
Quả quyết 
 

“Cử kỳ bất định” (tay giơ quân cờ lên, nhưng không biết đi nước nào). 
Vệ Hiến Công vua nước Vệ vì kiêu căng tàn bạo nênbị Ninh Huệ Tử và bạn 

(một đại phu) đảo chính phải lưu vong.Ninh Huệ Tử cùng bạn cầmquyền.Ít lâu 
sau bị bạo bệnh sắp chết, Ninh Huệ Tửthấy việc đuổi vua là bậy nên dặn con 
Ninh Điệu Tử tìm cách đưa vua (Vệ Hiến Công)hồi triều. 

Nhằm lúc Vệ Hiến Công cũng cậy người xin Ninh Điệu Tử giúp ông phục quốc 
với lời hứa “sẽ chỉ phụ trách việc tôn miếu và cúng tế mà không tham chính”. 
Nhiều người trong triều phản đối việc cho Vệ Hiến Công ngồi lại ngai vua,đại 
phu Thúc Nghi nhắc Ninh Điệu Tử: 

- Làm việc gì cũng phải nhất quán; dòng họ Ninh đuổi vua, nay đón về, ấy là 
“cử kỳ bất định”, khó tránh khỏi “thua cuộc”; việc lớn này không suy sâu xét 
kỹcó khi vạ lây cả dòng họ. 

Nhưng Ninh Điệu Tử không nghe, lấy cớ tuân theo di mệnh của  cha, đón Vệ 
Hiến Công về.Chỉ ít lâu sau, Ninh Điệu Tử bị Vệ Hiến Công sát hại để báo thù 
dòng họ Ninh đuổi vua. 

Từ đó, dâm gian có câu “Cử kỳ bất định” ý chê người do dự không quả quyết. 
Mượn câu “cử kỳ bất định” nghĩ việc tu đức: - lúc khổ ai cũng quả quyết này 

nọ – sướng rồi lại “cử kỳ bất định” (do dự) - sắp chết quả quyết trở lại thì đã 
muộn. 

Thật vậy! Đang nghèo hay còn hàn vi ai cũng nhất quyết hễ giàu, hễ hiển đạt 
sẽ thực thi Lời Chúa (thờ Chúa hết sức, yêu người hết lòng). 

Nhưng giàu hay hiển đạt lại “cử kỳ bất định” như trì hoãn. làm tôi hai chủ, 
viện cớ, lãng tránh  hoặc chỉ thực thu Lời  Chúa cách “hình thức”. 

Về hưu hay sắp chết giật mình quả quyết trở lại thì đã “thua cuộc”, không còn 
cơ hội để thực thi Lời Chúa. 

Làm người ai cũng vậy, hễ còn sở hữu chút tiền, danh, lợi, sắc… đều có thể 
“cử kỳ bất định”, cho nên Chúa bảo chàng trai về bán sạch gia tài phân phát cho 
kẻ nghèo hẳn đến theo Chúa. (Mt 19,16-22) để khỏi “cầm cày ngoái lại sau 
lưng”, nhưng cứ mặc “kẻ chết chôn kẻ chết”. 

Khó cho giáo dân! Nặng gánh gia đình, cơ ngơi, nợ nần… khó tránh “cử kỳ 
bất định”. Hay là… ta cứ theo Chúa bằng quả quyết nhỏ: luôn yêu thương mọi 
người mọi nơi mọi lúc. Kinh nghiệm cho hay hễ thực thi Lời Chúa dù ít (miễn 
không “cữ kỳ bất định”). Chúa liền đến và thêm sức cho ta dần tiến tới. 

NK 

 


