kể trong địa hạt tư tưởng. Anh
đòi hỏi phải canh tân giáo dục công giáo, nhưng các bài giảng dạy của anh thật
nghèo nàn, thiếu khoa học, nhằm gây cảm tưởng tốt nơi sinh viên hơn là đem
vào đời sống họ một sáng khiến khoa học đích thật. Anh tán thưởng nhiệt liệt
các sự canh tân phụng vụ nhưng không tìm đọc sách về lãnh vực này. Anh phải
tự thú nhận với chính mình là anh cảm thấy một trở lực khó vượt qua khi phải
làm việc lâu giờ ở bàn giấy, để dọn bài một cách kỹ lưỡng, hứng thú hay để theo
dõi các biến chuyển mới nhất trong lãnh vực chuyên môn của mình.
Một con người như vậy có thể tự hỏi: “Ý muốn sâu thẳm nhất của tôi có phải là
thực sự góp phần vào việc xây dựng đạo Chúa trong lãnh vực trí thức không?
Hay là chỉ muốn được đăng tên trên báo được đám học sinh ấu trĩ ca tụng, được
xem như sáng giá trước mắt tôi và trước mắt mọi người?" Anh có thể khám phá
chính điều sau này đã thúc đẩy anh dùng việc truyền bá Kitô giáo như phương
tiện đề cao chính mình. Có lẽ đây là lần thứ nhất trong đời anh có thể lớn lên
trong sự đích thực, tiêu diệt sự dối trá trong đời sống của anh và trở nên một con
người chân thành, không những ở mức độ ý thức mà còn ở mức độ vô thức của
hiện hữu. Anh không nên quá thất vọng vì sự khám phá chính mình. Điều này là
một ân sủng, bởi vì bây giờ anh mới có cơ hội để trở thành một Kitô hữu không
chỉ trong lời nói mà còn cả trong hành động.
Tóm lại, khi tôi là một con người tôn giáo, thì sự cởi mở của ý chí tôi đối với sự
hiện diện của Chúa được biểu lộ trong mọi hoàn cảnh là nguồn mạch thường
hằng và là nền tảng của mọi hành động, phán đoán và quyết định cũng như của
mọi kiến thức lý thuyết và thực hành.
Bảo vệ chiều kích linh thánh.
Cuối cùng ý chí tôn giáo của tôi là quyết định sơ khởi và sẵn sàng đáp ứng tiếng
gọi ẩn dấu của Thiên Chúa, để hé mở chiều kích linh thánh của thực tại và để
cho sự hiện diện của Chúa trong mọi hữu thể được bộc lộ! Với tư cách một con
người tôn giáo, tôi thánh hóa vũ trụ không phải bằng cách chinh phục nó nhưng
bằng cách bảo vệ chiều kích linh thánh của nó, vì thực tại có thể hiển lộ cho tôi
bằng nhiều cách. Khi tôi nhìn chòm cây ngoài vườn, thực tại của chúng có thể
được hé mở cho tôi trong muôn vàn chiều kích khác nhau. Khi tôi nhìn với cặp
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mắt của người thợ mộc, tôi thấy cây cối như vật liệu cứng chắc có thể dùng làm
nhà cửa và bàn ghế. Với cái nhìn của một nhà sinh vật học, những cây đó được
coi như thuộc một chủng loại thảo mộc nào đó. Khi tôi đói, tôi có thể nhìn trái
trên cây dưới khía cạnh ngon ngọt của nó. Nói cách khác, chiều kích đặc biệt
của thực tại trong đầu óc đang suy nghĩ của tôi và sự nhận thức tùy thuộc lập
trường của tôi. Nếu không ai trong thế gian tiếp nhận lập trường hữu dụng của
người thợ mộc, thì chiều kích của thân cây như vật liệu đóng bàn ghế sẽ biến đi
trong vũ trụ ý nghĩa của chúng ta. Cả khi tôi, không quan tâm về cây cối như vật
liệu đóng bàn ghế, tôi cũng được nhắc nhở về chiều kích này do sự hiện hữu của
những người thợ mộc trong xã hội của tôi. Theo nghĩa này, người thợ mộc là kẻ
bảo vệ chiều kích hữu dụng của cây cối trong vũ trụ ý nghĩa làm thành văn hóa
của tôi.
Nguyên tắc này cũng có thể được áp dụng cho hiện hữu tôn giáo. Khi một con
người sống tôn giáo thật sâu xa nhìn cây cối trong vườn, người ấy cảm nghiệm
sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa trong tạo vật của Ngài, sự biểu lộ của nét đẹp
thần linh trong huy hoàng của lá xanh và của chồi non mơn mởn. Họ thông đạt
kinh nghiệm này cho những người khác trong xã hội, và theo nghĩa này, họ là kẻ
bảo vệ chiều kích linh thánh của thực tại. Đấng thánh không phải là một siêu
nhân duy ý lực về phương diện đạo đức nhưng là người mục tử khiêm tốn của
linh thánh. Như người mục tử chăn dắt đàn chiên mình cách an bình và không
cho phép một con chiên nào lạc đàn, người thánh thiện cẩn thận vun trồng nhận
thức sống động về sự hiện diện của Chúa trong mọi người, mọi vật và mọi biến
cố trần gian. Họ không cho phép thị kiến về thần linh phải mai một nơi nhân
loại. Cả khi mọi người chung quanh họ chỉ bị lôi cuốn bởi khía cạnh trần tục của
thực tại, đấng thánh mãi là người mục tử đơn độc của chiều kích linh thánh nơi
thế giới. Họ không cho phép nó tiêu diệt nơi tâm hồn lạnh lẽo của con người.
Bao lâu còn có một hiện hữu tôn giáo trên thế gian, thì ít nhất sẽ còn một con
người tiếp tục bảo vệ linh thánh trong thế giới ý nghĩa của chúng ta.
Hiện diện của tôn giáo trong văn hoá.
Mặc dầu tôi không phải là một vị thánh, tôi cũng phải ý thức rằng: ý nghĩa chính
yếu của hiện hữu tôn giáo tôi đối với nhân loại cũng giống như của đấng thánh.
Bởi đó, với tư cách là một con người tôn giáo, tôi phải hiện diện ở những môi
trường thiên nhiên, nghệ thuật, khoa học và văn hóa, tùy theo tài cán của tôi.
Nếu con người tôn giáo từ chối hiện diện, ai sẽ giải cứu chiều kích linh thánh
trong các thực tại này? Người mục tử nào sẽ chăn dắt đàn chiên của những khía
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cạnh linh thánh nơi từng lãnh vực nghiên cứu của con người? Là một hiện hữu
tôn giáo đích thực, tôi chẳng phải là người chỉ có nhiều công việc đạo đức,
nhưng là người trung thành bảo vệ ý nghĩa tôn giáo nơi thế gian. Sự cởi mở của
ý chí tôn giáo tôi, được nuôi dưỡng và biến đổi bởi ân sủng, được soi sáng bởi
mạc khải, luôn luôn khơi dậy chiều kích linh thánh của thực tại và duy trì sự
hiện diện mầu nhiệm, tinh tế của nó trong mọi hoàn cảnh.
Bây giờ chúng ta có thể tóm lược ý nghĩa của ý chí hiện sinh và ý chí tôn giáo.
Ý chí hiện sinh của tôi, trước hết là sự cởi mở của con người tôi đối với thực tại
như được mạc khải cho tôi. Thứ đến, nó là sự chọn lựa cá vị tiếp hậu và thi hành
nơi tác phong để hội nhập mọi ý nghĩa đáng kể trong cảnh sống của tôi. Ý chí
tôn giáo của tôi trước tiên là sự cởi mở của tôi dưới ánh sáng của mạc khải và sự
thúc đẩy của ân sủng - đối với thực tại được bộc lộ cho tôi, một chi thể được
thánh hóa của nhiệm thể Chúa Kitô. Thứ đến, nó là sự chọn lựa tiếp theo sau và
thi hành nơi tác phong để hòa hợp mọi ý nghĩa đáng kể, thiêng thánh hay trần
tục, nơi hoàn cảnh của tôi.
5. PHÁT HUY Ý CHÍ TÔN GIÁO ĐÍCH THỰC.
Nếu tôi muốn duy trì và phát huy hiện hữu tôn giáo của tôi, thì điều tôi cần là
phải bảo vệ ý chí tôn giáo, phát huy sự đích thực của nó và ngăn chặn sự suy tàn
của nó. Trước tiên, trong tương quan giữa ý chí và thực tại, tôi không bao giờ
nên thay thế việc đối thoại bằng phủ nhận. Thực tại sống động của tôi là tất cả
con người tôi: ý hướng tốt đẹp, tình cảm cao thượng nhưng cũng còn các thúc
bách thù địch, dục vọng và tham vọng hão huyền. Tôi, như đang ước muốn,
không nên phủ nhận sự hiện diện của các thể thức hiện hữu này. Thay vì phủ
nhận chúng, tôi phải liên hệ với chúng. Chẳng bao giờ tôi nên thay thế sự đối
thoại này bằng sự phủ nhận tương quan giữa ý muốn và thực tại.
Hồn nhiên tính.
Người tín hữu duy ý lực lạm dụng ý chí của mình trong sự phủ nhận các ước
muốn vô lý thay vì đối diện với chúng trong ánh sáng của Mạc khải. Thường thì
tôi không đủ khiêm tốn để chấp nhận sự hiện diện của các xu hướng căn bản,
những cái có thể làm tổn thương tự ái của tôi. Tôi chỉ có thể duy trì sự phủ nhận
các khuynh hướng xấu bằng cách chối từ ý thức hồn nhiên của tôi về chúng. Để
ngăn cản ý thức hồn nhiên về các dục vọng, càng ngày tôi càng phải đè nén tính
bộc phát của mình. Thái độ này có thể đưa đến việc tiêu diệt sự hồn nhiên của
tôi. Hậu quả là càng ngày tôi càng sống trong một sự trống rỗng tình cảm. Đáng
109

tiếc là cái chết của cảm tính cũng làm nghèo đi khả năng có một kinh nghiện tôn
giáo tràn đầy, vì kinh nghiệm tôn giáo không chỉ đơn độc là một vấn đề suy luận
của trí tuệ.
Khi tôi liên tục dồn nén hồn nhiên tính, thì trước sau gì tôi cũng cảm thấy có
điều mất mát trong đời tôi. Vì sự đè nén này, tôi không thể xác định điều gì đang
mất đi, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy là người khác có điều đó. Hậu quả là tôi thấy
ghen tức với cách sống nhẹ nhàng và hồn nhiên của họ. Tôi cảm thấy một thứ
tình cảm bực dọc tăm tối nào đó đối với những người có vẻ sống thoải mái và
"nguy hiểm" mà không sợ trầm luân”. Tuy nhiên hình ảnh toàn thiện mà tôi
quan niệm về chính mình không cho phép tôi có cảm tưởng bực dọc này. Tôi
dồn nén sự bực dọc và ghen tức thay vì tìm hiểu ý nghĩa của các xúc cảm này
trong đời sống của tôi. Nếu tôi phân tích chúng thì tôi có thể khám phá ra rằng
tôi không thể chịu được khi thấy người khác vui vẻ thụ hưởng điều tôi đã hủy
hoại trong đời tôi. Hơn nữa, khi tôi phủ nhận các tình cảm này thay vì đối diện
và phân tích chúng thì chúng không biến mất. Chúng xuất hiện bằng những
đường lối khác có vẻ như thánh thiện hơn, đạo đức hơn và nhờ thế được tôi tiếp
nhận, vì không đối nghịch với hình ảnh mà tôi có về sự toàn thiện tôn giáo của
mình. Sự bực dọc của tôi đối với người không hủy diệt niềm vui cuộc đời và sự
hồn nhiên tươi trẻ của họ, được che đậy dưới hình thức "việc tông đồ", “việc sửa
lỗi huynh đệ", “việc kiểm duyệt luân lý”, và “sự ưu tư thánh thiện đối với những
người anh em tội lỗi".
Rõ ràng là những xu hướng che dấu đó có thể làm hỏng công trình đạo đức của
tôi. Sự thù địch bị dồn nén của tôi có thể phương hại đến các nguyên động tông
đồ, bằng cách biến đổi sứ vụ nhiệt tâm thành một công việc cuồng tín tệ hại mà
tôi không hay biết trên mức độ ý thức. Tôi có thể trở nên một chuyên viên lên án
và tố cáo anh em Kitô hữu hồn nhiên trong suy tưởng và lời nói, những người
đang tìm những đường hướng mới cho đạo Chúa. Nếu bệnh trạng của tôi có đà
phát triển; tôi còn trở thành một thứ lý hình. Không được hành hạ anh em bằng
cực hình, tôi làm họ đau khổ vì miệng lưỡi và những lời nói độc hại. Đó là thảm
họa của sự đố kỵ dồn nén mà tôi không ý thức, vì ở mức độ ý thức tôi thực sự
cho rằng mình hành động như người bảo vệ chân lý. Vai trò này đi đôi với hình
ảnh mà tôi có về sự công chính của mình, được tô điểm bằng cách dồn nén ý
thức về các tình cảm đích thực.
Ý chí và hồn nhiên tính.
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Hồn nhiên tính chiếu dọi sung mãn, ấm cúng và duyên dáng nơi một hiện hữu
tôn giáo và làm cho nó được vững mạnh sáng tạo. Bởi đó, ý chí tôi không nên
phủ nhận các khuynh hướng hồn nhiên nhưng phải hướng dẫn chúng. Người tín
hữu khô cằn máy móc là một người cải cách kiêu hãnh chỉ có ý chí mà không có
hồn nhiên tính. Trái lại một kẻ chỉ có hồn nhiên tính thì vô trách nhiệm, ấu trĩ.
Khi lớn lên họ có thể trở thành một thứ bù nhìn xoay theo hướng gió, chạy theo
đám đông mà chẳng có nhân cách riêng rẽ của mình. Nếu hiện hữu tôn giáo của
tôi là đích thực, thì ý chí và hồn nhiên tính sẽ hòa hợp tốt đẹp. Hợp lực với nhau,
chúng hướng dẫn tôi khôn ngoan lựa chọn một chương trình hành động thích
hợp nhất đối với tôi. Lúc đó, sự chọn lựa của tôi chín muồi dưới ánh sáng của ân
sủng và mạc khải, trong khi tôi kính cẩn lắng nghe sự phát hiện hồn nhiên của
các khuynh hướng. Chúng cho tôi thấy những khả năng phong phú của tôi và
của hoàn cảnh tôi. Tôi không phủ nhận hay loại trừ sự hồn nhiên của tôi; tôi đảm
nhận nó và vượt qua nó. Sự tăng trưởng lành mạnh của tôi trong đời sống tôn
giáo có nghĩa là tôi hội nhập hồn nhiên tính, ý chí và quyết định, trong ánh sáng
của ân sủng và Mạc khải.
Biết mình, bước đầu của đời sống thiêng liêng.
Sự hòa hợp tôn giáo này chỉ có thể đến với tôi khi tôi ý thức về các xu hướng
bộc phát của tôi, dầu là ti tiện hay thanh cao, ấu trĩ hay trưởng thành, đố kỵ hay
yêu thương, vị kỷ hay xả kỷ, tham lam hay quảng đại. Tôi có thể cảm thấy xao
xuyến và hổ thẹn khi thú nhận sự thiếu trưởng thành, tự mãn, ghen tương và hờn
giận của mình, bởi vì các tình cảm đó ngược hẳn với hình ảnh xa vời tôi có về
sự toàn thiện của mình. Chính hình ảnh này đưa tôi đến việc dồn nén ý thức về
các xu hướng thấp kém nơi tôi. Việc xét mình sâu xa và chân thực sẽ giúp tôi
duy trì một sự hiểu biết lương thiện về chính mình, vốn là nền tảng và là bước
đầu của sự tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng. Tôi có thể cần nhờ đến một
vị linh hướng có khả năng và có thiện chí giúp tôi lột được mặt nạ kiêu hãnh và
tham vọng của mình. Trong trường hợp tâm bệnh, thì khoa tâm lý trị liệu có thể
cần thiết để chỉnh đốn tâm linh. Tình trạng luôn ý thức thật là căn bản để bắt đầu
đời sống tôn giáo của tôi. Về sau, tôi có thể chú ý nhiều hơn đến việc sống kết
hợp với Thiên Chúa. Nhưng cả lúc đó, sự chú ý về các xu hướng của tôi cũng
luôn cần thiết để phòng ngừa sự sa sút trong đời sống thiêng liêng đích thực.
Việc liên kết ý thức sơ khởi về sự hồn nhiên của mình với ý thức về mình như
một con người có trách nhiệm thật cần thiết cho việc tăng trưởng của tôi. Tôi
phải chấp nhận các khuynh hướng như của chính tôi. Tôi phải đối diện với
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chúng và chịu trách nhiệm về chúng. Tôi không nên nhìn các khuynh hướng của
mình như một người xa lạ, tách rời khỏi thực tại mình. Tôi phải đảm nhận các
kinh nghiệm bộc phát của tôi như biểu lộ thực tại, hoàn cảnh và thế giới của tôi:
Tôi phải cảm nghiệm sâu xa là qua các tâm tình xu hướng của tôi có lời mời gọi
thực hiện các khả hữu của mình.

Tôi có thể đáp ứng lời mời gọi này bằng nhiều cách, nhưng tôi không nên phủ
nhận bất cứ ý thức nào xuất hiện trong kinh nghiệm sống của tôi. Ý thức đích
thực muốn cởi mở với thực tại. Bao lâu tôi cởi mở với thực tại, thực tại sẽ tự
mạc khải trong mọi chi tiết của nó; mỗi mạc khải riêng biệt bao hàm một sự
thách đố đòi hỏi đáp ứng một cách đích thực, một khi tôi cảm nghiệm thực tại
này như là của tôi. Tôi là người có những xu hướng này. Chúng là những tiếng
gọi đối với tôi, những lời mời gọi phải chọn lựa và hành động. Chúng cho tôi
thấy một thế giới những khả hữu tốt đẹp mà tôi có thể hoặc không thể thực hiện,
thực hiện hoàn toàn hay chỉ một phần thôi. Tôi là người phải kết hợp các xu
hướng này trong một dự định sống được ý thức đảm nhận, đồng thời phải loại bỏ
các xu hướng khác vốn có thể làm phương hại đến sự hòa hợp của dự định ấy.

Siêu việt của tinh thần.
Chính tinh thần giúp tôi vươn lên khỏi hoàn cảnh trực tiếp và thiết lập một
khoảng cách đối với xu hướng, thúc bách và với các sắc thái hấp dẫn của cuộc
đời mà tôi cảm nghiệm. Là một tinh thần nhân loại, tôi có thể đặt khoảng cách
với chính mình và suy nghĩ cần thiết về điều có thể làm. Việc đặt khoảng cách
này là một điều kiện cần thiết để cho ý chí có thể vững mạnh trong đời sống tôi;
do đó ta thấy nhu cầu cần có khổ chế, hồi tâm và điều độ nội tại. Chúng là một
vài phương thế trong muôn một nhằm giúp cho khả năng đặt khoảng cách trong
tôi trở nên mềm dẻo và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng vào những lúc rối trí,
khủng hoảng và cám dỗ.
Sự ly thoát này giúp tôi cẩn thận xem xét phải phát huy các khuynh hướng nào
và phải loại bỏ thứ nào mà không dồn nén ý thức về các khuynh hướng của
mình. Lúc đó ân sủng sẽ giúp tôi thiết lập một chương trình tôn giáo. Chương
trình này không loại bỏ mọi khuynh hướng nhưng thâu nhận hồn nhiên tính ở
một cấp bậc ý thức cao hơn, dưới ánh sáng của ân sủng và mạc khải. Nói cách
khác ý chí tốt đẹp của một con người tôn giáo không thể mù quáng hành động
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theo xu hướng của mình nhưng chỉ có thể sống với chúng trong một tương quan
biện chứng. Ví dụ: kinh nghiệm của tôi về xu hướng đối với một người dễ
thương, trên mức độ hồn nhiên, có thể đưa đến vui thích và ước mong kéo dài
hoặc lặp lại kinh nghiệm ấy; nhưng cái ý thức về tôi như người cảm nghiệm sự
vui thích và ước muốn này cũng làm tôi ý thức về các hậu quả của kinh nghiệm
ấy đối với đời sống tôi, đối với mối tương quan của tôi với Thiên Chúa, với gia
đình, con cái và với ơn gọi của tôi. Một người đạo đức duy ý lực có thể không
dám chấp nhận rằng họ cảm thấy sự thích thú và muốn lặp lại kinh nghiệm trên.
Điều này có thể đưa đến một thứ tương quan nguy hại, dưới chiêu bài lợi ích hay
giúp đỡ. Sự ngụy tín này che dấu xu hướng thực sự đang là động lục thúc đẩy
tôi. Bị dồn nén, sự thích thú phát triển cách hỗn loạn như một thứ ung thư ẩn kín
không bị kiểm soát và có thể đe dọa cuộc sống tôi. Cuối cùng nó có thể được
khám phá khi mà có lẽ chỉ có biện pháp mạnh mới có thể cứu vãn sự toàn vẹn
của hai con người tự lừa dối mình và hạnh phúc của bao người khác gắn liền với
cuộc đời họ.
Thực tại dưới ánh sáng đức tin.
Với tư cách Ki tô hữu, sự chọn lựa của tôi phải là một chọn lựa có trách nhiệm
về phương diện tôn giáo. Điều đó có nghĩa là: trước tiên, tôi phải đáp ứng hoàn
cảnh của tôi dưới ánh sáng của mạc khải tôn giáo; thứ đến, đáp ứng mạc khải
duy nhất của Thiên Chúa trong hoàn cảnh duy nhất của tôi như được biểu lộ cho
tôi qua cuộc sống hàng ngày. Như vậy, sự đáp ứng của tôi đối với điều mà tôi
cảm nghiệm như mạc khải của Thiên Chúa cho tôi trong hoàn cảnh duy nhất
của tôi phải phù hợp với mạc khải của Thiên Chúa cho nhân loại trong và qua
Chúa Kitô cũng như Giáo Hội. Hai sự đáp ứng đó giả thiết là tôi nhìn thấy thực
tại qua con mắt đức tin. Chính đức tin cho tôi thấy được chiều kích linh thánh.
Cái nhìn đức tin là một ân huệ không thể bị cưỡng bách nhưng được ban phát
cho tôi khi tôi sẵn sàng lãnh nhận nó. Việc liên tục thực hành khổ chế, hồi tâm
và điều độ dẫn đến thái độ sẵn sàng, nhờ đó mà cái nhìn đức tin mới có thể kêu
gọi đến ý chí hiện sinh. Cuối cùng, dưới ánh sáng đức tin, tôi sẽ đáp ứng cách
khôn ngoan mọi khía cạnh của hoàn cảnh. Trong thái độ trách nhiệm tôn giáo
này, ý chí tôi vươn lên khỏi phản ứng vội vã của bản năng và xu hướng.
Nhưng tôi chỉ có thể vươn lên khỏi điều mà tôi ý thức. Bởi đó cả đối với một
quyết định tôn giáo sâu xa nhất, cũng cần phải được chuẩn bị bằng việc đối thoại
với hồn nhiên tính. Hậu quả của việc đối thoại này là tôi có thể quyết định làm
một điều hoàn toàn ngược lại với khát vọng mãnh liệt nhất, trong khi chấp nhận
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các xu hướng khác mà dự định hiện hữu của tôi có thể cho phép. Một lần nữa,
việc hãm mình bình thản và chừng mực sẽ giúp tôi sẵn sàng và nhờ ơn Chúa, có
thể thực hiện quyết định của mình bao lâu còn một phần trong con người tôi cần
phải sửa đổi. Trong bất cứ trường hợp nào, tôi không nên chôn vùi hồn nhiên
tính mà tôi không thể nuôi dưỡng trong dự định hiện sinh của tôi. Nếu không,
những xu hướng vô thức sẽ phá hoại tôi bằng cách làm hư đốn tác phong cần
thiết cho việc thực hiện dự định hiện hữu của tôi. Tôi cũng chẳng nên rơi vào
một cực đoan đối nghịch, là chủ tâm khơi dậy ý thức về các xu hướng mà tôi
không thể thực hiện vì chúng sẽ làm xáo trộn sự hòa hợp của thể thức hiện hữu
tôn giáo của tôi. Sự khích động duy ý lực cũng như sẽ dồn nén duy ý lực đối với
các xu hướng không thích hợp cho dự định hiện hữu của tôi đều làm tổn thương
đến sự an bình và toàn vẹn của cuộc sống tôi.
Khiêm tốn chấp nhận bất toàn.
Mặc dầu tôi phải bình thản xem xét các bản năng của tôi để chúng không phá đổ
cuộc sống tôn giáo tại thế của tôi, tôi cũng phải chấp nhận là không bao giờ
thẩm định được hết mọi xu hướng của tôi tới tất cả mọi khía cạnh của chúng.
Bởi đó chẳng đời nào tôi có thể chắc chẩn là sự chọn lựa hay dự định tôn giáo
của mình đã đạt đến sự tinh tuyền và hoàn hảo tuyệt đối. Khiêm tốn nhìn nhận
dấu vết của bản năng vị kỷ giúp tôi luôn nhớ đến sự cần thiết phải được cứu
chuộc. Tôi phải khiêrn tốn chấp nhận là các nguyên động của tôi không bao giờ
hoàn toàn trong suốt đối với tôi, bởi vì tôi chẳng phải là một tinh thần thuần túy,
song là một con người sa đọa luôn cần nhờ sự thanh tẩy. Tôi có thể thỏa mãn khi
được bình an cân nhắc các ý hướng của mình trong giới hạn của lý trí và khả
năng. Tất cả các điều khác, tôi phó dâng cho Chúa. Nếu không biết rằng khả
năng ý thức về chính mình có giới hạn, tôi sẽ trở nên căng thẳng, xao xuyến, bối
rối và mất hết mọi thứ bình an của tâm hồn và trí tuệ. Đây là những triệu chứng
của một sự thanh tẩy nguyên động và xu hướng có tính cách duy ý lực. Nó là
một cố gắng ương ngạnh của ý chí để hành động trên các giới hạn của ý thức về
chính mình, thay vì đối thoại với các giới hạn đó. Nó là thái độ của ý chí từ chối
chấp nhận sự bất toàn căn bản của mình, không nhận thấy rằng tôi chẳng có thể
thấu hiểu vực thẳm của tội lỗi và kiêu căng nơi mình, không biết rằng tôi chẳng
có thể tự cứu vớt mình nhưng cần đến ơn cứu chuộc.
Việc khám phá ra rằng tôi không thể dựa trên ý lực để áp đặt một sự tẩy luyện
hoàn toàn có thể làm tổn thương sự kiêu hãnh của tôi. Tôi có thể rơi từ tình trạng
duy ý lực vào trong hư vô của trạng thái thiếu ý chí, và như vậy, tôi khước từ sự
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thanh tẩy tương đối mà tôi có thể thực hiện được với ơn Chúa. Chính thái độ “tất
cả hoặc không gì hết" này làm tiêu tan sự khả hữu của một ý chí thực sự hiện
sinh và biện chứng cùng dẫn đến nguy cơ duy ý lực hoặc thiếu ý chí tuyệt đối.
Điều kiện cần thiết để có một ý chí hiện sinh là khiêrn tốn. Khiêm tốn là nhìn
nhận giới hạn thiết yếu của tôi. Nó hàm chứa nhu cầu cần phải đối thoại. Khi ân
sủng giải phóng tôi khỏi lập trường quá khích, buông thả và tất định, tôi có thể
trung thành với bản chất hiện sinh của ý chí tôi. Lúc đó tôi sẽ khiêm tốn và bình
thản lớn lên trong sự thiện hảo giới hạn mà Chúa quan phòng đã sắp đặt cho tôi
từ muôn đời. Và tôi cũng có thể khám phá dần dần dự định của Thiên Chúa trên
tôi và thực hiện dự định đó cách khiêm tốn trong sự chọn lựa và hành động của
mình.
6. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN.
Chúng ta đã cứu xét hiện hữu tôn giáo từ nhiều quan điểm khác nhau. Chúng ta
đã thấy sự phân diện của nó thành những thể thức và hình thái khác nhau. Một
thể thức hiện hữu là một lối hiện hữu sung mãn và được hòa nhập giữa lòng thế
giới. Ví dụ khi tôi hiện diện với hoàn cảnh hằng ngày bằng thể thức cầu nguyện,
thì mọi hình thái hiện hữu của tôi cũng tham gia vào thể thức này. Tôi nhìn sự
vật một cách khác; tâm tình tôi dễ xúc động vì sự tiềm ẩn của linh thánh trong
tôi, tôi tha thiết với thế giới của Thiên Chúa, tôi luôn ghi nhớ các hồng ân Ngài
đã ban cho tôi trong quá khứ. Cả những cử động của thể xác tôi cũng biểu lộ sự
tu tỉnh của tâm hồn. Khi tôi sống trong cách thức cầu nguyện này, thì nó hội
nhập mọi hình thái bằng cách xếp dặt, hướng dẫn, xâm nhập và thấm nhuần
chúng bằng định hướng bao quát đặc thù của nó.
Một hình thái hiện hữu, trái lại, không có tính chất hòa nhập này. Thay vì định
hướng, nó bị định hướng. Thay vì hội nhập, nó được hội nhập ở một dự định cao
hơn của cuộc đời.
Một hình thái hiện hữu như là cảm xúc, nhìn thấy, nghe ngóng, hồi niệm, tưởng
tượng đều là những dụng cụ. Nó làm cho tôi có thể hiện diện trong thế gian, vì
tôi chẳng có thể hiện diện trong thể thức cầu nguyện nếu tôi không có mắt, tai,
cảm xúc, trí nhớ và tưởng tượng.
Chúng ta cũng đã bàn đến sự phân hóa và hội nhập trong hiện hữu tôn giáo. Là
một nhân cách tôn giáo được hội nhập tốt đẹp, tôi dấn thân với toàn thể con
người tôi cho dự định hiện hữu tôn giáo của tôi. Dự định này hội thập mọi thể
thức hiện hữu được thấm nhuần bởi thể thức tôn giáo và các thể thức hiện hữu
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lại hội nhập mọi hình thái hiện hữu của tôi. Chúng ta cũng đã trình bày hình ảnh
lý tưởng về một nhân cách sung mãn. Chúng ta cũng đã tra cứu về trung tâm của
hiện hữu tôn giáo, ý chí hiện sinh tự do của tôi. Bây giờ chúng ta còn phải bàn
đến một sắc thái khác của việc phát triển tôn giáo. Trong quãng đường dài để trở
thành nhân cách con người tôn giáo phải trải qua nhiều giai đoạn mà chúng ta có
thể gọi là bình diện hay mức độ hiện hữu khác nhau.
Thể thức hiện hữu tôn giáo.
Thể thức hiện hữu tôn giáo của tôi là sự vươn lên trong kính trọng và tôn thờ tới
Đấng mà tôi cảm nghiệm như một Hữu thể siêu việt, nền tảng cuối cùng của mọi
thực tại và bởi đó, cũng là của chính tôi. Trở nên một con người tôn giáo là một
thể thức hiện hữu; đó không chỉ là một cảm nghĩ, một ý tưởng, một lề lối tác
phong hay một quy phạm luân lý. Đới sống tôn giáo của tôi là chính nền tảng
của những sự biểu hiện này. Thể thức hiện hữu tôn giáo của tôi là sự dấn thân
nền tảng của toàn thể kiếp sống, cả khi những biểu hiện từng phần và bất thường
của sự dấn thân này như cảm nghĩ, tư tưởng và hành động tôn giáo, tạm thời
vắng mặt.
Thể thức sinh hoạt tôn giáo không phải là điều gì mới lạ hay bất thường. Nó
xuất hiện với loài người và đi theo lịch sử của con người. Nó được hiển lộ qua
các biểu tượng của mọi văn hóa mà con người khám phá ra và cũng ảnh hưởng
trên các nền văn hóa này. Sự phát triển tôn giáo lành mạnh luôn luôn được coi
như thiết yếu cho các văn hóa phồn thịnh. Một sự ngưng trệ bệnh hoạn trong
việc phát triển này, bất cứ xuất hiện ở đâu, không sớm thì muộn cũng đều làm tê
liệt sự tăng trưởng của văn hóa và đưa đến tâm bệnh nơi các phần tử của văn hóa
đó.
Khi chúng ta cứu xét sự phát triển tiệm tiến của thể thức hiện hữu tôn giáo trong
văn hóa hay cá nhân, chúng ta phân biệt nhiều cấp bậc thực hiện, vốn có thể đạt
tới vào những giai đoạn nào đó của sự phát triển tập thể hay cá nhân. Ở đây
chúng ta chú trọng nhiều hơn tới những mức độ thấy được nơi mỗi cá nhân. Ta
có thể phân biệt ba giai đoạn phát triển chính yếu trong thể thức hiện hữu tôn
giáo: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn phát triền và giai đoạn nhập thể.
Giai đoạn chuẩn bị.
Giai đoạn chuẩn bị ở vào thời kỳ đầu của đời sống thiêng liêng. Tôi chưa tìm
được đối tượng riêng biệt của thể thức hiện hữu của tôi. Có thể tôi cũng chưa
biết mình đang tìm gì. Tôi có thể tìm kiếm Chúa mà không ý thức về điều đó.
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Khát vọng sâu xa nhất của tôi là tìm Chúa, nhưng vì chưa biết là tôi chỉ tìm
Ngài, nên tôi có thể tìm kiếm người khác, vật khác; và chúng đã tạm thời chiếm
chỗ của Thiên Chúa trong tôi . Sự khao khát Thiên Chúa vì thế bị chuyển sang
cho một người nào hay vật nào đó thấp kém hơn Chúa. Tôi có thể gọi sự chuyển
dịch ước muốn hiện hữu này là sự chuyển cảm hiện sinh (existential
transference). Bao lâu tôi chưa đủ trưởng thành để tìm chính Chúa, tôi có thể trải
qua nhiều cuộc chuyển cảm hiện sinh này.Tôi có thể bị lôi cuốn bởi nhiều người
và nhiều sự, cơ hồ xem chúng như chính Chúa vậy. Bởi đó, ta có thể nói: giai
đoạn chuẩn bị của việc phát triển tôn giáo gồm có một loạt các chuyển cảm hiện
sinh phát xuất do sự tìm kiếm vô thức của tôi, tìm kiếm đối tượng chính yếu của
thể thức hiện hữu tôn giáo.
Tôi có thể quan niệm đời sống tôi như một khuynh hướng vô thức muốn vươn
lên hay đi ra ngoài tôi, và luôn luôn vượt quá bản thân tôi bằng cách luôn tham
gia vào thực tại hữu thể. Khát vọng của tôi muốn tham gia sâu rộng hơn trước
tiên mang hình thức một sự gặp gỡ thân tình với những người chung quanh tôi.
Thực tại trở nên quen thuộc cho tôi, trong và nhờ sự gặp gỡ của tôi với một con
người khác. Nhu cầu tham dự vào đời sống của người khác có thể được quan
niệm trên bình diện tôn giáo như sự không ngừng ước muốn xuất hiện, đi vào
một Hữu thể ngôi vị, toàn thiện và vô cùng đáng yêu. Mầu nhiệm hữu thể này
được mạc khải cho tôi trong muôn vàn hữu thể khác nhưng trước tiên là trong
những người thân cận cha mẹ, anh em, chị em, thầy dạy, linh mục, tu sĩ, bè bạn,
vợ chồng. Nói cách khác hữu thể của tôi là một khá vọng lan tràn về Đấng toàn
thiện, toàn năng và bảo trợ uy quyền mà tôi không thể gọi tên nhưng luôn luôn
lôi cuốn tôi và giữ tôi trong vòng ảnh hưởng của Ngài. Tuy nhiên, như chúng ta
đã thấy, khát vọng sâu xa của toàn thể hiện hữu tôi về Hữu thể vô cùng có thể
được chuyển đến những biểu hiện giới hạn của Ngài như chính bản thân tôi, một
con người khác hay những sự vật quyết rũ, các biến cố, định chế hay văn hóa.
Bằng cách này, tôi di chuyển sự khao khát tham dự vào sự toàn thiện, toàn mỹ,
toàn năng của Hữu thể sang cho một thụ tạo cá biệt mà tôi gán cho những sự
toàn hảo cuối cùng này.
Tự quy, ngã ái.
Sự di chuyển hiện sinh này được gọi là tự quy, ngã ái (narcissistic) khi nó hướng
về chính tôi như Hữu thể toàn năng, toàn thiện. Khi tôi còn là một ấu nhi, thì
tình trạng ngã ái rất thông thường, vì lúc đó kinh nghiệm của tôi còn quá giới
hạn. Đa số những kinh nghiệm ấy được quy về các nhu cầu của cơ thể như đói,
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khát, lạnh, nóng, ngủ nghỉ… Chính tôi không thể làm được gì để thỏa mãn các
nhu cầu này, chúng làm tôi thấy áy náy và bất ổn. Bởi đó, bao lâu còn ở trong
tình trạng yếu đuối này, mối bận tâm duy nhất của tôi là làm thỏa mãn các nhu
cầu của mình. Tôi nghĩ rằng mọi sự đều có mục đích làm thỏa mãn các nhu cầu
thân xác của tôi. Cuộc sống tôi gần như chỉ hướng về tôi mà thôi, làm như khát
vọng bẩm sinh tìm về chân, thiện, mỹ được chuyển đến biểu hiện nhỏ bé của
Hữu thể là chính tôi.
Khi sự phát triển của tôi được bình thường, khát vọng tôn giáo sâu thẳm - là
chính tôi - phát triển bằng cách vượt qua giai đoạn tự quy hiện sinh này để tìm
đối tượng riêng biệt của nó. Có thể là cha mẹ tôi đã không liên tục chăm sóc đến
những nhu cầu của thân xác yếu đuối này với mọi sự yêu thương. Lúc đó, tôi
khó có thể vượt qua giai đoạn tự quy, ngã ái của khuynh hướng tôn giáo, vì sự
thiếu chăm sóc đầy yêu thương và liên tục làm cho tôi xao xuyến quá mức. Tôi
trở nên quá bận tâm về sự sống còn của tôi ở thế giới này, nơi mà hình như
không ai chăm sóc tôi, cho nên tôi nghĩ là phải tự lo cho mình. Tôi không dám
quên mình dầu trong giây lát để có thể vui vẻ chấp nhận sự hiện diện của người
khác. Hậu quả là tự phát triển của khát vọng tôn giáo bị ngưng trệ; tôi dừng lại
nơi chính mình và có thể chẳng bao giờ tìm thấy Thiên Chúa và tha nhân, bao
lâu tôi chưa có thể tín nhiệm họ.
Sự ngưng kết tự quy có thể đầu độc toàn thể đời sống của tôi và cả mối tương
quan với Thiên Chúa, cho đến khi tôi gặp được một người biết yêu thương. Với
tất cả sự kiên nhẫn, người ấy có thể bù đắp những gì tôi bị thiếu thốn từ lúc bé.
Người ấy, có thể là một bác sĩ tâm bệnh lành nghề, sẽ đóng vai trò Gioan Tẩy
Giả đối với tôi: người ấy không phải là Chúa nhưng đến để mở đường cho Chúa.
Tuy nhiên, một người như vậy phải có khả năng yêu thương và chịu đựng hết
sức lớn lao,vì tôi có khuynh hướng nương tựa vào họ như một đứa trẻ con ngông
cuồng tìm về mẹ nó. Có lúc tôi sẽ cảm thấy bị thúc đẩy làm cho người ấy phải
chịu đựng một cách vô lý, ấu trĩ và có khi bằng những đường lối đê tiện nữa. Tôi
làm cho kẻ ấy khổ sở nhiều nhất, vì tôi quá đổi nghi ngờ tình yêu và sự chăm
sóc của người khác. Tôi không thể tin rằng: có một người nào đó thực sự yêu
thương tôi và tôi chẳng cảm thấy an ninh, bởi vì tôi chưa hề cảm nghiệm trong
đời là: có ai đã chăm sóc tôi một cách vô điều kiện, bất cứ tôi làm gì hay nói gì,
bất kể đến sự xấu xa hay ti tiện của tôi. Chỉ khi nào tôi thực sự cảm nghiệm là
tôi còn được chấp nhận và không bị từ rảy, lúc đó tôi mới dám vượt quá chính
mình, đem lại danh dự cho mình và phát triển cuộc mạo hiểm tôn giáo là chính
cuộc sống của tôi. Người khác đã giúp tôi sống qua một giai đoạn cần thiết để
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phát triển đời sống tôn giáo của tôi, vì tôi không thể nhảy qua các giai đoạn phát
triển mà không bị trì trệ trong sự phát triển này.
Hướng về cha mẹ, thầy dạy.
Nếu sự phát triển của tôi không dừng lại ở mức độ ngưng kết tự quy, thì một
chuyển dịch hiện sinh khác xuất hiện. Cha mẹ tôi hay những người thay thế cha
mẹ trở nên đối tượng tạm thời cho khát vọng hiện sinh tìm toàn thiện, toàn chân,
toàn mỹ của tôi. Tôi gán cho họ sự toàn năng của chính Hữu thể. Điều này
chẳng có gì lạ, vì họ đem đến cho tôi mọi sự tốt đẹp của đời sống. Đối với tôi,
họ thật là toàn năng và toàn tri. Thực ra, có lúc họ cũng làm tôi thất vọng; họ
không cho tôi điều tôi mong ước và nhiều khi họ cấm tôi làm điều tôi vui thích.
Những lúc đó, họ có vẻ hoàn toàn xấu xa đối với tôi. Nói cách khác, là một trẻ
con hay thay đổi từ cực đoan này tới cực đoan khác, tôi cảm nghiệm cha mẹ như
hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu. Cần phải có nhiều thời gian trước khi tôi có thể
dung hòa cả hai khía cạnh trong tác phong của cha mẹ, để có thể đánh giá họ
đúng mức, nghĩa là vừa toàn thiện vừa giới hạn, vừa mạnh cũng như vừa yếu,
bởi vì họ không phải là sự tốt lành tuyệt hảo, nhưng chỉ là biểu hiện có tính cách
nhân loại và giới hạn của sự hiện diện vô cùng của Thiên Chúa. Nhưng vì là một
trẻ con, tôi không thấy được điều này, nên có khuynh hướng tuyệt đối hóa
những đức tính và khuyết điểm giới hạn của cha mẹ.
Vì tôi nhìn thấy họ như nguồn mạch và hiện thân của mọi tốt lành, nên tự nhiên
tôi muốn tự đồng hóa với họ. Con người đồng hóa mình một cách hồn nhiên với
sự thiện tinh tuyền, và vừa khi thấy rằng mình đã gặp sự toàn thiện nơi một
người, tôi không thể tìm kiếm điều gì khác nữa. Điều đó cho ta hiểu tại sao các
thụ tạo thiên quốc vì bị Thiên Chúa lôi cuốn nên chẳng còn bị người nào hay vật
nào khác cám dỗ. Hơn nửa, nếu bị thu hút hoàn toàn bởi bất cứ một người hay
vật hữu hạn nào trên thế gian này, chúng ta sẽ gặp trở ngại trong sự phát triển
chính mình. Nghĩa là tôi có thể bị ràng buộc bởi dáng vẻ tốt lành hữu hạn nào đó
đến độ không còn thấy hứng thú để tìm các biểu hiện giới hạn khác của sự Thiện
tuyệt đối. Như vậy, tôi sẽ không có thể nới rộng nhận thức của tôi về sự hiện
diện nhiệm mầu của Thiên Chúa trong những biểu hiện giới hạn của thế giới
này. Chẳng những tôi sẽ trở nên hạn hẹp và phiến diện vì bị lôi cuốn bởi một
biểu hiện bất toàn của Hữu thể, mà còn sẽ không được thúc đẩy phải vượt qua
mọi tạo vật để đến với Đấng mà mọi thụ tạo phải hướng về.
Thâu nhận giá trị văn hoá.
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Tuy nhiên, sự đồng hóa tạm thời của trẻ con với cha mẹ không những là không
thể tránh được mà còn có ý nghĩa trong giai đoạn phát triển này. Nó giúp đứa trẻ
thâu nhận những giá trị giới hạn được bộc lộ trong đời sống của cha mẹ. Một
đứa trẻ phải hấp thụ một số lớn tác phong văn hóa, tập tục, kiến thức và khôn
ngoan. Cha mẹ là những người đại diện cho văn hóa đó. Họ là những phương
tiện để văn hóa được chuyển đạt đến tôi. Họ bảo tồn những kho tàng văn hóa từ
ngàn xưa và đối với tôi. Sự phát triển của nhân loại được cô đọng nơi tác phong
của họ. Không có họ, tôi chỉ là một người tiền sử (ăn lông ở lổ) với họ, tức khắc
tôi trở thành người vạn niên. Sự đồng hóa của tôi với cha mẹ như nguồn mạch
của tốt lành, chân thật và ánh sáng giúp tôi hấp thụ hằng thế kỷ truyền thống mà
không bị xao lãng bởi điều gì khác, không đặt vấn đề, không sợ hãi. Một lý do
khác của sự đồng hóa là nếu không có tình thương của gia đình, tôi cảm thấy
yếu đuối, bất an và cô độc trong thế giới này. Nếu đời sống gia đình tôi thật là
lành mạnh và toàn vẹn, thì tôi nhìn thấy, nơi cha mẹ, những người mà tôi tin
tưởng và yêu mến, những người tôi kính nể, những người mà với họ tôi cảm
thấy an ninh, vì họ sẽ nâng đỡ tôi nếu những người xa lạ đe dọa tôi. Vì những lý
do này, sự chuyển dịch hiện sinh sang cha mẹ thật hết sức quan trọng.
Các loại chuyển cảm khác.
Thực ra, loại chuyển dịch trên là tiêu thức cho mọi chuyển dịch hiện sinh sang
nhiều kẻ quan trọng khác trong đời sống tôi như thầy dạy, người yêu, người bạn
thân nhất, một linh mục khả kính, một bề trên, một tập sư, một cha giải tội hay
linh hướng. Sự chuyển dịch sang họ cũng là một chuyển dịch hiện sinh, vì tôi lý
tưởng hóa họ như những con người hoàn toàn. Bởi vì tôi nhìn thấy nơi họ sự
toàn thiện, toàn chân và toàn mỹ, nên tôi không thể sống xa họ. Tôi thích ở gần
họ luôn, để được họ đặc biệt chú ý, để biết rằng tôi chiếm một chỗ đặc biệt trong
lòng họ. Sự chuyển cảm này thường cũng mang những đặc tính của sự chuyển
cảm sang cha mẹ. Ví dụ tôi có khuynh hướng chuyển cảm đối với ông bà nào có
phần giống cha mẹ tôi. Hơn nữa, càng bất an, do dự, xao xuyến, tôi càng có
khuynh hướng tái lập các tương quan bảo trợ và an ninh mà tôi đã có với cha mẹ
tôi. Khi họ đảm nhận mọi trách nhiệm về đời sống và hành động của tôi. Trong
trường hợp này sự chuyển dịch hiện sinh bộc lộ nhiều đặc tính của mối tương
quan đối với gia đình lúc nhỏ. Như vậy, nhiều chuyển cảm trong đời sống sau
này có thể được gọi là chuyển dịch hiện sinh bậc nhì bởi vì cơ cấu của chúng là
sự pha trộn giữa một chuyển dịch hiện sinh cách chung và sự chuyển cảm đặc
biệt mà tôi có đối với cha mẹ.
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Cũng có thể là sau này tôi phát triển một chuyển dịch hiện sinh hoàn toàn mới
mẻ và độc đáo qua một người nào đó. Ví dụ lúc thiếu thời tôi đột nhiên cảm thấy
mình ở trong tình trạng chuyển cảm đối với một ông giáo sư hấp dẫn, vì giáo sư
ấy dẫn tôi đến một thế giới mới mẻ của các giá trị và của cái đẹp. Tôi cảm thấy
muốn ca tụng ông và ở trong tình trạng đam mê khi ông giảng bài. Khi rời
phòng học, tôi vẫn còn như trên mây, vì tôi đồng hóa giáo sư hấp dẫn của tôi với
thế giới của sự thật và của cái đẹp mà ông mở ra cho tôi. Vì quá phấn khởi nên
tôi chưa có thể phân biệt giữa ông và các giá trị ông đề cao. Có thể là sự chuyển
dịch hiện sinh của tôi không biểu lộ những đặc tính của chuyển cảm mà tôi đã có
đối với cha mẹ tôi: tôi không cảm thấy bất an, ấu trĩ và cần đến sự bảo vệ có tính
cách phụ mẫu. Có thể tôi cũng chẳng cảm thấy cần phải nói chuyện hay gặp gỡ
với những người ấy, hay tìm kiếm sự chú ý của ông ta.
Tôi cũng có thể phát triển chuyển dịch hiện sinh sang các tổ chức, định chế hay
đất nước như quê hương tôi, làng mạc tôi, nhà trường của tôi, đảng tôi, giáo hội
tôi, tu hội tôi và cộng đoàn tôi. Tôi có khuynh hướng lý tưởng hóa hay thần
thánh hóa các tổ chức đó. Dĩ nhiên trước sau gì tôi cũng phải vượt qua các sự đề
cao quá đáng này nếu tôi hy vọng tìm gặp chính Thiên Chúa bên trên các giới
hạn. Nếu tôi luôn thực tế và cởi mở, thì sự nhận thức thực tại sẽ giúp tôi vượt
qua các ngưng trệ ấu trĩ này. Tôi sẽ lãnh nhận ơn huệ quý báu là nhìn thấy vô số
khuyết điểm và giới hạn nơi xứ sở tôi, trường học tôi, giáo hội tôi, tu hội tôi và
cộng đoàn tôi. Đây là một giai đoạn lớn lao đối với tôi, vì khi nhìn thấy sự
khiếm khuyết và bất toàn của mọi định chế nhân loại hay tôn giáo và những
người đại diện chúng với một cái nhìn trưởng thành, tôi sẽ có thể vượt lên khỏi
chúng để tìm một mình Thiên Chúa.
Mỗi sự chuyển cảm của tôi có thể giúp tôi lớn lên nhờ việc đồng hóa tạm thời
với các giá trị được thể hiện nơi một người hay một định chế riêng biệt. Mỗi thứ
biểu lộ một loại giá trị mà tôi sẵn sàng đón nhận vào một giai đoạn đặc biệt của
sự tăng trưởng. Cuối cùng mọi thứ chuyển cảm tạm thời này đều là sự tìm kiếm
Hữu thể. Vì thiếu trưởng thành, tôi không thể sống các giá tri này một cách trực
tiếp nhưng tôi phải nhìn thấy chúng trước tiên nơi các con người, các biểu tượng
và các định chế mà chúng được thể hiện.
Khuynh hướng sùng bái và miệt thị.
Trong loạt các chuyển cảm dẫn tôi đến sự trưởng thành, tôi có thể thấy khuynh
hướng sùng bái và miệt thị. Chúng ta đã thấy một con người, biểu tượng, định
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chế hay công việc giới hạn nào đó như đối tượng chuyển cảm tạm thời của tôi,
rất dễ bị thần thánh hóa như một cái gì tuyệt đối, không thể thay thế và cuối
cùng như chính hữu thể vậy. Tôi có thể thần thánh hóa một nhà phân tâm, một
giáo sư, một người yêu, chính con người tôi hay khoái lạc dục tình như sự hoàn
thành, sung mãn tối hậu của chính hữu thể tôi. Đối tượng có thể là một ca sĩ thời
trang, các dụng cụ tối tân của văn minh cơ khí hay nghệ thuật sống thành công
trong xã hội kỹ nghệ mới. Tuy nhiên khi tôi khám phá ra là các biểu hiện giới
hạn của Hữu thể không bao giờ thỏa mãn khát vọng sâu thẳm nhất của tôi, tôi
bắt đầu chán ghét chúng. Thay vì thần thánh hóa chúng, tôi quay lại miệt thị
chúng. Tiến trình chuyển dịch tiêu cực và miệt thị này có mục đích giải thoát tôi
khỏi thứ chuyển cảm tích cực và thần thánh hóa trước kia. Vào những lúc như
vậy, tôi lâm vào một tình trạng lưỡng nghi và khá đau khổ.
Ví dụ lúc nhỏ tôi đã thần tượng hóa mẹ tôi. Nhưng bây giờ lớn lên, tôi khám phá
ra rằng người mẹ đó chẳng phải là con người hoàn toàn như tôi mơ tưởng. Tôi
thấy được rằng bạn bè và thầy dạy ở trường có thể cho tôi nhiều giá trị mà bà
không thể cho và tôi cảm thấy nhu cầu phải đi xa hơn lý tưởng mà bà trình bày
cho tôi nơi đời sống của bà. Một đàng tôi cảm thấy bực bội, thất vọng chán
chường. Tôi tự hỏi tại sao mình lại có thể hứng khởi đối với bà? Làm sao mà
mình có thể giới hạn cái nhìn của mình theo bà? Đàng khác, tôi còn cảm thấy
gắn bó với bà về phương diện xúc cảm, vì tôi đã thần tượng hóa bà lâu nay và
hiện giờ vẫn còn cần nhờ đến bà. Hơn nữa, cả một thế giới tập tục, ý nghĩa, giá
trị, thế giới của tôi, được gắn liền với bà. Tôi thấy cần phải mở rộng nhãn giới,
phải phiêu lưu tìm kiếm những chân trời mới, nhưng tôi chỉ có thể làm thế khi
tôi tự giải thoát mình khỏi sự ngưng đọng tình cảm đối với mẹ tôi. Mỗi lần tôi
đến gần bà, theo phương diện tâm lý, cả khi tôi không muốn thần hóa bà, tôi
vẫn cảm thấy ràng buộc với bà và mất sự tự do cần thiết để chinh phục những
miền đất ý nghĩa mới. Cuối cùng, tôi thấy chỉ có một lối thoát là tách lìa khỏi mẹ
về phương diện cảm xúc. Bấy giờ tôi lại có xu hướng phóng đại các khiếm
khuyết và giới hạn của bà và ngay cả hạ thấp bà nữa. Tuy nhiên, khi làm thế, tôi
có thể giải thoát mình khỏi sự thống trị của bà trên cuộc đời tôi và mở rộng chân
trời cho cuộc sống tôi. Nhưng rồi có lúc, tôi cũng chẳng cần nhìn bà dưới sắc
thái tiêu cực nữa. Tôi sẽ có thể nhìn thấy bà theo đúng giá trị của bà. Lúc đó tôi
sẽ nhận biết là bà đáng quý biết bao trong phạm vi giới hạn bất khả kháng của
đời người. Tôi sẽ nhận ra các đức tính của bà mà không rơi vào tình trạng thần
hóa bà một cách hư ảo. Tôi sẽ nhận nhìn các đặc tính tốt đẹp của bà mà không
đóng kín với người khác hay quên rằng chỉ có Thiên Chúa là Đấng toàn thiện.
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Trong đời sống tôn giáo.
Một tình trạng tương tự có thể xảy ra trong đời sống tôn giáo. Khi tôi là một tập
sinh, thỉnh sinh hay thanh tuyển, tôi sống tuần trăng mật với tu hội tôi. Tôi đồng
hóa nó với toàn thiện, toàn chân, toàn mỹ. Tôi đang trải qua một thời kỳ chuyển
cảm thần tượng hóa. Sau đó, khi tôi lớn hơn và đi vào các công việc của tu hội,
tôi khám phá muôn vàn khiếm khuyết, sự thất bại của con người và những giới
hạn đáng buồn vốn nhất thiết gắn liền với mọi định chế nhân loại, ngay cả trong
Hội thánh. Lúc đó, tôi cảm thấy sự đau đớn của tan vỡ, ngay cả trong Hội
Thánh. Lúc đó, tôi cảm thấy sự đau đớn của tan vỡ, sự sụp đổ của tình trạng lý
tưởng hóa. Tôi trải qua các đau khổ của giai đoạn tiêu cực trong đời sống tôn
giáo. Đa số tu sĩ đi vào giai đoạn này một lúc nào đó trong đời sống, cách chung
vào lúc trung niên. Giai đoạn này được đặc trưng bằng một nhận thức gần như
ám ảnh về các khuyết điểm và yếu đuối của tu hội về kế hoạch, bề trên và các
thành viên của nó. Vào những lúc đó, tôi chẳng thấy điều gì tốt đẹp, mọi sự cũng
như mọi người đều xem ra như sai lầm, lệch lạc. Tôi cảm thấy chán ngán đời
sống tôn giáo hiện có và tưởng như mình đã bị đánh lừa vào giai đoạn thần tiên
của nhà thử, nhà tập. Có lúc, không hiểu được ý nghĩa và mục đích của giai đoạn
chuyển cảm tiêu cực này, tôi bị cám dỗ bỏ dòng, bỏ ơn gọi tu sĩ của mình. Tuy
nhiên tôi nên nhớ rằng: giai đoạn tiêu cực này rất quan trọng cho sự tăng trưởng
tôn giáo của tôi, vì nó là bước đầu của một hành trình mới, phần nhập đề của
một khúc ca mới. Nó giống như sự vỡ tung của một cái kén, sự xuất hiện của
một con bướm trong ánh sáng huy hoàng của nắng hè.
Khi tôi biết phải làm gì trong giai đoạn tiêu cực này, tôi sẽ đi vào sự sung mãn
của ánh sáng Thiên Chúa. Tôi sẽ chẳng còn làm việc vì muốn được bề trên yêu
chuộng, được người khác khen tặng hay vì có quan niệm sai lầm là đời sống
chung không có khuyết điểm.
Chỉ có Chúa là Đấng Thánh.
Cuối cùng, tôi sẽ có thể gạt bỏ các ảo tưởng trên và sẽ khám phá ra Thiên Chúa.
Bây giờ, mỗi khi tôi khám phá giới hạn và bất toàn trong cộng đoàn của tôi cùng
nơi những con người chung quanh tôi, tôi sẽ cảm nghiệm một niềm vui sâu thẳm
và an bình vì chỉ có Chúa, Đấng tôi yêu mến, mới là tốt lành và không tì ố. Tôi
sẽ cám ơn Ngài vì chẳng có một người nào, một cộng đoàn tu sĩ có thể chạm đến
sự toàn thiện của Ngài hay có thể so sánh với Ngài. Vì người nào, vật nào, bề
trên tôi, anh em tôi và cả chính tôi cũng chỉ là tro bụi sánh với sự tinh khiết rạng
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ngời của Thiên Chúa, Chúa tôi: Tu solus sanctus, Tu solus altissimus (Chỉ có
Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Đấng tối cao). Dĩ nhiên, chính bất toàn của
con người và của thế giới không phải là nguyên nhân vui mừng song là buồn
phiền và cần phải cố gắng để cải tiến cả hai luôn mãi. Tuy nhiên, trong luận lý lạ
lùng và tuyệt diệu của tình yêu, người yêu có thể rất phấn khởi vì biết rằng
người mình yêu có dư đầy điều mình thiếu và rằng mình không thể vượt qua
giới hạn của mình nếu chẳng có sự trợ giúp của người yêu. Điều làm cho mình
vui không phải là sự thiếu thốn, dầu là thiếu thốn của mình hay của người khác,
nhưng là cái ý thức mỗi ngày một hơn về sự toàn thiện của Đấng tạo Hóa. Càng
thấu hiểu giới hạn của các thụ tạo, ta càng có dịp để phát triển ý thức về sự toàn
thiện của Thiên Chúa.
Thực ra, có thể là một tu sĩ đang đi vào giai đoạn tiêu cực này không ý thức về
tiến trình tăng trưởng đang thành hình trong họ. Có điều gì bất hạnh đang xảy
đến cho kẻ ấy; có thể kẻ ấy đang sa lầy trong chuyển dịch hiện sinh của mình, và
nó trở thành một sự ngưng kết. Trong trường hợp đó người tu sĩ làm mất đi một
dịp tốt nhất để lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Thay vì tăng trưởng trong sự
hiện diện cao nhất của Thiên Chúa bằng cách vượt quá con người, sự vật và định
chế mà mình biết là bất toàn, thì kẻ ấy trải qua phân nửa cuộc đời còn lại bằng
cách kêu ca phàn nàn và chỉ trích mọi người, mọi vật. Bất hạnh và buồn thảm,
kẻ ấy chỉ biết nhìn thấy các khiếm khuyết của mỗi công việc mà mình tham dự.
Trái lại, người biết sống giai đoạn tiêu cực này cách lành mạnh, sau đó có thể
khám phá lại các giá trị giới hạn, các giá trị mà, mặc dầu thiếu sót, vẫn luôn hiện
hữu thực sự. Họ sẽ vui thích khi khám phá được vô số hạt trai xinh đẹp trong
vũng lầy của ích kỷ đang tràn lan trong đời sống hàng ngày. Các khiếm khuyết
mà họ nhận thấy rõ ràng sẽ giúp họ hướng lòng lên cùng Thiên Chúa và không
tìm kiếm nơi cư ngụ vĩnh viễn ở trần gian này. Các thiếu sót là các sứ điệp của
Thiên Chúa và là những dấu hiệu của sự hiện diện của Ngài trong một vũ trụ
bất toàn. Người sống tôn giáo như vậy sẽ lớn lên trong sự khôn ngoan bình thản,
trong sự vui vẻ chấp nhận và đi vào hoàng hôn cuộc đời một cách thanh thản.
Trong các lãnh vực khác.
Một tiến trình tiêu cực như vậy cũng thành hình trong các lãnh vực khác của đời
sống Kitô giáo. Nếu tôi là người có gia đình, tôi cũng kinh nghiệm một giai đoạn
thử thách như vậy.Tôi sẽ bị ám ảnh bởi các khuyết điểm của vợ con và chính đời
sống gia đình. Nếu tôi là một giáo dân muốn dấn thân phụng sự Thiên Chúa
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trong một lãnh vực chuyên biệt như làm giáo sư đại học hay công nhân nhà máy
chẳng hạn, có lúc tôi phải đối diện với thực tại kinh khủng là nhìn thấy sự thiếu
sót của cơ sở và của những người làm việc nơi đó. Cũng thế, tôi sẽ ý thức về
những giới hạn của đời sống xã hội tôi, văn hóa tôi và xứ sở tôi. Bất cứ ai trong
hoàn cảnh nào, cũng được Chúa ban cho ân huệ "đêm tối" của giai đoạn tiêu
cực.
Đêm tối của linh hồn.
Sự thanh luyện linh hồn nơi nhà thần nhiệm còn đòi hỏi một sự thấu hiểu thiêng
liêng sâu xa hơn về kinh nghiệm tiêu cực cần thiết này để họ có thể tự giải thoát
hoàn toàn khỏi chính mình và khỏi thế gian. Các tác giả thiêng liêng gọi ân huệ
này là "đêm tối của linh hồn". Không thể có một sự tăng trưởng nào mà chẳng
có đêm tối, mà chẳng có sự khiêm tốn thú nhận giới hạn nơi người khác cũng
như nơi chính mình. Chỉ có sự nhìn nhận đó mới làm cho một người được tự do.
Tôi sẽ tìm gặp an bình khi việc tìm kiếm có tính cách hiện sinh của tôi cuối cùng
dẫn đến chính Thiên Chúa và dưới ánh sáng của Ngài, nhận thấy sự tốt đẹp
tương đối của người cũng như vật, vì nhờ chúng mà Chúa mạc khải sự tốt lành
của Ngài cho tôi. Lúc đó, tôi có thể thu nhận sự tốt lành tương đối của người và
vật dưới ánh sáng của sự tốt lành tuyệt đối mà không thần tượng hoá cũng chẳng
miệt thị chúng. Như thế, tôi đã vượt qua giai đoạn chuyển cảm của hiện hữu.
Dự định hiện hữu và cơn bệnh văn hoá.
Mỗi chuyển dịch hiện sinh dẫn đến một sự thay đổi nơi dự định hiện hữu của tôi.
Thể thức hiện hữu đối với người hay vật được thần tượng hoá trở nên chính yếu
và có khuynh hướng ảnh hưởng trên các thể thức hiện hữu khác. Các thể thức
này lần lần trở thành thứ yếu. Hơn thế nữa, một thứ chuyển dịch hiện sinh nào
đó có thể rất mạnh và ưu thắng trong một nền văn hoá đặc biệt nào đó. Ví dụ
trong nền văn hoá âu tây, sự chuyển cảm đến các biểu tượng uy thế như cấp
bằng từ các đại học danh tiếng, xe hơi bóng loáng theo kiểu mới nhất, sự hào
hoa phong nhã trong cách ăn mặc v.v… có thể dễ dàng thay thế các giá trị đích
thực bên trong và làm cản trở sự trưởng thành của những kẻ say mê các dấu hiệu
rỗng tuếch của một thứ thế lực bên ngoài hay một thứ uy tín giả hiệu.
Nếu tôi bị vướng mắc trong sự ngưng trệ hiện sinh kiểu đó – rất thông thường
trong văn hoá của tôi – thì việc vươn lên khỏi chuyển dịch hiện sinh cũng bao
hàm việc vươn lên khỏi văn hoá của tôi. Đây không phải chỉ là vấn đề tăng
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trưởng của một Kitô hữu chọn lối sống tu trì, vì họ đi vào nhà tu mang theo
những vết thương của sự ngưng trệ nơi văn hoá của họ, khung cảnh sống đã thay
đổi, nhưng sự thúc bách tìm kiếm địa vị và các biểu tượng uy thế vẫn tồn tại.
Nếu tra vấn tâm hồn, họ có thể ngạc nhiên vì thấy những triệu chứng quá rõ ràng
về cơn bệnh văn hóa này. Họ có thể khám phá nơi chính mình khát vọng thầm
kín trở thành bề trên hay họ có thể ghen ghét những đồng bạn được nổi tiếng vì
giảng hay, dạy giỏi, viết nhiều sách v.v... bởi vì chính họ luôn khao khát được
địa vị và uy tín. Họ cũng nhận thấy rằng: phần lớn tác phong của họ được thúc
đẩy, ít nhất một phần nào đó, bởi ước muốn trổi vượt hơn người khác. Nếu con
người như vậy không có đủ khả năng để được người khác chú ý bằng các tài
năng đặc biệt hay vì quá lười biếng không thể làm một công việc khó nhọc khả
dĩ làm họ nổi tiếng, thì họ có thể bị xấu xé bởi một khát vọng thầm kín là trở nên
giám đốc hay quản lý một cơ sở quan trọng. Bao lâu con người tôn giáo này
chưa dò xét chiều sâu của cơn bệnh văn hóa này, đời sống thiêng liêng của họ
chỉ là trò hề. Họ chẳng có thể phát huy một sự hiện diện đích thực và trưởng
thành trước Thiên Chúa, bởi vì sự ngưng trệ văn hóa do các biểu tượng uy thế đã
làm cho họ không thể yêu mến Thiên Chúa hơn yêu thích tham vọng của mình.
Dĩ nhiên, ở đây ta không bàn đến trường hợp một người biết cách khách quan là
mình có thể phụng sự kẻ khác tốt đẹp nhất bằng việc khiêm tốn làm những công
việc quản trị rất phức tạp. Những quản trị viên tốt lành, quên mình và cần mẫn
làm một công việc rất cần thiết cho xã hội và Giáo hội. Họ tạo nên bầu khí và
điều kiện thuận tiện để kẻ khác có thể làm nhiệm vụ mình và thực hiện mục tiêu
của cộng đoàn. Quản trị viên sáng tạo và cởi mở rất cần thiết. Họ là những
người coi công việc của mình như là cách thúc phụng sự Chúa và anh em cách
hữu hiệu nhất chứ không phải như một biểu tượng uy thế. Những quản trị viên
như thế chẳng bị kềm hãm trong sự ngưng trệ hiện sinh do các biểu tượng danh
giá.
7. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN THỰC THỤ.
Chúng ta đã đề cập đến giai đoạn chuẩn bị trong việc phát triển tôn giáo. Chúng
ta gọi nó là giai đoạn chuẩn bị, vì bao lâu tôi còn trong tiến trình tìm kiếm đối
tượng đích thực cho thể thức hiện hữu tôn giáo của tôi, thì tôi chưa có được sự
tăng trưởng tôn giáo theo nghĩa sâu xa nhất của nó. Tuy nhiên, thời kỳ chuẩn bị
trong đời sống tôn giáo của tôi có thể thực sự dẫn đến giai đoạn mà tôi gặp
Thiên Chúa trong mọi người, mọi vật và mọi biến cố. Vừa khi tôi thấy Chúa
trong mọi sự, vào lúc tôi không còn coi sự vật như chủ yếu trong đời sống tôi,
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thì tôi đã sẵn sàng để lớn lên về phương diện tôn giáo theo đúng ý nghĩa của nó.
Thực ra, không có sự phân chia rõ rệt giữa thời kỳ chuẩn bị phát triển và chính
sự phát triển tôn giáo, bởi vì một con người tôn giáo vẫn sống cho Chúa trong
giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn này sắp đặt cho họ được sự triển nở tôn giáo tràn
đầy. Cả khi tôi ở trong tình trạng chuyển dịch hiện sinh qua mẹ tôi, thầy tôi hay
cộng đoàn tu sĩ của tôi, tôi cũng không ngừng yêu mến Chúa, đi nhà thờ hay đọc
kinh. Đúng vậy, tôi có thể thực sự sống tôn giáo trong thời kỳ chuyển dịch hiện
sinh. Sự khác biệt giữa thời gian này và sự phát triển đầy đủ sau đó cốt ở điểm
này là thể thức hiện hữu tôn giáo chưa có thể hoàn toàn thấm nhập vào các thể
thức hiện hữu khác. Hậu quả là tôi chưa hoàn thành sự duy nhất và đơn thuần
toàn hảo nơi nhân cách. Có thể nói cách sống tôn giáo của tôi và việc bị lôi cuốn
bởi người hoặc vật, vốn làm tôi thán phục, hình như đi song song với nhau.
Chúng không hòa hợp lẫn nhau; thực sự, trong đa số trường hợp, chúng tách biệt
khỏi nhau. Dầu sao chăng nữa, sự lôi cuốn của người hoặc vật làm cho tôi không
thể hoàn toàn và hết lòng hướng về Chúa. Nhiều lúc tôi quá say sưa trần gian
đến độ quên cả Thiên đàng.
Hiện diện trước Thiên Chúa.
Sự hiện diện tràn đầy của tôi trước Thiên Chúa cũng không phải là một biến cố
bất thần. Từ trong giai đoạn chuẩn bị đã manh nha một sự hiện diện với Thiên
Chúa. Nhất là vào cuối giai đoạn này, có những lúc ánh sáng đột nhiên đến với
tôi xé tan mọi u ám tối tăm, và tôi tức khắc cảm nghiệm được giới hạn của các
thực tại trần gian đồng thời cảm thấy khao khát vĩnh cửu. Nếu tôi trung thành
với tiến trình ân sủng này thì các cơ hội rời rạc này sẽ trở lại, thời gian của
chúng sẽ kéo dài hơn và ước muốn của tôi trở nên sâu đậm hơn. Trong lúc đó,
các chuyển dịch hiện sinh tích cực cũng như tiêu cực tiếp tục tiến trình của
chúng. Mỗi giai đoạn tiêu cực mới, nếu được sống bằng một thái độ thích đáng,
sẽ giải thoát tôi cách nào đó khỏi chính mình và khỏi cái nhìn thiển cận của tôi
đối với các thụ tạo mỗi ngày một hơn. Cuối cùng, sự giải thoát luôn tăng bội
này, cộng với sự gia tăng của những cơ hội ánh sáng, sẽ đưa đến sự hiện diện
tràn đầy trước Thiên Chúa. Lúc đó tôi sẵn sàng để cảm nghiệm thể thức hiện
hữu tôn giáo của mình, không những như là căn bản nhất trong dự định hiện
hữu, mà còn thấy nó thấm nhuần mọi thể thức hiện diện khác của tôi trong thế
gian. Chẳng còn người nào hay vật nào có thể lôi cuốn tôi đến mức độ làm tôi
quên rằng Chúa là đối tượng cao nhất của tình yêu tôi. Bấy giờ tôi có thể yêu
thích việc dạy học, du hành, nghệ thuật, thiên nhiên, thành công chức nghiệp
hay một vài người nào cách sâu xa mà không sợ đánh mất sự hiện diện đầy yêu
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mến của tôi đối với Thiên Chúa. Bấy giờ, tôi tìm thấy Ngài khắp mọi nơi, trong
một diện mạo con người, trong tiếng chim ca hát, trong một quyển sách hay,
trong một vở kịch cảm động hay trong một người bạn dễ thương.
Các mức độ hiện diện.
Khi tôi đạt đến ân sủng của sự hiện diện tràn đầy này thì sự phát triển tôn giáo
của tôi xong chưa? Sự hiện diện tràn đầy của tôi trước Thiên Chúa luôn có cùng
một đặc tính hay không? Hay sự hiện diện này trở nên sâu xa hơn? Nói cách
khác, sự hiện diện của tôi trước Thiên Chúa có những giai đoạn phát triển của nó
không? Nếu tôi có thể đặt những câu hỏi này, thì tôi không còn hỏi thể thức hiện
hữu tôi được hướng về ai. Tôi cũng không hỏi làm sao sống thể thức hiện hữu
này như một cá vị và hỏi nơi văn hóa tôi, người ta sống thể thức này như thế
nào. Thực ra, mỗi thể thức hiện hữu gồm cả sự hiện diện tràn đầy trước Thiên
Chúa - có một đặc tính duy nhất nơi mỗi cá nhân nhưng cũng có một đặc tính
văn hóa nữa. Nhưng vấn đề là: có bao nhiêu mức độ phát triển để sự hiện diện
của tôi trước Thiên Chúa trở nên sung mãn, hoàn toàn? Nói cách khác, cơ cấu
tâm lý của một thể thức hiện hữu bao gồm nhiều thành tố:
1. Cứu cánh, hay tính cách định hướng của thể thức hiện hữu đối với đối tượng
của nó.
2 . Cá biệt, hay đường lối riêng biệt mà mỗi người có để hướng về đối tượng
3. Văn hoá, hay cách tìm đối tượng được mọi người chia sẻ trong cộng đoàn.
4. Yếu tố phát triển. Yếu tố này tuỳ thuộc mức độ tổng quát mà tôi đạt tới trong
sự phát triển cá biệt của tôi.
Nó ảnh hưởng đến thể thức hiện diện tràn đầy của tôi trước Thiên Chúa. Một thí
dụ dễ hiểu là: một đứa trẻ thánh thiện hiện diện hoàn toàn trước Thiên Chúa
khác với sự hiện diện của một ông lão thánh thiện. Cũng thế một thiếu nữ khác
với một bà lão. Trong thời gian thực hiện đời sống, tôi trải qua nhiều cấp bậc
hiện hữu và mỗi cấp bậc mà tôi hoàn thành dẫn đến một lối sống lôn giáo khác
nhau, một cách hiện diện mới mẻ trước Thiên Chúa.
Chúng ta có thể phân biệt bốn mức độ hiện hữu: sinh giác, chức năng, lãng mạn
và:hiện sinh. Mức độ sau cùng được gọi là hiện sinh không phải vì các mức độ
khác chẳng có tính cách hiện sinh nhưng vì ở mức độ này, đặc tính nhân linh
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hay hiện sinh hiện diện một cách rõ ràng và nổi bật nhất. Bởi đó, mức độ cao
nhất này là "hiện sinh" theo đúng nghĩa của nó.
Mức độ sinh giác.
Mức độ sinh giác của hiện hữu bị chi phối bởi các nhu cầu sinh lý và giác quan.
Nó hướng về việc khám phá một thế giới con người và sự vật khả dĩ làm dịu bớt
các nhu cầu thể xác và các dục vọng. Thể thức hiện hữu tôn giáo của những
người ở mức độ này có những đặc tính giác quan rất mạnh. Nhưng đặc tính này
được thấy rõ nơi thái độ tôn giáo của trẻ con và của một vài bộ lạc sơ khai. Mức
độ này không loại trừ các cấp đó cao hơn, vốn luôn tiềm ẩn, mặc dầu chẳng
mãnh liệt, nơi chủ thể. Khi một người loại trừ các mức độ cao hơn thì thể thức
hiện hữu tôn giáo của họ có thể sa đọa. Sự đè nén các mức độ cao hơn còn có
thể dẫn đến sự lệch lạc tâm bệnh trong phái tính, cách ăn uống và nghiện ngập
ma túy, dưới chiêu bài tôn giáo.
Mức độ chức năng.
Mức độ chức năng của hiện hữu là mức độ của cái “tôi” (ego) của quản trị, kiểm
soát, tổ chức, kỹ thuật, chiếm đoạt và sở hữu. Thể thức hiện hữu tôn giáo ở mức
độ này có những đặc tính như: chú trọng thực tiễn đến các công việc đạo đức,
xem xét tỉ mỉ về các lề luật luân lý, cầu xin cho được những lợi ích thực tiễn như
thi đậu, có nhiều tiền, có địa vị v.v... khi mức độ này loại trừ các mức độ cao
hơn thì nó có thể đưa đến sự cuồng tín, thái độ lên án, khinh thị (biệt phái) và
làm cho thể thức hiện hữu tôn giáo, sa đọa thành một thứ duy vật hay duy khoa
học chủ nghĩa mang màu sắc tôn giáo.
Mức độ lãng mạn.
Mức độ lãng mạn phát triển dưới ảnh hưởng của một kinh nghiệm cảm xúc quá
lớn. Nó đột ngột thúc đẩy con người ra khỏi hiện hữu sinh giác, chức năng có
tính cách vị kỷ, vốn làm cho con người không ý thức về cái phi ngã. Nếu chẳng
có kinh nghiệm này, một số người không bao giờ có thể thoát khỏi tù hãm của
tình trạng vị kỷ nơi họ bị giam cầm trong một cuộc sống nghèo nàn. Kinh
nghiệm lãng mạn tạm thời tạo nên một thái độ vui thích trong việc nhìn ngắm sự
tốt lành và toàn thiện của Thiên Chúa. Thể thức hiện hữu có tính cách tôn giáo
lãng mạn được bộc lộ bằng sự mê hoặc, phấn khởi, xuất thần có tính cách tôn
giáo và qua một lối cầu nguyện nặng phần tình cảm. Những biểu lộ cảm xúc trên
thể xác như tim đập mạnh, mạch chạy nhanh rất rõ ràng dễ thấy. Khi mức độ
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lãng mạn loại trừ các mức độ khác thì nó trở nên một sự đe dọa thay vì là một
cái phúc. Và khi sự lôi cuốn tôn giáo này trở nên một tình trạng ngưng đọng,
một mục đích riêng rẽ, thì nó sẽ đương nhiên sa đoạ và kéo theo sự tan vỡ của
toàn bộ đời sống tôn giáo nơi con người. Tôn giáo sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng
các tâm tình và cảm xúc tôn giáo đầy ảo tưởng. Hình thức hiện hữu tôn giáo sa
dọa và không đích thực này, thay vì đưa con người vượt quá chính mình, làm
cho mình trở nên rộng rãi cùng sâu thẳm hơn và phá vỡ sự cô lập cằn cỗi của
mình, thì lại nhốt mình vào một thế giới vị kỷ, đầy các cảm xúc giả tạo. Thay vì
hiệp thông với Hữu thể trong sự tham dự hiện sinh, họ chỉ tìm thấy chính cái tôi
bất hạnh của mình và khát mong tham dự nhưng chẳng bao giờ đạt tới. Đối với
họ, cuộc sống tôn giáo đã mất ý nghĩa của nó và đã trở nên một ảo ảnh xa vời.
Thái độ của họ có thể trở thành tâm bệnh nếu nó đưa đến sự tìm kiếm một cách
lệch lạc các biểu hiện cảm xúc tôn giáo. Thể thức hiện hữu tôn giáo lãng mạn
bắt nguồn từ hữu thể con người; hữu thể này có đặc tính năng động và hướng về
việc thực hiện chính mình. Mọi kinh nghiệm đích thực của con người đều liên
hệ cách nào đó với sự thực hiện chính mình, nhưng có một hệ thống giai tầng,
giữa các hiện tượng nòng cốt của sự phát triển này. Theo giai tầng này, các hiện
tượng thấp nhất tiếp nhận ý nghĩa sâu xa của chúng từ các hiện tượng cao nhất.
Thực sự, hiện tượng thấp nhất có mục đích chuẩn bị con người đến hiện tượng
cao nhất. Thời kỳ lãng mạn tôn giáo không phải là một tình trạng vĩnh viễn
song là một kinh nghiệm nhất thời, rất đẹp nhưng cũng rất ngắn, như cánh chim
vụt bay ngang cửa sổ một ngày trời xuân. Chính sự ngắn ngủi của nó cho thấy
kinh nghiệm tôn giáo lãng mạn không thể là một sự hoàn thành vĩnh viễn và
cuối cùng của hữu thể con người. Nhưng kinh nghiệm tôn giáo lãng mạn cũng
chẳng phải là một biến cố vô nghĩa trong việc phát triển thể thức hiện hữu tôn
giáo, một hứng khởi bất thần không để lại dấu vết trong đời sống tôn giáo của
con người. Vì thiếu một ý nghĩa lâu dài và cuối cùng nơi chính mình, nó nhận
lãnh ý nghĩa từ một hình thức thực hiện chính mình và tham dự tôn giáo cao
hơn, một hình thức sống cao hơn. Ý nghĩa sâu xa nhất của kinh nghiệm tôn giáo
lãng mạn đích thực là chuẩn bị con người đến một thể thức hiện hữu tôn giáo
sâu xa hơn tức là sự dấn thân có tính cách hiện sinh thật sự. Sự hứng khởi tôn
giáo được coi như phần nhập đề của một bản nhạc; nó xuất hiện như một lời mời
gọi khẩn thiết, thúc đẩy mọi người vượt ra khỏi chính mình dể hướng đời sống
mình vào chính hữu thể. Một khi lời kêu gọi được tung ra, một khi phần nhập đề
của hiện hữu tôn giáo đã chiếu tỏa trên con người và tạm thời giải thoát con
người khỏi chính mình, thì mọi sự đã sẵn sàng để bắt đầu giai đoạn dấn thân tôn
giáo.
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Mức độ hiện sinh.
Những giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển tiếp từ cảm xúc đến dấn thân hoàn toàn
có thể được coi như buồn bã, chán chường, vì hứng khởi tôn giáo mất đi nét đẹp
của nó trước khi con người cảm nghiệm được một sự dấn thân tôn giáo tràn
đầy. Thể thức hiện hữu tôn giáo lãng mạn một phần nào có tính cách thứ yếu.
Nó được cảm nghiệm như một ân huệ nhưng không, một sự ngạc nhiên, một sự
bộc phát của niềm vui và ánh sáng. Bởi đó, nó bộc lộ mãnh liệt nhất trong lãnh
vực cảm xúc thẩm mỹ. Vì lãnh vực này nằm gần trung tâm của hiện sinh, nên
kinh nghiệm này có thể là một khích lệ, một lời mời đến chính trung tâm của
hiện hữu con người. Nhưng nó vẫn chỉ là một tiếng gọi và không thấm nhập vào
cái "tôi" sâu thẳm nhất, nơi ngự trị của sự dấn thân căn bản. Mặt khác, thể thức
hiện hữu tôn giáo là chính nơi sâu thẳm nhất của con người đang đáp lại lời mời
gọi này. Nơi trung tâm của hiện hữu mình, con người cần phải trả lời, phải dấn
thân, phải quyết định xem mình có muốn đưa tất cả con người mình hướng về
Hữu thể siêu việt vô biên, được cảm nghiệm như nền tảng cuối cùng của mình
hay không. Đây là một định luật tâm lý: kinh nghiệm của tiếng gọi luôn luôn đi
theo kinh nghiệm tôn giáo lãng mạn.
Trong tâm lý của hiện hữu tôn giáo lãng mạn, thụ động tính chiếm phần ưu
thắng, vì đây là một tiếng gọi hơn là một sự phúc đáp, một kinh nghiệm triền
miên hơn là một sự dấn thân tích cực, một sự mê hoặc hơn là một sự sáng tạo
tích cực. Mặt khác, việc phân tích tâm lý của dấn thân tôn giáo cho thấy nó rất
thực tiễn, thấm nhập vào chiều sâu của hữu thể và tích cực sáng tạo. Nó có
khuynh hướng thành hình cách cụ thể trong toàn bộ đời sống hằng ngày của con
người.
Dấn thân hiện sinh.
Thể thức hiện hữu tôn giáo này có thể được mô tả, trên bình diện tâm lý, như
một sự dấn thân hiện sinh vì bốn lý do. Nó là hiện sinh bao lâu là một sự dấn
thân để hiện hữu, để ra khỏi chính mình và hướng về một Đấng siêu việt được
cảm nghiệm như nền tảng của hữu thể mình. Đây là một sự dấn thân hiện sinh
đúng nghĩa nhất, vì nó bắt buộc chủ thể loại bỏ những mối tương quan với người
và vật không còn phù hợp với thể thức hiện hữu chính yếu mới mẻ đối với Đấng
siêu việt vừa được cảm nghiệm. Hơn nữa, sự dấn thân này còn hiện sinh theo
nghĩa là nó chiếm ngự nơi trung tâm của hữu thể và nó bao hàm một sự sẵn sàng
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dấng hiến toàn thể đời mình, dâng hiến mọi hành vi, tư tưởng, cảm nghĩ cho
Đấng siêu việt. Dĩ nhiên, sự dâng hiến hiện thời, tùy thuộc hoàn cảnh cụ thể,
nhưng sự sẵn sàng để dấn thân phải thấm nhập trung tâm của một con người tôn
giáo.
Sau khi đã giải thích ý nghĩa chữ hiện sinh trong thành ngữ tâm lý "thể thức dấn
thân tôn giáo hiện sinh" (mode of religious existential commitment), bây giờ
chúng ta phải làm sáng tỏ ý nghĩa của hạn từ dấn thân. Thể thức hiện hữu tôn
giáo như một dấn thân hiện sinh là một cái gì khác với cảm nghĩ, cảm xúc hay
xúc động. Nó là một thể thức hiện hữu mà trong đó người ta không ngần ngại
đón nhận Đấng Siêu việt sau khi cảm nghiệm Ngài và đón nhận thực tại mà
Ngài cho phép hiện hữu. Về phương diện tâm lý, nó là một sự kết hợp với Đấng
Siêu việt mà con người khao khát và yêu mến vun trồng, là một sự cởi mở vô
điều kiện với Đấng Siêu việt và với điều được cảm nghiệm như ý muốn của
Ngài. Bởi đó, sự dấn thân này bao hàm việc từ bỏ cái tôi độc lập, sự hiện hữu tự
mãn của mình, để tham dự vào Hữu thể với tất cả ý thức, khi thấy sự biểu hiện
của Nó qua cuộc sống cụ thể hằng ngày. Vắn tắt, thể thức tôn giáo mang tên
"dấn thân” được cảm nghiệm như sự tự do dâng hiến toàn thể con người mình
cho Đấng Siêu việt, Đấng mà ta gặp gỡ và cảm thức như Đấng duy nhất có thể
làm cho hữu thể ta được viên mãn. Sự dấn thân nầy hé mở cho đương sự một thế
giới nơi đó Đấng Siêu việt ngày càng hiện diện thêm hơn.
8. GIAI ĐOẠN NHẬP THỂ HAY SỰ PHÁT TRIỂN TÔN GIÁO.
Chúng ta đã mô tả giai đoạn chuyển cảm và phát triển của thể thức hiện hữu tôn
giáo. Bây giờ chúng ta có thể bàn đến tiến trình tâm lý của giai đoạn cuối, giai
đoạn tăng trưởng không ngừng của thể thức hiện hữu tôn giáo mà chúng ta có
thể gọi là giai đoạn nhập thể.
Một thể thức hiện hữu tôn giáo, như chúng ta đã thấy được gọi là hiện sinh bao
lâu nó là một sự dấn thân sâu thẳm của chủ thể, là nơi mà một người thực sự là
chính mình, nơi mà mình cảm thấy được tự do. Chúng ta cũng đã ghi nhận là
hạn từ "hiện sinh" về phương diện tâm lý bao hàm một sự trao phó của toàn thể
con người: đời sống và thân xác, tư tưởng và cảm xúc, sở thích và sinh hoạt.
Tuy nhiên việc thực hiện sự dấn thân này được cảm nghiệm như không bao giờ
hoàn tất, không bao giờ hoàn hảo, như thường xuyên bị gián đoạn và một vài khi
như bị đe dọa. Mặc dầu sự dấn thân tôn giáo, tự căn bản, bắt nguồn từ trung tâm
tự do của con người, nhưng nhiều cảm nghĩ, tư tưởng, tưởng tượng, ước muốn
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và tập quán được nghiệm thấy như không phải luôn luôn tự do. Con người chẳng
có thể tự ý điều khiển chúng trong mọi hoàn cảnh. Thế giới tín lý của con người
là toàn thể những người và vật "được chấp nhận" (evaluated) vốn đang đóng vai
trò hay sẽ đóng vai trò trong cuộc sống của mình. Ý nghĩa của chúng xác định lề
lối tác phong của con người về phương diện tâm lý. Bởi đó, tác phong của con
người có thể được gọi là tự do trên bình diện tâm lý trước hết, bao lâu chính họ
cảm thấy tự do trong việc thẩm định người và vật và thứ đến, bao lâu các muôn
mẫu tác phong của họ dần dần đáp ứng các sự thẩm định này. Qua việc sửa đổi
chính mình, con người sửa đổi tác phong của mình. Bởi đó, khi con người sinh
hoạt bình thường, thì có một tương quan trực thuộc giữa tác phong của họ và thế
giới ý nghĩa của họ.
Dấn thân và thay đổi ý nghĩa.
Vì thế, khi một người về phương diện tôn giáo, hoàn toàn dấn thân từ nơi sâu
thẳm của hữu thể mình, thì về phương diện tâm lý, cũng thay đổi ý nghĩa của thế
giới mình. Thế giới đó trở thành thế giới tôn giáo. Nhưng sự thay đổi này đòi hỏi
thời gian, vì nó ngụ ý là các thế giới ý nghĩa khác phải lui dần vào một vị trí thứ
yếu trong dự định hiện hữu, và cả một vài thế giới ý nghĩa không phù hợp với sự
chọn lựa tôn giáo cũng phải bị loại ra. Đây là một tiến trình dài đằng đẳng. Bằng
cách chọn lựa một thế giới ý nghĩa mới mà họ khám phá từ thực tại như hậu quả
của một thể thức hiện hữu mới, con người tập luyện cho tác phong mình đáp
ứng những dấu hiện mới được tự do chọn lựa. Một khi con người đã khám phá
thế giới tôn giáo mới này và đã thay đổi tác phong để đáp ứng nó, thì đa số các
sự phúc đáp trong đời sống hằng ngày trở nên tự động vì được điều kiện hóa bởi
các dấu hiệu mà chính mình đã chọn lựa. Việc quan sát tác phong trên bình diện
tâm lý cho thấy là một sự thẩm định tôn giáo mới thường kéo theo một sự thay
đổi trong các đáp ứng của chủ thể. Nhưng một lần nữa, phải nói là sự thay đổi
này không được dễ dàng tức khắc. Sau sự chọn lựa căn bản cho dự định hiện
sinh mới, con người phải thắng vượt mọi liên hệ vốn kéo theo những đáp ứng có
điều kiện để thành hình trong thế giới ý nghĩa cũ, khi những thể thức hiện hữu
khác là chính yếu trong dự định hiện hữu của mình.
Bởi đó, sự chọn lựa sơ khởi "cho Đấng Siêu việt", được khẳng định một lần cho
tất cả nơi trung tâm của hữu thể con người, chỉ có thể ảnh hưởng dần dần đến
các vùng ngoại vi của thái độ, cảm nghĩ, ước muốn, tư tưởng, thói quen và hành
động vốn đang còn bị điều kiện hóa bởi các dấu hiện của những thế giới ý nghĩa
khác.
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Dấn thân từ nơi sâu thẳm.
Như vậy, thể thức hiện hữu tôn giáo không có nghĩa là trên bình diện tâm lý, con
người từ này về sau luôn luôn bị lôi cuốn bởi Đấng Siêu Việt, luôn luôn “cảm”
được sự dấn thân tôn giáo của mình, và không bao giờ bị cám dỗ phản bội sự
cam kết đó, hoặc không bao giờ cảm thấy bực tức với Thiên Chúa hay chẳng đời
nào thất bại. Theo nhận định của các nhà tâm lý, sự dấn thân tôn giáo không bảo
đảm những điều như vậy. Cám dỗ, bực tức, kháng cự, yếu đuối và thất bại có thể
xuất hiện nơi các vùng ngoại vi của hiện hữu, nhưng chúng không thể trực tiếp
tiêu diệt sự dấn thân tôn giáo hiện sinh, vốn được duy trì trong thâm tâm của
hữu thể. Mặt khác, một thể thức hiện hữu tôn giáo đích thực bao hàm ý muốn
liên tục thấm nhập các vùng xa xôi của hiện hữu mỗi ngày một hơn, nhờ ánh
sáng và cảm hứng của sự dấn thân sơ khởi này. Cách sống như vậy có thể được
định nghĩa theo phương diện tâm lý như một sự sẵn sàng liên tục và vô điều
kiện, sẵn sàng tái lập thái độ tôn giáo trong mọi vùng của hữu thể, khi nào thái
độ này bị sút kém vì sự yếu đuối, buông thả và thất bại hay bị đe dọa vì cám dỗ
hoặc nghi ngờ. Do đó, sự dấn thân tôn giáo đòi hỏi phải liên tục thể hiện nó nơi
tư tưởng, cảm nghĩ, ước muốn và hành động. Đồng thời, sự dấn thân tiên khởi
trong trung tâm hiện hữu được củng cố mỗi khi con người phải xác định lại nó
sau một kinh nghiệm về cám dỗ, mệt mỏi, thất vọng hay thất bại. Thực ra, các
cám lỗ và thất bại giúp củng cố sự dấn thân tôn giáo, vì sự dấn thân này trở nên
vững chắc nhờ việc lặp lại nhiều lần sự khẳng định. Sự khẳng định thường
xuyên trong các hoàn cảnh đối nghịch cuối cùng đưa đến một hiện hữu tôn giáo
vững chắc, không lay chuyển mà ta có thể thấy được nơi tác phong của những
người lớn tuổi, nhũng người đã liên tục xác định thể thức hiện hữu tôn giáo của
mình trong suốt cả một đời gian lao, thử thách.
Bằng tác phong hơn cảm nghĩ.
Như vậy, sự dấn thân tôn giáo hiện sinh không giả thiết như một tôn giáo thẩm
mỹ, tình cảm là người ta phải luôn luôn ý thức về sự dấn thân của mình. Cảm
thức thuộc về các vùng ngoại vi hơn của đời sống. Bởi đó cảm thức về sự dấn
thân tôn giáo có thể thiếu vắng, nhất là sau các sự thất bại, các cơn cám dỗ hay
khi phải chú ý về các vấn đề khác. Tuy nhiên, sự dấn thân được biểu lộ trên bình
diện tâm lý trong một tác phong vốn luôn tìm cách tái lập thể thức hiện hữu tôn
giáo là không ngừng nghỉ cho đến khi ảnh hưởng của thể thức chính yếu được
lan tràn đến các thể thức thứ yếu. Các thể thức này giúp xây dựng một dự định
hiện hữu sung mãn.
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Thái độ sẵn sàng căn bản này, vốn trực tiếp xuất phát từ sự dâng hiến toàn thân
cho Đấng Siêu việt, được biểu lộ và thành hình trong bốn thái độ nền tảng đối
với Đấng Siêu việt và sự hiện diện của Ngài. Đó là thái độ nền tảng đối với
Đấng Siêu việt và sự hiện diện của Ngài. Đó là thái độ chấp nhận, hiến trao,
trung thành và quan tâm sáng tạo (creative care).
Chấp nhận.
Thái độ chấp nhận là sự luôn sẵn sàng đón nhận Đấng Siêu việt và điều được
cảm nghiệm như ý muốn của Ngài trong hoàn cảnh sống cụ thể của mình, mà
không phủ nhận, đè nén hay chống lại thực tại này. Một vài cảnh sống cơ cực có
thể cám dỗ con người tôn giáo chối bỏ thái độ này. Nhưng sự dấn thân vô điều
kiện giúp họ chấp nhận thực tại, cả khi họ cảm thấy bị thương tích nơi những
vùng ngoại vi của hữu thể mình. Một niềm tin vững chắc vào tình yêu nhiệm
mầu của Đấng Siêu việt chiếm ngự họ, cả khi những khủng hoảng thương đau
phủ mờ cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
Hiến trao.
Thái độ hiến trao sung mãn xuất phát từ sự tự hiến đích thực. Sự dâng hiến này
giả thiết ta phải lớn lên trong sự sung mãn bằng cách tham dự liên tục vào Đấng
Siêu việt và vào thế giới luôn phát triển của Ngài. Vì luôn sẵn sàng tìm kiếm
nguyên nhân của mọi thất bại trong việc chấp nhận thực tại cụ thể trong đó Đấng
Siêu việt đang tự mạc khải, con người tôn giáo dần dần ý thức hơn về các sự tự
vệ ẩn dấu, các ưu tư vô thức, sự thiếu quảng đại, sự cừu hận thầm kín, sự nghi
ngờ và cay đắng nơi một vài vùng của hữu thể mình. Những nhược điểm này
không làm cho sự dấn thân tôn giáo trở thành vô hiệu trên bình diện tâm lý,
nhưng làm cho việc thực hiện thể thức hiện hữu tôn giáo nơi tư tưởng, cảm nghĩ
và hành động trở nên yếu kém. Thể thức hiện hữu tôn giáo giả thuyết mỗi người
sẵn sàng loại bỏ dần dần những trở ngại đối với việc thống trị của nó trên các thể
thức khác trong dự định hiện sinh. Khi sự sẵn sàng này không được hoàn hảo,
thì vẫn còn có dấn thân; nhưng khi nó liên tục thiếu vắng hoàn toàn, thì thể thức
hiện hữu tôn giáo không thể tồn tại trên bình diện tâm lý.
Trung thành.
Thái độ trung thành thuộc về cơ cấu tâm lý căn bản của sự dấn thân tôn giáo, bởi
vì nếu không có thái độ trung thành vô điều kiện và phổ quát này, thì cũng
không thể có thể thức hiện hữu tôn giáo. Dầu được sức khỏe hay phải bệnh tật,
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nghèo khó hay giàu sang, thành công hay thất bại, hứng khởi hay thất đảm, được
cảm thông hay bị hiểu lầm, con người tôn giáo vẫn duy trì nơi thâm sâu của
mình lời cam kết không phai mờ là trung thành với sự dấn thân đã một lần thề
hứa. Đó là ẩn dấu tâm lý của người đã dấn thân về phương diện tôn giáo, bất
luận họ chọn lựa niềm tin nào. Trung thành trong cuộc sống hằng ngày có nghĩa
là con người tôn giáo sẽ củng cố thái độ của mình đối với Đấng siêu việt vừa khi
mà họ khám phá ra là thể thức hiện hữu tôn giáo của mình trở nên yếu đuối, cằn
cỗi, máy móc hay bị đe dọa bởi các cơn cám dỗ. Về phương diện tâm lý, trung
thành là sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh cần thiết để bảo vệ sự dấn thân đầu
tiên. Phân tâm học cũng cho thấy: sự trung tín này bao hàm sự canh phòng đối
với mọi đam mê khác khả dĩ làm quên đi sự hiện diện của mình trước Đấng Siêu
việt như Ngài xuất hiện trong Kinh nghiệm hằng ngày. Chẳng có cách hiện diện
nào trong dự định sống của mình có thể ưu thắng đến mức độ làm cản trở sự
xuất hiện căn bản trước Đấng Siêu việt và trước sự hiện diện của Ngài trong
thực tại. Việc đặt các thể thức ngoại vi thành trung tâm trong dự định hiện hữu
của mình, có thể được con người tôn giáo coi như là sự thất tín, vì đó là phản bội
sự dấn thân căn bản cho Đấng Siêu việt, Đấng phải ở địa vị cao nhất trong cuộc
đời mình.
Quan tâm.
Thái độ quan tâm có tính cách sáng tạo là sự sẵn sàng chú trọng đến thực tại, nơi
mà Đấng Siêu việt đang tự mạc khải trong thế giới của con người tôn giáo. Sự
lưu tâm liên tục này đối với thực tại của chính mình hay của hoàn cảnh mình
bao hàm sự lo lắng, lo lắng không những cho đời sống thiêng liêng mà còn cho
tất cả mọi hoàn cảnh khả dĩ giúp phát huy sự tăng trưởng đích thực của chính
mình và của kẻ khác, như lưu tâm đến văn hóa, khoa học, cải tiến xã hội, sức
khỏe thể xác và cả đến việc giải trí hay tiêu khiển. Như vậy sự dấn thân cho
Đấng siêu việt trở thành dấn thân cho lợi ích tinh thần cũng như vật chất của tất
cả mọi người, trong giai đoạn không bao giờ hoàn tất là giai đoạn nhập thể của
thể thức hiện hữu tôn giáo.

136

CHƯƠNG 4: THIÊN LỆCH TRONG NHÂN CÁCH TÔN GIÁO

Sau khi tìm hiểu cơ cấu tâm lý và sự phát triển của thể thức biện hữu tôn giáo,
chúng ta có thể dễ dàng đề cập đến các lãnh vực chính yếu trong sự phát triển
này, nơi mà các thái độ và triệu chứng tâm bệnh có thể phát hiện.
Tâm bệnh.
Tâm bệnh hiện sinh (existential psychopathology) có thể được định nghĩa như
sự bất hoà hợp căn bản nơi hiện hữu, do tình trạng liên tục thiếu hội nhập các thể
thức hiện hữu mà phát xuất ra và được bộc lộ qua một lối tác phong lệch lạc nào
đó. Theo đó thì tâm bệnh hiện sinh của thể thức tôn giáo có thể được định nghĩa
như sự bất hoà hợp căn bản của hiện hữu, phát xuất do tình trạng liên tục thiếu
hội nhập thể thức tôn giáo với các thể thức hiện hữu khác và đưa đến các triệu
chứng tâm bệnh. Định nghĩa của chúng ta nhấn mạnh đến sự bất hoà hợp căn
bản. Bởi đó, nó không phải chỉ là tạm thời hay bất thường, cả khi bị kéo dài
trong một thời gian nào đó. Sự thiếu hòa hợp này chỉ được gọi là căn bản khi nó
trở thành một sự lệch lạc cố định và liên tục thấm nhập toàn bộ cơ cấu tâm lý
của một con người, và con người này chẳng tìm được giải pháp cho sự lệch lạc
của mình. Chúng ta gọị nó là sự bất hoà hợp của hiện hữu vì nó là sự xung đột
giữa các thể thức hiện hữu, vốn xung khắc nhau nhưng lại được dung nạp với
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nhau nơi cùng một người. Nói cách khác, con người đó đã phát triển một dự
định hiện hữu phân đôi (schizoid existential project) để cố gắng đi vào thực tại
bằng những thể cách đối nghịch nhau. Chúng ta chỉ nói đến tâm bệnh hiện sinh
khi sự liên tục thiếu hội nhập này đưa đến các triệu chứng tâm bệnh.
Dĩ nhiên, chúng ta chẳng phủ nhận là sự thiếu hoà hợp này đã có sẵn, trước khi
nó biểu lộ qua các triệu chứng, nhưng tâm lý gia chỉ có thề kiểm chứng sự lệch
lạc đó khi nó phát hiện cách nào đó nơi tác phong khả chứng nghiệm. Hiển
nhiên là có nhiều nguyên nhân khác đưa đến tác phong lệch lạc ngoài sự bất hoà
hợp căn bản nơi hiện hữu. Bởi đó, chúng ta giới hạn phạm vi của mình vào điều
mà chúng ta gọi là tâm bệnh hiện sinh. Thường thì nhiều nguyên nhân khác có
thể tác động trên các nguyên nhân hiện sinh hay có khi đưa đến sự bất hoà hợp
căn bản. Ví dụ một người bị chấn thương ở não mà không biết chấp nhận các
khả năng giới hạn của đời mình thì có thể phát triển một sự lệch lạc căn bản nơi
dự định hiện hữu của mình và như vậy làm cho các triệu chứng trở nên trầm
trọng hơn.
Xung đột căn bản và dai dẳng giữa thể thức hiện hữu tôn giáo và các thể thức
khác phát triển như thế nào? Có hai cách: thể thức tôn giáo không hội nhập các
thể thức hiện hữu khác và đè nén chúng, hoặc các thể thức hiện hữu khác đè nén
thể thức tôn giáo. Sự đè nén không có nghĩa là các thể thức hiện hữu dần dần bị
loại ra, nhưng có nghĩa là ý thức sáng suốt về các thể thức này bị từ rảy trong
khi chính chúng còn rất mãnh liệt và năng động song vượt quá sự kiểm soát của
chủ thể.

1. SỰ NGƯNG KẾT Ở GIAI ĐOẠN SINH GIÁC, CHỨC NĂNG, LÃNG
MẠN VÀ NHẬP THỂ CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN TÔN GIÁO.
Thể thức hiện hữu tôn giáo có thể hoàn toàn không đủ khả năng hội nhập các thể
thức khác, vì nó chẳng mở rộng hướng về đối tượng của mình nhưng ngưng kết
ở một đối tượng nào đó mà nó thần hóa. Thái độ này đưa đến việc dồn nén các
thể thức sống hồn nhiên, bộc phát vốn bộc lộ cách sống thiếu thực tế.
Loại bất hòa hợp căn bản này có thể thành hình trong giai đoạn chuyển cảm của
việc phát triển tôn giáo. Khi sự chuyển dịch hiện sinh thần tượng hóa này không
phải là một biến cố mau qua nhưng trở nên một sự ngưng trệ, thì nó ngăn chận
mọi sự tăng trưởng trong nhận định cá vị, tự tại và tự lập là những điều thường
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phải dẫn đến cái kinh nghiệm cho thấy rằng cha mẹ hay hình ảnh thay thế cha
mẹ, chẳng hạn, không phải là thần thánh hay toàn hảo. Nếu sư nhận định hồn
nhiên này vẫn phát triển ở mức độ tiền phản tỉnh của hiện hữu, nó sẽ bị dồn nén
bởi sự ngưng kết thần hóa và sẽ gây ra căng thẳng thường xuyên, gây ra mặc
cảm tội lỗi và xao xuyến nơi chủ thể.
Mặt khác, khi sự ngưng kết thành hình trong giai đoạn chuyển cảm miệt thị, thì
chủ thể sẽ đồng hóa đối tượng của thể thức hiện hữu tôn giáo với cái tôi tệ hại
của mình hay với cha mẹ, kẻ thay thế cha mẹ, tu sĩ hay các định chế tôn giáo bị
miệt thị. Tuy nhiên, nếu sự tìm kiếm tôn giáo vẫn còn tồn tại nó sẽ bị dồn nén
bởi sự ngưng kết miệt thị và gây ra căng thẳng, tội lỗi cùng xao xuyến.
* Giai đoạn sinh giác.
Một sự ngưng kết ở giai đoạn sinh giác của hiện hữu có thể làm xuất phát một
sự tìm kiếm các kinh nghiệm nhục dục cách lệch lạc và cuồng si để đáp ứng nhu
cầu tham dự tôn giáo. Nhưng cần thiết là phải phân biệt giữa một hiên hữu ấu
trĩ, một hiện hữu thô thiển và một hiện hữu tâm bệnh.
Một hiện hữu ấu trĩ xuất hiện trong thực tại ở một mức độ tương đối thấp, không
phải vì dồn nén nhưng vì thất bại trong việc đạt đến sự trưởng thành hoàn toàn.
Con người ấy thiếu hết mọi điều kiện nội tại và ngoại tại, lịch sử cũng như môi
trường cần thiết cho việc phát triển những thể cách hiện hữu cao hơn. Một vài
nền văn hóa sơ khai, chẳng hạn, biểu lộ một đời sống tôn giáo dựa trên sự tìm
kiếm các kinh nghiêm sinh giác, như giao hoan vô độ, say sưa chè chén và múa
nhảy quay cuồng, kích động..v.v.; và coi chúng như thành phần trong các nghi
thức tôn giáo của bộ lạc.
Một hiện hữu thô thiển, trái lại, là một đời sống hứa hẹn một mức độ hiện hữu
cao hơn nhưng nó bị dồn nén một cách tuyệt đối và hữu hiệu đến mức độ người
ta không còn bị xáo trộn bởi các triệu chứng báo hiệu sự dồn nén này. Đời sống
ấy thực là thô thiển nếu sự dồn nén có tính cách liên tục, và nhiều khi còn là một
sự phòng vệ kịch liệt chống lại mọi cái gì nhắc đến một mức độ hiện hữu cao
hơn. Ví dụ một người nào đó có năng khiếu sâu xa về thi ca và âm nhạc, nhưng
lại hoàn toàn dồn nén nó đến độ chẳng ý thức về nó hay còn bày tỏ sự đối
nghịch chống lại mọi cách phô diễn của thi ca hay âm nhạc.
Cuối cùng, một hiện hữu tâm bệnh là một hiện hữu gặp thất bại trong việc dồn
nén hoàn toàn các thể thức hiện hữu cao hơn vốn vẫn tiếp tục xây dựng cách tiền
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phản tỉnh một thế giới mà con người đó khiếp sợ. Sự căng thẳng giữa thế giới
mà người ta cố gắng sống và cái thế giới bị dồn nén nhưng vẫn tiếp tục phát
triển, đưa đến các triệu chứng tâm bệnh. Bởi đó, khi nói đến tâm bệnh trong tôn
giáo, chúng ta luôn luôn giả thiết là sự ngưng kết hiện sinh trên một đối tượng
chuyển cảm hay trên một mức độ hiện hữu đi theo sau hay đi kèm một sự ức chế
hiện sinh nơi một đối tượng hay một mức độ khác vốn đã xuất hiện một cách
tiền phản tỉnh. Hơn nữa chúng ta cũng giả thiết là sự ức chế này không còn hoàn
toán thành công nữa.
* Giai đoạn chức năng.
Một sự ngưng kết trên mức độ chức năng của hiện hữu dẫn đến một đời sống tôn
giáo có tính cách thúc bách hay dẫn đến sự dồn nén việc tìm kiếm tôn giáo. Như
chúng ta đã thấy, thể thức hiện hữu văn hóa hay sự ngưng kết văn hóa có ảnh
hưởng sâu xa trên thể thức hiện hữu cá vị. Thể thức hiện hữu đương thời bên
tây phương có tính cách chức năng rất nổi bật, và bởi đó nó dễ dàng dẫn đến sự
dồn nén ý thức tôn giáo, một sự dồn nén hết sức gượng gạo. Tính cách nổi bật
của sự ngưng kết có tính cách chức năng trong văn hóa Tây phương (và phần
nào cũng là văn hóa thế giới) hiện thời bắt buộc chúng ta phải đề cập nhiều hơn
về vấn đề này.
Văn hoá kỹ thuật.
Với sự xuất hiện của Cuộc Cách mạng kỹ nghệ, việc kiếm lời đã trở nên một
trong những mục đích chính yếu của cuộc sống ở Tây phương và sự cộng tác
nhân loại có tính cách hồn nhiên đã bị chìm đắm trong một lược đồ tác dụng hỗ
tương (hai bên đều có lợi) chức năng (scheme of functional interaction). Hậu
quả là từng thế hệ đã tập trung sức lực không phải để trau dồi con người nội tâm,
nhưng để phát triển các tài năng có thể đem lại lợi lộc, vốn nổi bật ở mức độ
chức năng của hiện hữu. Trong các tổ chức hiện thời, con người biến tan như
một lá phiếu vô danh trong hòm phiếu khổng lồ.Thành phố, thị trấn lan tràn nơi
có nhiều người tập trung và sống bên nhau như kẻ xa lạ,chẳng có xác tính,
nguồn gốc và truyền thống chung. Trường học tiêu chuẩn xuất hiện, nơi đó trẻ
con từ những gia đình hoàn toàn khác biệt về nguồn gốc và tín ngưỡng chung
nhau luyện tập các tài năng có thể hữu dụng trên thị trường. Loại trường tiêu
chuẩn của cộng đoàn tư bản này không thể hội nhập sự giáo dục của nó vào
truyền thống của các thế hệ đi trước, bởi vì những truyền thống được hết sức
kính trọng trong một gia đình thì lại hoàn toàn bị khinh dễ trong một gia đình
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khác. Hậu quả là một sự bất thường đáng sợ và duy nhất trong lịch sử: việc giáo
dục các thế hệ mới lần đầu tiên trong lịch sử trở thành một sự luyện tập tài nghệ,
kỹ thuật và truyền thông sự kiện mà chẳng có lấy một thứ liên hệ nào với các
nguồn mạch năng động của truyền thống. Các thế hệ của kỹ thuật được huấn
luyện mà không liên lạc với quá khứ và bị đưa vào thế giới của những cảm nghĩ
hợp thời hay cảm tưởng thành công mà chẳng có ý niệm về giá trị. Bằng cách
đó, một người man di kỹ thuật đã ra đời. Trường tiêu chuẩn đã trở thành một
chiếc tàu ma với thủy thủ đoàn khéo léo, chuyên môn, tinh xảo hơn bao giờ hết
nhưng không có bánh lái, địa bàn hay bờ bến. Thay vì một cộng đoàn được phát
triển hòa hợp, đã xuất hiện một đoàn lũ đồng đều. Việc được nên giống như
người thành công ở nhà bên, việc đạt đến các mục tiêu vật chất như kẻ khác đã
trở thành thước đo đời sống đối với nhiều người.
Tất cả đều có tính cách vụ lợi.
Thể thức hiện hữu của con người thời nay có tính cách chức năng rất rõ rệt và sự
lượng giá kỹ thuật đối với thiên nhiên và thực tại được áp đặt rất sớm trên ý thức
của những thành phần trẻ trong văn hóa. Dưới ảnh hưởng của giáo dục quá sớm
về ý thức này, con người có khuynh hướng nhận thức thế giới này theo chiều
hướng mà văn minh của họ uốn nắn họ. Hậu quả là con người trở nên xa lạ với
thiên nhiên đích thực trong toàn thể tính tự nhiên của nó và cảm nghiệm thiên
nhiên như một sự vật, một nơi tàng trữ năng lượng, một lãnh vực để khai thác.
Một con sông, chẳng hạn, được ưu tiên nhận thức như một phương tiện vận
chuyển hay như một nguồn năng lượng, một hiện tượng mà ý nghĩa chỉ là một
thứ lợi ích nào đó. Do đấy, con người chức năng không thể thu nhận sứ điệp
rạng ngời của cái đẹp, của hùng vĩ, của mầu nhiệm, cái sứ điệp chỉ được biểu lộ
cho sự cởi mở đầy thán phục, một điều nay không còn được khơi dậy vì một thứ
giáo dục thực dụng.
Hướng ngoại thiếu chiều sâu.
Trong một xã hội mà thực dụng chiếm ưu thế, kinh nghiệm tràn đầy về thế giới
trong toàn bộ thực tại của nó bị giản lược thành một thứ thông tin đơn thuần.
Thể thức hiện hữu chức năng này không cho phép con người lớn lên trong cái
tôi cá vị của mình, cái tôi còn bị chìm ngập dưới khối kiến thức khổng lồ về các
sự kiện chưa được hấp thụ. Một cái tôi không đích thực, một thứ bản ngã thực
dụng được nuôi dưỡng cùng với cả triệu người khác bởi một thứ kiến thức hời
hợt, đã trở nên nguồn mạch ẩn dấu cho mọi phản ứng và thẩm định y hệt nhau
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nơi đoàn lũ vô danh. Ý thức của con người chức năng rất nhạy cảm ở ngoại vi,
nhưng lại mơ hồ và tan vỡ ở trung tâm. Sự tổ chức thế giới theo trật tự và quy củ
ở ngoại vi ý thức con người bị xáo trộn vì sự hỗn độn ở nơi trung tâm của hữu
thể họ; tâm hồn thẳm sâu của họ chỉ là một cơn lốc quay cuồng với những ước
muốn chưa được sáng tỏ, những tưởng tượng mơ hồ và những ý tưởng xung đột.
Sự dồn nén cảm xúc là sức mạnh chính yếu trong việc hình thành con người
chức năng. Không có nó, con người chức năng không thể giới hạn cái nhìn về vũ
trụ của mình vào chiều kích đơn thuần kỹ thuật mà thôi. Cuối cùng, ngoại vi của
ý thức trở nên sức mạnh thống trị trong đời sống của họ, trong khi trung tâm của
ý thức trở nên vô thức và chỉ được biểu lộ qua các giấc mơ làm xáo trộn và qua
các triệu chứng tâm bệnh.
Khi sự toàn vẹn của ý thức bị giảm thiểu thành một ý thức hoàn toàn dành riêng
cho cả khối kiến thức thực dụng rời rạc, thì nội tâm con người sẽ chóng bị tràn
ngập bởi những mãnh vụn của thế giới, một thế giới vượt khỏi con người trong
huyền nhiệm của nó. Cái "ngã” của con người chức năng không thể rộng mở
trong sự thán phục đối với huyền nhiệm của Hữu thể, và đời sống nội tại của họ
trở thành một thứ tù ngục giả tạo được thiết bị bằng một thứ phản xạ, giới hạn
cho một loại nhận thức mà thôi. Không còn ngạc nhiên, không còn cái đẹp,
không còn huyền nhiệm nơi ý thức chức năng, vì ý thức này bị bao bọc bởi các
khía cạnh thực dụng của thế giới.
Thái độ của con người hiện thời có thể được mô tả như một sự chịu đựng, mơ
hồ, thụ động. Như một hiện hữu chức năng không có ý thức sâu đậm về chính
mình, họ không thể có lập trường đối với cái tôi đang bị xa vắng. Vì là sự phản
chiếu giả tạo của mình, con người chức năng hầu như hoàn toàn thiếu khả năng
suy nghĩ về chính mình. Vì là một kẻ xa lạ đối với chính mình, họ không nhận
thấy qui luật nào trong nơi thâm sâu của hữu thể mình. Con người đó được tổ
chức thật hoàn bị trong đời sống khoa học và nghề nghiệp, nhưng lại rất lộn xộn
và bất hòa hợp trong đời sống riêng tư. Thường thường, vì chỉ còn là một con
người chức năng với một cái "ngã" trống rỗng, họ không thể gặp gỡ linh thánh.
Sự siêu việt tôn giáo hoàn toàn xa lạ với cái "ngã" thực dụng đang bị trói buộc
trong các xiềng xích chức năng, vì thế nó liên tục lệ thuộc các dự định ngắn hạn
và những công việc ti tiện, bẩn thỉu. Như vậy, vì nhu cầu tôn giáo không được
gợi lên nơi ý thức tiền phản tỉnh, nên người ta cũng không còn cảm thấy có xung
đột giữa thể thức hiện hữu hoàn toàn hướng về xã hội và các thể thức hiện hữu
cá vị.
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Dồn nén ý thức tôn giáo.
Tuy nhiên, khi nhu cầu tôn giáo xuất hiện nơi một vài người trong tình trạng
chức năng, thì họ cảm thấy bối rối, hổ thẹn, áy náy và mang mặc cảm tội lỗi một
cách vô thức, vì đã đi lệch ra khỏi quy luật văn hóa. Mặc cảm tội lỗi này đưa đến
một tác phong tự vệ được tổ chức rất là chặt chẽ. Sự tự vệ có thể trở thành một
thứ hư vô chủ nghĩa đối với mọi sự, một thái độ tiêu cực, phá hoại đầy áy náy,
một sự tiêu diệt và miệt thị các giá trị khả hữu. Một con người tự bảo vệ mình
như vậy chống lại thể thức hiện hữu tôn giáo, có thể làm cho mình trở thành một
hệ thống phản xạ tự động vô trách nhiệm, họ có thể chỉ nhìn vũ trụ như một
chùm nguyên tử và phân tử không nghĩa lý, vô mục đích; nhìn tình yêu là một sự
xáo trộn lý thú của khoa hóa học của họ; nhìn nghệ thuật và khoa học là những
sự thăng hóa hư ảo của phái tính, nhìn lịch sử nhân loại như không gì khác hơn
.là sự đều dặn của một chiếc đồng hồ dựa trên luật sắt của thuyết tất định kinh
tế. Chủ trương hư vô hóa có tính cách tự vệ này đầu độc dự định hiện sinh của
họ; nó làm khô cạn trong họ mọi sức sống, hứng thú, kính trọng, thán phục và
dấn thân. Nó dễ dàng đưa đến xao xuyến, suy nhược thần kinh, tuyệt vọng và bỏ
cuộc. Mục đích vô thức của thuyết hư vô tự vệ này là làm cho các giá trị tôn
giáo đang đe dọa nó phải trở thành hư vô, như bất cứ vật nào khác.
Mất ý nghĩa cuộc đời.
Không phải lúc nào sự dồn nén này cũng thành công. Người ta có thể che dấu
nhưng không thể luôn luôn bóp chết tiếng nói lặng yên của hiện hữu tiền phản
tỉnh của mình. Nỗ lực chạy trốn tiếng gọi này không thể làm cho sự mời gọi kiên
trì của nó chấm dứt nhưng chỉ có thể làm sai lạc sứ điệp của nó. Sự hiểu lầm
tiếng thì thào bị che lấp của hiện sinh làm cho việc tìm kiếm tôn giáo trở nên suy
đồi. Trong trường hợp này, người ta có thể phát triển một thói quen hoạt động có
tính cách thúc bách, một thứ hoạt động có tính cách tâm bệnh, làm như có thể
khoả lấp khoảng trống nội tâm bằng lượng số công việc. Mặt khác khi đã đứng
tuổi, người ta có thể cảm nghiệm hoạt động vô bổ của mình như một đam mê vô
ích. Người ta có thể nhớ đến hình ảnh của một que diêm vừa lóe lên đã bị vứt bỏ
bên lề đường một cách vô nghĩa. Trong những trường hợp thái quá, con người
loại đó có thể tự tử vì quá chán nản về đời sống vô dụng của mình.
Một loại người chức năng khác có thể thuộc về một giáo hội nào đó, nhưng sự
nhạy cảm tinh vi trước các giá trị tôn giáo nơi các tín hữu đi trước họ, đã mai
một nơi họ, vì không còn dịp sinh hoạt trong một thế giới chức năng. Họ có thể
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biểu lộ một thứ đạo đức nào đó trong nhà thờ, nhưng lòng đạo đức này không
toàn vẹn. Có sự phân lìa giữa cái tôi thực tiễn trên mức độ chức năng và cái tôi
kém mở mang của họ trên mức độ hiện sinh. Họ cố gắng khơi dậy cái tôi hiện
sinh vào một buổi sáng Chúa Nhật và cẩn thận đặt nó lại trên kệ suốt cả tuần.
Chẳng có sự duy nhất sống động giữa những cố gắng bất thường để trở nên đạo
đức ở một vùng ngoại vi nào đó của dự định hiện sinh và cuộc sống hằng ngày
của họ, nơi mà thể thức chức năng là chính yếu. Thái độ chức năng mạnh hơn
nên dễ đàng lấn áp các chuyển động tôn giáo yếu ớt. Lúc đó, việc sinh hoạt ở
nhà thờ chỉ còn là một hình thức sinh hoạt xã hội mà người ta thực hành nhưng
chẳng biết tại sao. Tuy nhiên, việc không thể đi đến một dự định tôn giáo hội
nhập, vì có sự phân cách giữa mức độ chức năng và tôn giáo, có thể đưa đến các
triệu chứng tâm bệnh như sự lo âu bệnh hoạn, mặc cảm tội lỗi và tình trạng căng
thẳng.
Nổi loạn phản văn hoá.
Sự nổi loạn chống lại chức năng thuyết (functionalism) dưới ảnh hưởng của một
khắc khoải tôn giáo sai lạc có thể đưa đến các thái độ và triệu chứng tâm bệnh
khác. Chủ trương hư vô của con người chức năng là một sự giản lược mọi giá trị
tôn giáo vào các tương quan thực dụng. Chủ trương hư vô của con người nổi
loạn chống chức năng thuyết và chưa khám phá được ý thức tôn giáo bị dồn nén
của mình, trái lại trở thành một sự từ chối đầy phẫn nộ đối với mọi hình thức
văn hóa, nhất là nền văn minh kỹ thuật mà họ cho là đã phản bội lòng tin tưởng
khởi nguyên của họ. Bị đè bẹp bởi cái nhìn bi quan về văn hóa, họ có thể thoái
hóa đến mức độ sinh giác của hữu thể. Họ luôn bị ám ánh bởi một sự nghi ngờ
bệnh hoạn về mọi ý nghĩa, mọi văn hóa cũng như về nguyên lý của chúng: lý trí
và trực giác. Họ dễ dàng trở thành nạn nhân của các chủ trương phi lý như: lãng
mạn thuyết, sinh tồn thuyết hay huyền thuyết tìm về thiên nhiên. Họ có thể chế
nhạo và từ rảy mọi thực hiện văn hóa của trực giác sáng tạo, của lý trí chức năng
và của truyền thống trong xã hội. Họ có thể cuồng tín đến mức độ muốn tiêu diệt
nền văn minh mà họ cho là vô nghĩa. Họ không thể quan niệm là cách suy tư
chức năng và kỹ thuật có thể được hội nhập cách khôn khéo với hồn nhiên tính,
với cảm hứng và sáng tạo trong một cuộc sống trưởng thành. Chủ trương lãng
mạn hay duy cảm giác có tính cách nổi loạn không cho họ thấy là có thể hòa hợp
cầu nguyện với hành động, nhân bản với kỹ thuật, luận lý với cảm hứng, cuộc
sống và văn minh. Nói cách khác, con người chức năng nổi loạn không còn hy
vọng hay phấn đấu để cho cái "ngã" nhân linh được xuất hiện, thấm nhập và tô
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điểm trí tuệ chức năng cũng như lãnh vực sinh giác của mình.Trái lại họ đặt một
sự phân cách không thể nối liền giữa sinh cảnh và trí tuệ.
Lệch lạc nơi tôn giáo.
Sự ưu thắng của thái độ chức năng trong văn hóa hiện thời có thể đưa đến tình
trạng ngưng kết cả nơi một con người hoàn toàn dâng hiến cho việc phát triển
thể thức hiện hữu tôn giáo. Trong trường hợp này, sự suy đồi của việc tìm kiếm
tôn giáo có thể đưa đến các triệu chứng tâm bệnh. Chủ thể tôn giáo nào cố gắng
thỏa mãn sự tìm kiếm Hữu thể Tuyệt đối bằng những phương tiện của cách sinh
hoạt chức năng mà thôi thì có thể sa đọa thành một người cuồng tín giữ một quy
luật khắt khe đầy những lệnh truyền và cấm đoán với hy vọng vô thức là nhờ thế
mà chinh phục được Đấng Siêu Việt và ân huệ của Ngài. Bất cứ một sự thất bại
nào trong việc thực hiện các quy luật tỉ mỉ này cũng đưa đến căng thẳng, mặc
cảm tội lỗi làm ray rứt và đưa đến việc tự từ khước có tính cách tâm bệnh. Cuộc
sống có thể trở nên một cực hình khủng khiếp đối với con người như vậy.
* Giai đoạn lãng mạn.
Chúng ta đã thấy: kinh nghiệm tôn giáo lãng mạn là một lời mời gọi đi đến sự
dấn thân tôn giáo hiện sinh. Trong trường hợp thông thường, hiện hữu tôn giáo
lãng mạn, sau khi đã hoàn tất sứ mạng trong việc phát triển cá nhân, phải lút lui
để nhường chỗ cho sự dấn thân hiện sinh. Tuy nhiên, hiện hữu tôn giáo lãng
mạn trở nên không đích thực, khi sự biến dạng tự nhiên của nó không được chấp
nhận, khi nó bị cưỡng bách tiếp tục một cách giả tạo và trở nên một mục đích
trong chính nó. Lúc ấy chắc chắn nó sẽ suy đồi và toàn bộ hữu thể của con
người cũng chịu một số phận sa sút đó. Đời sống tôn giáo trở thành một sự vun
trồng các tâm tình và cảm nghĩ đạo đức, một thứ đạo đức tình cảm của một thế
giới giả tạo ảnh hưởng trên người, vật và các biến cố.
Một hiện hữu tôn giáo lãng mạn suy đồi mất đi sự định hướng nội tại của nó về
Hữu Thể Siêu Việt, Đấng mà sự mạc khải tiềm tàng đã nên nguồn mạch ẩn
khuất cho các tình cảm tôn giáo tuyệt vời lúc khởi nguyên. Sự cố gắng liên tục
để thâu nhận lại sự xuất thần tôn giáo nguyên thủy không thể cưỡng chế nguồn
mạch của nó, tức là ý thức hồn nhiên về Đấng Siêu việt. Hậu quả là người ta tìm
kiếm những sự bù trừ không chính đáng, và chiều kích tình cảm của kinh
nghiệm tôn giáo bây giờ trở thành nội dung duy nhất của nó cùng loại trừ mọi
khía cạnh khác. Việc hăm hở mong tìm cảm xúc tôn giáo nơi một người nào đó
có thể sẽ sa đọa thành một sự tìm kiếm thứ đạo đức tình cảm vốn vẫn được duy
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trì trong các kinh nguyện, điêu khắc, hội họa, thi ca, âm nhạc sặc mùi tình cảm
rẻ tiền dưới một thứ biểu tượng ủy mị. Đồng thời, việc đồng hóa cách vô thức
hiện hữu tôn giáo với tình cảm dâng cao tạo nên mặc cảm tội lỗi, áy náy và thất
vọng khi các tình cảm này phải thiếu vắng. Sự khao khát tìm kiếm cảm xúc tôn
giáo và sự phô trương cảm xúc ấy trong tác phong còn có thể gây ra các triệu
chứng thần kinh loạn (hysterical), cũng như sự ngưng kết ở mức độ chức năng
có thế đưa đến bịnh trạng cưỡng chế (compulsive) rất rõ rệt.
Chủ trương thẩm mỹ tôn giáo.
Một hình thức ngưng kết khác có thể thấy được là chủ trương thẩm mỹ tôn giáo.
Đối tượng ngưng kết càng đáng yêu càng quyến rũ, thì nạn nhân của nó càng bị
tê liệt. Kinh nghệm trị liệu tâm lý cho thấy: rất khó mở rộng nhận thức có tính
cách ám ảnh của một con người sống dưới sự mê hoặc của thẩm mỹ tôn giáo.
Đối với kẻ đó, tôn giáo đã trở thành một biến cố thẩm mỹ. Họ tuyệt đối hóa kinh
nghiệm thẩm mỹ và hình thức biểu tượng của nó. Sự ngưng trệ này không
những ngăn chận mọi tăng trưởng của họ đối với một dấn thân sâu xa hơn mà
còn làm cho họ đóng kín đối với các giá trị tương đối của các thể thức hiện hữu
thấp hơn như: thể thức chức năng và thực dụng mà không có chúng, con người
không thể sống lành mạnh và vững chắc được. Họ có thể từ chối và khinh dễ bất
cứ điều gì chẳng thẩm mỹ và như vậy tự đặt mình trong tình trạng xung đột liên
tục với người khác. Chủ trương duy thẩm mỹ tôn giáo, nếu trở thành tuyệt
đối,có thể làm phương hại đến cái nhìn thực tiễn về thế giới và con người. Nó
làm cho người ta bị căng thẳng, bực bội và đầy phẫn nộ. Cuối cùng, nó có thể
bóp méo và ngay cả làm gãy đổ chính kinh nghiệm thẩm mỹ tôn giáo, vì liên tục
bỏ quên khía cạnh thực dụng, sinh lý và các điều kiện xã hội cần thiết cho một
kinh nghiệm toàn diện. Con người tôn thờ kinh nghiệm thẩm mỹ như thần
tượng, coi nó như mục tiêu, cuối cùng có thể bị xáo trộn thần kinh như kẻ
chuyển dịch sự tìm kiếm Hữu thể qua mẹ mình hay ông thầy thuốc chữa mình.
Tuy nhiên, sự ngưng kết thẩm mỹ chẳng phải là không tránh được. Nếu kinh
nghiệm thẩm mỹ tôn giáo tăng trọng đều hòa, bình thường, thì trong sự thông
hiệp vui tươi và kính cẩn đối với nghệ thuật cùng thiên nhiên sẽ xuất hiện một ý
thức sâu đậm về sự hiện diện của Đấng Vô cùng qua trật tự, nét đẹp và sự điều
hòa, sẽ xuất hiện một kinh nghiệm trực tiếp về Đấng Thánh, một kinh nghiệm
đầy xác tín làm cho người ta có thể đi đến dấn thân hiện sinh.
* Giai đoạn nhập thể.
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Như chúng ta đã thấy, sự dấn thân hiện sinh nơi trung tâm của một nhân cách sẽ
dần dần lan rộng đến các vùng ngoại vi của đời sống. Sự thể hiện này được
thành tựu không phải bởi sự dồn nén song bởi việc phát triển và hội nhập dần
dần các thể thức hiện hữu phù hợp với thể thức tôn giáo và bỏ quên các thể thức
không phù hợp với thái độ chính yếu này. Đồng thời, nguyên động và tác phong
cụ thể vẫn còn là hình thức diễn tả của mọi thể thức hiện hữu còn hoạt động
trong con người. Bởi đó, nguyên động và tác phong hiện tại của một con người
tôn giáo trung bình thường không đơn thuần có tính cách tôn giáo đâu. Con
người lành mạnh khiêm tốn chấp nhận sự kiện này và phát triển một dự định
hiện hữu thực tiễn thích hợp với cảnh sống cụ thể. Họ chấp nhận một cách thực
tế sự cần thiết phải thực hiện dần dần đời sống của mình vì biết rằng một sự thực
hiện cấp tốc là hư ảo. Vì thế họ không thất đảm khi khám phá một vài ảnh
hưởng trường tồn của các thể thức vốn không thể chấp nhận nơi nguyên động và
tác phong tôn giáo của mình.
Tuy nhiên, nếu một con người thiếu sự tăng trưởng đều hòa thì không thể thích
ứng dự định hiện hữu với cảnh sống cụ thể. Dự định của họ chẳng có nền tảng
trong thực tại và trở thành một lý tưởng toàn thiện không thể thực hiện được.
Nhiều khi thể thức hiện hữu văn hóa của môi trường là nguyên nhân của thái độ
lý tưởng cao siêu này. Và phản ứng của họ trước sự thất bại trong việc thực hiện
dự định tôn giáo xa vời này có thể là mặc cảm tội lỗi ray rứt, là suy nhược thần
linh có kèm theo tư tưởng chối bỏ chính mình. Nơi một vài người khác, áp lực
liên tục có thể đưa đến sự hoàn toàn chối bỏ mọi thứ tôn giáo để trốn tránh gánh
nặng của một sự toàn thiện không thể đạt đến. Sự chối bỏ này là một hình thức
dồn nén. Nó có nghĩa là nhu cầu toàn thiện tôn giáo bị dồn nén có thể bộc lộ qua
các triệu chứng tâm bệnh trầm trọng. Một số người khác, để trốn tránh áp lực đó,
lại đồng hóa thực tại của mình với các dự định hiện hữu không thực tế. Họ phát
triển một cách sống giả định. Họ nói cười, hành động và biểu lộ lòng sùng đạo
như là họ đã hoàn toàn thực hiện dự định bất khả của mình. Nếu có điều gì đe
dọa ảo tưởng này, thì nó sẽ được biện hộ cách nào đó để có thể thích hợp với sự
xác tín của họ. Ví dụ khi người khác tỏ vẻ khó chịu về tác phong của họ, thì họ
giải thích đó như là sự bách hại đối với những người công danh. Các thể thức
hiện hữu bị dồn nén tự bộc lộ một cách lệch lạc như: sự thù hằn, đả phá được
trình bày như một thứ sứ vụ đầy vẻ khiêu khích và như một khuynh hướng giảng
đạo đức. Ganh tị và ghen ghét được bộc lộ như sự lưu tâm tìm kiếm nguyên
động trong suốt nơi những con người tôn giáo thành công hơn con người không
đích thực. Các tham vọng xã hội bị dồn nén được bộc lộ trong nhu cầu cưỡng
chế muốn trở thành người nổi bật trong việc giữ các lề luật tôn giáo. Nhiều khi
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những con người đó cho thấy có triệu chứng điên loạn (paranoid symptoms).
Nếu những kinh nghiệm chấn thương bất thần làm cho họ ý thức về sự dối trá
của đời sống tôn giáo mình, thì chắc chắn có một sự gãy đổ đưa đến suy nhược
thần kinh.
Một nguyên nhân khác có thể tạo nên tâm bệnh trong giai đoạn nhập thể hiện
sinh là sự phủ nhận các thể thức hiện hữu vốn phù hợp với dự định hiện hữu tôn
giáo và vốn cần phải được hội nhập vào một dự định hiện hữu toàn vẹn. Ở đây
ảnh hưởng của dự định văn hóa cũng có thể quan trọng. Chẳng hạn khi một nền
văn hóa có thái độ tiêu cực đối với nghệ thuật và khoa học, thì những tập thể tôn
giáo có thể diễn giải sự loại trừ này như có nghĩa là khoa học và nghệ thuật
không thể phù hợp với sự thánh thiện. Sự phủ nhận này cuối cùng có thể tạo nên
xung đột và căng thẳng, đặc biệt đối với những người cảm thấy yêu thích nghệ
thuật cùng khoa học và không thể chịu đựng sự dồn nén bịnh hoạn này. Nhiều
ảnh hưởng văn hóa của các thế kỷ trước, nhất là học thuyết nhị nguyên của
Descartes, vốn rất thịnh hành bên Âu châu, đã tạo nên tình trạng tâm bệnh trầm
trọng thường thấy nơi các tập thể tôn giáo vốn không thể đưa tôn giáo vào dời
sống của mình một cách tự nhiên và lành mạnh.
2. CÁC KHUYNH HƯỚNG TÂM BỆNH TRONG VIỆC TÌM KIẾM
TOÀN THIỆN TÔN GIÁO.
Chúng ta đã cứu xét những tình trạng tâm linh đủ loại có thể xảy ra cho thể thức
hiện hữu tôn giáo. Để kết luận, chúng ta có thể đề cập đến một vài khuynh
hướng loạn thần kinh mà chúng ta có thể khám phá trong nỗ lực hằng ngày để
tiến tới hoàn thiện tôn giáo: Thực ra, để nói đến vấn đề này, cần phải viết
nguyên một quyển sách, bởi đó ở đây chúng ta chỉ đưa ra những chỉ dẫn chính
yếu về các khuynh hướng đó.
Nhu cầu được tán thưởng.
Khi tôi cảm thấy một nhu cầu mãnh liệt được yêu mến và tán thưởng trong đời
sống thiêng liêng của tội, thì tôi nên nghi ngờ về sự toàn vẹn của các nguyên
động của mình. Ví dụ tôi có thể cảm thấy nhu cầu muốn làm vừa lòng những
người linh hướng hay mô phạm của tôi, như các linh mục xứ đạo tôi, các linh
mục hướng dẫn hội đoàn của tôi, vị tập sư, các bề trên và bạn bè của tôi. Tôi hết
sức lo lắng để sống đúng theo sự chờ đợi của họ. Điều mà tôi cho là sự mong
chờ của họ trở thành quan trọng đối với tôi còn hơn là lòng yêu Chúa, sự mong
chờ của Chúa và lòng nhân hậu của Ngài đối với sự yếu đuối của tôi. Cả tương
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quan của tôi với Chúa cũng có thể vị thấm nhập bởi nhu cầu bệnh hoạn là được
chấp nhận vì thành tích tôn giáo của tôi. Lúc đó niềm vui thiêng liêng của tôi
chẳng còn dựa trên ý thức về tình yêu cứu chuộc của Chúa, vốn luôn che chở tôi
cả khi tôi gặp thất bại, nhưng trên xác tín là tôi thành công trong đời sống thiêng
lêng của mình, vì lúc đó tôi tưởng tượng là Chúa tán thành công việc của tôi. Tôi
còn có thể nghĩ là nhu cầu được tán thưởng của tôi đã được Chúa bổ khuyết cách
kín đáo, huyền nhiệm. Thái độ đó đưa đến sự thất bại nơi tôi, vì tôi sẽ phải nhận
thấy tôi là một con người giới hạn, tội lỗi, chẳng bao giờ có thể mong chờ sự tán
thường không cùng trước mặt Chúa. Tất cả điều mà tôi có thể hy vọng là lòng
nhân hậu vô biên của Chúa mà thôi.
Đời sống thiêng liêng xây dựng trên sự mong tìm được tán thưởng trước sau gì
cũng gặp đổ vỡ. Sự khao khát được tán thành làm tôi rất nhạy cảm trước mọi sự
từ rảy của bất cứ ai, nhưng nhất là của những kẻ đại diện quyền bính trong lãnh
vực tôn giáo. Tôi có thể bị cám dỗ bỏ qua điều Chúa muốn tôi làm cho Ngài và
cho Giáo Hội, nếu cảm thấy điều đó làm mất đi sự tán thưởng mà tôi quá cần.
Thí dụ, là một nhà trí thức Kitô giáo, tôi có thể chống lại sự thúc đẩy của Chúa
Thánh Thần muốn tôi nghiên cứu sâu xa về tôn giáo. Việc nghiên cứu đó có thể
đưa đến sai lầm và tôi sợ những người có quyền bính sẽ phản đối. Thay vì lắng
nghe tiếng Chúa Thánh Thần và khiêm tốn chấp nhận nguy cơ sai lầm với sự
phê bình theo sau đó, tôi có thể chỉ nghe thấy nhu cầu riêng tư được yêu mến và
ca tụng. Tôi còn có thể đi xa hơn trong việc lừa dối mình bằng cách biện luận là
sự toàn thiện trước mắt người đời thì cũng là toàn thiện trước Thiên Chúa. Từ
lúc đó, đời sống thiêng liêng của tôi trở thành một tấm bình phong che mắt mọi
người, nhưng sau tấm màn đó chẳng có gì hết. Tôi đã đánh mất trọng tâm tôi nơi
Chúa như Ngài mặc khải cho tôi. Tôi đặt nó vào những người chung quanh với
hy vọng họ có cảm tưởng tốt về mình.
Tuân phục và trách nhiệm.
Việc vâng phục quyền bính tôn giáo, tôi không nên coi như là việc trốn chạy
khỏi sự mạo hiểm của trách nhiệrn trong các lãnh vực còn dành chỗ cho sự tự do
chọn lựa của tôi. Tôi phải vâng phục, tôi phải khiêm tốn chấp nhận sự hướng
dẫn của người khác và sự không tán thành của người khác nhưng tôi chớ nên lo
sợ trước rằng việc không chấp nhận của người ta sẽ làm tê liệt sáng kiến và hoạt
động của tôi. Nếu tôi “muốn ăn chắc”, thì sẽ không bề trên nào có thể thấy được
khuyết điểm trong tư tưởng hay hành động của tôi. Sẽ không có sự phản đối,
chẳng phải vì tôi thánh thiện, nhưng vì tôi hoàn toàn thiếu nghị lực trong tư
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tưởng và kiên quyết trong hành động. Chắng ai có thể thấy khuyết điểm nơi một
sáng kiến mà không hiện hữu bao giờ.
Nhu cầu bệnh hoạn muốn được tán thưởng có thể trở thành một cơn bệnh văn
hóa. Trong trường hợp này, cả một nhóm người trong văn hóa đó có thể bị lệch
lạc vì chứng loạn thần kinh và mất đi tinh thần sáng tạo. Không ai dám chấp
nhận sự mạo hiểm của trách nhiệm. Đời sống của mỗi người chẳng còn được
thúc đẩy bởi tình yêu Thiên Chúa và sự quên mình, nhưng bởi sự lo sợ: sợ bề
trên không tán thành mình. Bề trên lại sợ bề dưới không ủng hộ mình và như
vậy cả hệ thống quyền bính bị tê liệt. Trong các nhóm đó, tinh thần của Chúa bị
thay thế bằng tinh thần lo sợ. Hậu quả là có một cộng đoàn Kitô hữu thiếu sinh
lực, chẳng dám dấn thân cách can đảm vào công việc của Chúa ở trần gian,
nhưng luôn luôn ở trong tư thế bảo vệ lập trường của mình trong một hệ thống
quyền bính đóng kín.
Thoái thác trách nhiệm cá nhân.
Một triệu chứng khác của khuynh hướng tâm bệnh trong việc tìm kiếm toàn
thiện tôn giáo có thể là nhu cầu cần có một linh mục, một cha giải tội, một vị
linh hướng hay một người bạn đạo đức hoàn toàn đảm nhận trách nhiệm về đời
sống tôn giáo của tôi. Nếu tôi là một nhân cách tôn giáo bệnh hoạn, tôi có thể
tìm cách sống đời sống thiêng liêng của mình qua một người khác. Không
những tôi mong chờ kẻ ấy chịu trách nhiệm về tôi và giải quyết mọi vấn đề cho
tôi mà còn mong chờ kẻ ấy dành trọn sự chú ý, yêu thương và tình bạn độc
chiếm chỉ cho một mình tôi. Tôi sợ phải ở một mình và bị bỏ rơi. Tôi quá đề cao
vị trí của tình cảm trong đời sống tôi, và một cách vô thức, tôi sử dụng việc linh
hướng để tìm kiếm yêu thương, thay vì coi đó là một phương tiện để lớn lên
trong tình yêu Thiên Chúa. Tôi mong chờ tình yêu giải quyết mọi vấn đề của tôi,
xoa dịu những đau khổ của tôi và cất đi gánh nặng trách nhiệm của mình.
Khiêm tốn giả hiệu.
Một hậu quả khác của sự sai lạc trong đời sống thiêng liêng có thể là việc giới
hạn đời sống tôi trong các ranh giới hẹp hòi một cách vô lý. Tôi sẽ không xin xỏ
điều gì cả khi tôi rất cần điều đó. Tôi muốn có càng ít càng tốt và coi việc sống
khiêm tốn, che khuất, chẳng ai chú ý đến như là một thứ tôn giáo. Tôi có thể
nghĩ rằng thái độ này là bằng chứng của một sự thánh thiện phi thường nơi tôi.
Tuy nhiên một sự phân tích sâu xa cho tôi thấy thái độ này là kết quả của sự thất
bại có tính cách tâm bệnh: tôi sợ không thành công như mình muốn hay mất đi
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hào quang khiêm tốn của tôi. Nếu là một con người tôn giáo đích thực, tôi sẽ sẵn
sàng chấp nhận bị coi như không khiêm tốn và chịu đựng mọi đau khổ do sự
ganh tỵ của người khác, khi công việc của Chúa đòi hỏi tôi phải chấp nhận sự
liều lĩnh này. Vì công việc của Chúa đối với tôi quan yếu hơn là sự xuất hiện
trước một kẻ khác như con người thánh thiện. Khi tôi làm điều gì sáng tạo cho
Chúa, tôi có thể đe dọa sự nhàn lạc của kẻ khác. Bởi đó tôi sẽ gây nên sự bực
tức và chỉ trích. Nhưng nếu tôi có đời sống thiêng liêng đích thực tôi sẽ không
trốn tránh sự đau khổ này bằng cách giới hạn cuộc sống tôi vào một sự khiêm
tốn giả dối và một sự ẩn dật không đích thực để khỏi bị chỉ trích.
Khao khát quyền bính.
Khi cái động Iực sâu thẳm thúc đẩy tôi chọn lựa toàn thiện tôn giáo bị thấm
nhiễm bởi xu hướng tâm bệnh, tôi có thể tìm kiếm quyền hành trong tố chức tôn
giáo mà tôi là một thành viên với tư cách giáo dân, linh mục hay tu sĩ. Tôi có thể
ham thích quyền bính vì chính nó, chứ chẳng phải vì quyền lợi của cộng đoàn
tôn giáo hay của tín hữu. Hơn nữa, đời sống thiêng liêng của tôi có thể bị đánh
dấu bằng sự ham thích quyền bính. Sự hoàn thiện tôn giáo trở thành một thứ tự
kiểm chặt chẽ trong mọi hoàn cảnh, một sự thiếu vắng hồn nhiên và cảm xúc
bình thường. Sự dấn thân của tôi cho tôn giáo tùy thuộc vào khả năng mà nó có
thể giúp tôi gia tăng sự thống trị của tôi trên chính mình và trên người khác. Tôi
rất cẩn thận về công việc tôn giáo của tôi. Tôi viện nhiều lý lẽ để trốn tránh bất
cứ công việc nào mà chẳng giúp tôi gia tăng quyền bính và uy tín của mình. Mặt
khác, cái khuynh hướng bệnh hoạn đó cũng có thể làm tôi lo sợ mọi hoàn cảnh
mù mờ, không quen thuộc hay nguy hiểm mà tôi chẳng có thể trực tiếp kiểm
soát. Mọi sự phải được rõ ràng, chắc chắn, bảo đảm và được tổ chức hoàn bị.
Nếu không, tôi cảm thấy sợ hãi vì sự kiểm soát đối với tôi là cách duy nhất để
làm cho tôi thấy yên tâm trong cuộc sống.
Lợi dụng kẻ khác.
Con người tôn giáo bệnh hoạn cũng thường có khuynh hướng chỉ chú trọng đến
kẻ khác khi những kẻ này có thể được sử dụng theo mục đích của họ. Như vậy,
tình yêu thiêng liêng của tôi đối với tha nhân chỉ là sự tìm thoả mãn nhu cầu
được tôn trọng, kính nể và tâng bốc. Tôi chỉ chú ý đến họ bao lâu họ ca tụng tôi
như bậc khôn ngoan, thánh thiện, hiểu biết. Triệu chứng bệnh hoạn này có thể
đưa tôi đến việc bố trí quanh mình một số gia đình, bạn hữu, sinh viên thích ca
tụng tôi. Lúc đó tôi tìm cách tránh xa những người trực tính, hay chỉ trích và
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không ngại tố cáo sự thiếu sót của tôi cũng như của những người đại diện khác
của Giáo Hội. Nếu khuynh hướng bệnh hoạn đó lan rộng nơi số đông thì tôn
giáo của họ chỉ còn là một xã hội tâng bốc nhau và ở ngoài mọi thực tại. Họ tiếp
tục xông hương cho nhau và ru ngủ nhau bằng những bài ca tình cảm, trong khi
người khác chinh phục thế giới.
Nhu cầu trổi vượt.
Đời sống thiêng liêng của tôi cũng có thể bị nhiễm độc bởi các tham vọng tâm
bệnh khác. Chẳng hạn vì cảm thấy bất an, tôi cần phải thắng vượt kẻ khác trong
tác phong tôn giáo hoàn hảo và trong hoạt động tông đồ. Tôi chỉ thấy thỏa mãn
khi là người trổi nhất. Tôi phải là người thứ nhất đi vào nhà thờ, và là người cuối
cùng ra khỏi đó. Tôi cần phải là khuôn mẫu của việc đạo đức chín chắn mà
không ai vượt qua được. Khi tôi học, tôi phải là sinh viên giỏi nhất; khi tôi nói,
tôi phải nói hay nhất; khi tôi hát tôi phải hát tuyệt nhất. Nghĩa là tôi phải cảm
thấy mình giỏi nhất trong hết mọi sự. Và nghịch lý thay, tôi cũng phải là người
khiêm tốn nhất. Bởi đó, tôi luôn đề cao sự khiêm tốn của mình nhất là khi được
người khác khen tặng. Nhưng cảm tưởng khiêm tốn này đột nhiên biến mất lúc
kẻ khác đồng ý với tôi và nghi ngờ về nhân đức của tôi. Tôi liên tục bắt mình đi
đến toàn thiện tôi giáo hơn, bày tỏ nhiệt thành tông đồ nhiều hơn để phô trương
sự trối vượt của tôi trong địa hạt thánh thiện. Nhưng trong nơi sâu thẳm của
mình, tôi cảm thấy một sự bất an bệnh hoạn, một sự lo sợ trở thành vô nghĩa và
vô giá trị. Tôi chiến đấu chống lại sự bất an tiềm ẩn này bằng cách buộc mình
phải luôn luôn chiếm chỗ nhất. Nguồn gốc sự cố gắng của tôi không phải là lòng
yêu Thiên Chúa nhưng là sự xao xuyến lớn lao và cảm tưởng thầm kín về sự
thiếu kém nơi thâm sâu của hiện hữu tôi. Dầu thế tôi vẫn có thể nghĩ rằng sự
điều hoà tác phong bên ngoài của tôi là hậu qủa của sự thánh thiện.
Sợ ảnh hưởng của kẻ khác.
Mặt khác, cũng sự bất an này có thể gợi lên trong tôi khát vọng muốn tự lập và
tự túc. Tôi rất sợ mất cái tôi quá bé nhỏ của mình nên nghi ngờ mọi ảnh hưởng
của kẻ khác trên đời sống thiêng liêng của tôi. Hơn nữa, tôi sợ rằng sự thân mật
với anh em tín hữu có thể bày cho họ thấy sự yếu đuối ẩn kín của tôi và sự mỏng
dòn của tôi. Tôi tìm cách bảo vệ mình khỏi ảnh hưởng từ bên ngoài vốn có thể
làm tôi phải xáo trộn, và khỏi cái cảm tưởng xấu mà người khác có thể có về tôi
bằng cách trốn tránh mọi cuộc tiếp xúc thân mật. Càng xa cách thì tôi càng thấy
an ninh và điều đó trở thành khuôn mẫu của một con người tôn giáo hoàn toàn.
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Khi hiện tượng này lan tràn trong một nhóm Kitô hữư thì nó có thể đưa đến sự
xa cách nơi những người cho rằng sống như vậy là lý tưởng. Nó cũng có thể đưa
đến một hàng giáo phẩm xa lìa khỏi dân chúng, ngoại trừ với một số nhỏ gồm
những người thán phục họ.
Nhu cầu không tỳ vết.
Cuối cùng, sự lệch lạc trong việc tìm kiếm toàn thiện tôn giáo có thể bộc lộ
trong nhu cầu không muốn có khuyết điểm và tỳ vết. Tôi luôn luôn xét mình coi
có khuyết điểm và bất toàn nào không và tôi rất khổ sở khi thấy mình gặp một
cám dổ hay thất bại nào. Mối lo âu lớn nhất của tôi là người khác có thể khám
phá ra sự khiếm khuyết của tôi. Và sự bất an sâu thẳm nhất của tôi làm cho tôi
cần thấy mình bất khả ngộ, hoàn toàn thánh thiện, nên mẫu gương cho mọi kẻ
chung quanh.
Tất cả chúng ta có thể khám phá nơi mình một vài biểu hiện của các xu hướng
tâm bệnh. Với ơn Chúa chúng ta có thể dần dần thắng vượt chúng nếu chúng
không đâm rễ quá sâu trong đời sống chúng ta. Một vị linh hướng thẳng thắn và
khôn ngoan có thể giúp rất nhiều trong việc thanh tẩy các ý hướng của chúng ta.
Tuy nhiên trong những trường hợp bất thường khoa tâm lý trị liệu và các cách
chữa trị chuyên môn có thể là cần thiết. Vi lý do này, Kitô giáo hôm nay cần các
chuyên viên được huấn luyện về tu đức, tâm lý và phân tâm là những người,
nam cũng như nữ, có một đời sống thiêng liêng sâu đậm và đích thực, được huấn
luyện tâm lý kỹ lưỡng và muốn làm công việc khiêm tốn của Gioan Tẩy giả đối
với các Kitô hữu khác. Họ không được mời gọi để giúp kẻ khác sống hoàn toàn
sự hiện diện với Đức Kitô. Họ có một ơn gọi khiêm tốn hơn là dọn đường cho
Chúa Kitô bằng cách giúp đỡ các tính hữu khác dò xét các khuynh hướng tâm
bệnh, vốn làm ô nhiễm các nguyên động thánh thiện của họ và làm ngăn trở sự
phát triển của thể thức hiện hữu tôn giáo nơi họ.
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