CHÆ SOÁ IQ… TRONG TIN MÖØNG
Từ lâu, để đánh giá nhau, người ta phát minh ra các loại chỉ số: IQ
(Intelligence Quotient) chỉ số thông minh; EQ (Emotional Quotient)chỉ số
cảm xúc; CQ (Creative Quotient) chỉ số sáng tạo; SQ (Social Quotient) chỉ
số xã hội; PQ (Passion Quotient) chỉ số đam mê; MQ (Moral Quotient)chỉ
số luân thường đạo lý (theo nguyên tắc có tài phải có đức); AQ(Adversity
Quotient) chỉ số khả năng ứng phó với nghịch cảnh (xin xem lại mục Đọc
báo giùm bạn của THÁNH NHẠC NGÀY NÀY số 43 tháng 3.2009) ,…
Ai cũng muốn mình và con cái mình sinh ra có “số đo” cao của những
chỉ số đó, để thành đạt hơn người, hay để trở thành người lý tưởng,
người ưu việt. Ước muốn này chính đáng. Làm gì để chủ động tạo ra?
Hay cứ phó mặc cho số phận - may rủi?
Thưa chủ động tạo ra chứ không chịu phó mặc cho số phận-may rủi
quyết định! Nhưng bằng cách nào để chủ động tạo ra? Phương pháp
khoa học nào? Quy luật di truyền nào? Sự can thiệp giáo dục, hay y học,
hay ẩm thực, hay môi trường… nào từ bên ngoài vào?...
Ai cũng loay hoay nghĩ theo chiều hướng khoa học. Nhưng ngờ đâu!
Muốn có các loại chỉ số ấy, người ta chỉ cần sống Tin Mừng.
Đầu tiên chỉ số IQ: Ai quyết tâm đi theo Tin Mừng, tức có niềm Tin
xuất chúng đến thông quán đời sau dám coi nhẹ đời này mà đi theo giáo
huấn Chúa, người đó hẳn có chỉ số IQ rất cao. Vì muốn hiểu thấu, lãnh
hội, cảm thụ và hóa thân thành Phúc âm (tin, phó mình để làm theo
Phúc âm với bao là hệ lụy thảm sầu), người đó phải có “cái đầu” hơn
người.
Chỉ số EQ: Bác ái gần toàn bộ Tin Mừng, Ai làm theo Tin Mừng là
thực thi và trở thành Bác ái. Ai trở thành Bác ái tất có lòng trắc ẩn, nhân
ái, độ lượng, tha thứ, cảm thông, nhạy cảm, dễ động lòng, mau nước
mắt và hiểu người khác sâu sắc dù người khác chưa nói ra, khổ cùng
người khổ… người ấy có chỉ số EQ rất cao.
Chỉ số CQ: Vì Tin Mừng là nguồn sáng tạo. Ai đi theo và trở thành Tin
Mừng, người đó luôn có óc sáng tạo. Một thí dụ nhỏ: Tin Mừng là Bác
ái, Bác ái là tình yêu siêu việt. Tình yêu đồng nghĩa với sáng tạo. Ai trở
thành Tin Mừng là trở nên Tình yêu đương nhiên trở nên Sáng tạo… ấy
là người đó có chỉ số CQ rất cao.
MQ: Tin Mừng là thứ luân thường đạo lý của Thiên Chúa dạy cho
nhân loại, khỏi chứng minh ai cũng công nhận không có luân thường

đạo lý nào sánh bằng. Ai đi theo Tin Mừng, người ấy có chỉ số MQ rất
cao.
PQ: Ai thực đi theo Tin Mừng đều để kẻ chết chôn kẻ chết, cầm cày không
ngó lui, không từ giã cha mẹ, bán hết của cải phát cho kẻ nghèo rồi đến đây theo
Thầy… mức độ dứt khoác cỡ các môn đệ vứt bỏ ngay chài lưới mà đi theo
như vậy nói lên chất đam mê mà Tin Mừng đòi hỏi (xét cho cùng tự bản
chất sự việc tạo nên thái độ đi theo mạnh mẽ)… ngưiờ yấ có chỉ số PQ
rất cao.
SQ: Bác ái trong Tin Mừng đã khiến người đi theo có tính xã hội rất
cao. Sống cho người khác như dụ ngôn người Samaritanô cứu nạn nhân
vụ cướp lữ hành… nói lên điều đó.
AQ: Ai đi theo Tin Mừng người đó có khả năng ứng phó với bất kỳ
loại nghịch cảnh nào thậm chí cả cái chết… một cách anh hùng nhât có
thể nói; mỗi vị thánh là “Tin Mừng nhân”, tức là một đấng anh hùng,
nêu một tấm gương-ứng phó với nghịch cảnh. Sống (thậm chí chết) vì
Tin Mừng, người đó có chỉ số AQ tuyệt cao!
Từ nhận định trên, có hai kết luận hữu dụng: trước tiên, Đức Mẹ và
Thánh Cả Giuse đạt mọi loại chỉ số ở mức cao nhất, vì là hai mẫu gương
Tin Mừng-sống; thứ đến, dạy con cái sống Tin Mừng ngay từ nhỏ giống
Hai Đấng, sẽ đạt mọi chỉ số ước mơ.

