
SỰ THỀ HỨA 
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:33-37 

Câu gốc: Thi-thiên 15:4c Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết; 

Mục đích: Truyền-đạo 5: 6 Đừng cho miệng ngươi làm cho xác thịt mình phạm tội. 

1. Chúa đang nói với người Phari-si về sự thề/ hứa-nguyện:  

Ma-thi-ơ 5:33 Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng 

đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình. → (Lê-vi 19:12 Các ngươi chớ chỉ danh Ta mà thề dối, 

vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời mình: Ta là Đức Giê-hô-va.) 

a. Phải trả lời hứa nguyện một cách nhanh chóng: Phục-truyền 23:21 Khi ngươi hứa 

nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì chớ trì hoãn làm cho xong; vì Giê-hô-

va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy; bằng chẳng làm cho xong, ngươi 

sẽ mang lấy tội. → (Thi-thiên 15:4c Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi 

dời gì hết;) → Thi-thiên 22:25 Sự ngợi khen của tôi tại giữa hội lớn do Chúa mà ra; Tôi 

sẽ trả xong sự hứa nguyện tôi trước mặt những kẻ kính sợ Chúa.  

b. Cảnh báo về sự trả hứa nguyện cách giả dối:  

• Về của dâng: Ma-la-chi 1:14 Đáng rủa thay là kẻ hay lừa dối, trong bầy nó có con 

đực, mà nó hứa nguyện và dâng con tàn tật làm của lễ cho Chúa! Đức Giê-hô-va vạn 

quân phán: Vì Ta là Vua lớn, danh Ta là đáng sợ giữa các dân ngoại. 

• Về hôn nhân: Ma-la-chi 2:14 Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Ấy là vì Đức Giê-hô-

va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh 

dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. 15 Vả, hơi sống của Đức 

Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một 

người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần 

mình; chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. (1 Ti-mô-thê 1:10 vì những 

kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái 

nghịch với đạo lành.) Khải-huyền 22:15  

2. Lý do Chúa dạy “đừng thề chi hết”: Ma-thi-ơ 5:34 Song Ta phán cùng các ngươi rằng 

đừng thề chi hết: đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời; 35 đừng chỉ đất mà thề, vì là 

bệ chân của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua 

lớn. 36 Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng 

hay là đen được. 

a. Vì sự dạy dỗ sai trật của người Pha-ri-si về lời thề: Ma-thi-ơ 23:16 Khốn cho các 

ngươi, là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề, thì 

không can chi; song chỉ vàng của đền thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy. 17 Hỡi kẻ dại 

và mù, vàng, và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? 18 Lại các ngươi nói 

rằng: Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ của lễ trên bàn thờ 

mà thề, thì phải mắc lời thề ấy. 19 Hỡi kẻ mù kia, của lễ, và bàn thờ làm cho của lễ nên 

thánh, cái nào trọng hơn? 20 Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và cả 

của lễ trên bàn thờ mà thề; 21 người nào chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và Đấng ngự 

nơi đền thờ mà thề, 22 còn ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và Đấng ngự 

trên ngôi mà thề vậy. (Chúa là Đấng nghe và làm chứng) 

b. Đừng coi nhẹ lời hứa của mình:  

• Vì ma-quỉ dùng điều đó để gây cho chúng ta phạm tội → bị xét đoán:  

Ma-thi-ơ 5:37 Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta 

nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra. → (Gia-cơ 5:12 Hỡi Anh em, trước hết chớ có có 

thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề nhưng phải thì nói phải, không 
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thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán.)  

• Đừng giống như ngươi Pha-ri-si: Ma-thi-ơ 23:3 Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều 

họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. 

• Đừng hứa những điều ngoài tầm kiểm soát: Châm-ngôn 27:1 Chớ khoe khoang về 

ngày mai; Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì. (Đừng hứa những việc của 

ngày mai, ví dụ như giúp đỡ tài chánh/công việc, tình cảm...) 

• Đừng vội khấn hứa: Truyền-đạo 5:1 Khi người vào nhà Đức Chúa Trời, hãy giữ 

chừng chân mình. Thà lại gần mà nghe, hơn là dâng của tế lễ kẻ ngu muội; vì nó 

không hiểu biết mình làm ác. 2 Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời 

trước mặt Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy 

nên ngươi khá ít lời. 3 Hễ nhiều sự lo lắng ắt sanh ra chiêm bao; còn nhiều lời thì sanh 

ra sự ngu dại. 5 Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả. 6 Đừng cho 

miệng ngươi làm cho xác thịt mình phạm tội, và chớ nói trước mặt sứ giả của Đức 

Chúa Trời rằng ấy là lầm lỗi. Sao làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời nói ngươi, 

và Ngài làm hư công việc của tay ngươi? 

❖ Bài học về Giép thê: Các Quan Xét 11:29 Thần của Đức Giê-hô-va bèn cảm 

động Giép-thê; người trải qua Ga-la-át và Ma-na-se, sang đến Mích-ba ở Ga-la-át, 

rồi từ Mích-ba ở Ga-la-át, người đi đánh dân Am-môn. 30 Giép-thê khẩn nguyện 

cùng Đức Giê-hô-va rằng: Nếu Ngài phó dân Am-môn vào tay tôi, khi tôi thắng 

chúng nó trở về, 31 hễ chi ở cửa nhà tôi đi ra đầu hết đặng đón rước tôi, thì nấy sẽ 

thuộc về Đức Chúa Trời, và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu. → Cácqx 

11:34 Giép-thê trở về nhà mình tại Mích-ba; kìa, con gái người ra đón-rước 

người, có cầm trống nhỏ và nhảy múa. Nàng là con một của người, ngoài nàng 

chẳng có con trai hoặc con gái nào khác hơn. 35 Giép-thê vừa thấy nàng, liền xé áo 

mình mà rằng: Ớ con, than ôi! con gây cho cha tức tối quá thay! Con thuộc vào số 

kẻ làm rối cha! Vì cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, không thế 

nuốt lời. → Ga-la-ti 3:1 Hỡi người Ga-la-ti …3 Sao anh em ngu muội dường ấy? 

Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? 

3. Đức Chúa Trời dùng chính mình để thề hứa cúng Áp-ra-ham:  Hê-bơ-rơ 6:13 Khi Đức 

Chúa Trời hứa cùng Áp-ra-ham, và vì không thể chỉ Đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình 

Ngài mà thề với người rằng: 14 Chắc Ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều, và khiến hậu tự ngươi 

sanh sản đông thêm. → (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Nầy, 

ngươi cùng dân sự mà ngươi đã dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô hãy từ đây đi lên xứ Ta đã thề ban cho 

Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, rằng: Ta sẽ ban xứ đó cho dòng dõi ngươi. → (Xuất 12:41 Khi 

mãn bốn trăm ba mươi năm rồi, thì, cũng trong ngày đó, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi 

xứ Ê-díp-tô.) 

a. Ngài muốn lời thề đó phải được thực hiện cho dòng dõi Áp-ra-ham:  

Hê-bơ-rơ 6:17 Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa 

biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi, thì dùng lời thề; 18 hầu cho nhờ hai điều 

chẳng thay đổi đó, và về hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta 

tìm được sự yên ủi lớn mạnh, là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy đã 

đặt trước mặt chúng ta. 

• Ngài luôn thành tín với lời thề của Ngài: Dân-số Ký 23:19 Đức Chúa Trời chẳng 

phải là người để nói dối, Cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài 

đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng 
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nghiệm sao? → (Gióp 23:14 Điều Ngài đã nhất định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho 

xong: Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy.) 

• Xa-cha-ri cảm tạ về sự giữ lời thề của Chúa: Lu-ca 1:72 Ngài tỏ lòng thương xót 

đến tổ tông chúng tôi, và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, 73 Theo như Ngài đã thề 

với Áp-ra-ham là tổ phụ chúng tôi, 74 mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay 

kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài, 75 lấy sự thánh 

khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết. 

4. Áp- ram thề: Sáng-thế Ký 14:22 Áp-ram đáp lại rằng: Tôi giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va 

Đức Chúa Trời Chí cao, Chúa Tể của trời và đất, mà thề rằng: 23 Hễ của chi thuộc về vua, 

dầu đến một sợi chỉ, hay là một sợi dây giày đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy; e vua nói được 

rằng: Nhờ ta làm cho Áp-ram giàu có, (Áp-ra-ham tin cậy vào Đức Chúa Trời) 

5. Đức Chúa Jêsus thề trước tòa án xét xử Chúa: Ma-thi-ơ 26:63 Nhưng Đức Chúa Jêsus cứ 

làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời 

hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời 

chăng? 64 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời; vả lại, Ta nói cùng các ngươi, về sau các 

ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời 

mà xuống. 

• Phao lô dùng Chúa để thề (làm chứng) là mình nói thật: Rô-ma 1:9 Vì Đức Chúa Trời 

mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi 

rằng tôi nhắc đến anh em không thôi→ (2 Cô-rinh-tô 1:23 Tôi cầu Đức Chúa Trời lấy 

linh hồn tôi làm chứng rằng, ấy là tại nể anh em mà tôi chưa đi đến thành Cô-rinh-tô;)  

Ga-la-ti 1:20 Thật, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi quyết rằng điều tôi viết cho anh em 

đây chẳng phải là điều dối. 

o Phao lô nhận biết Chúa kêu gọi: giữ và bước đi trong sự hứa nguyện: 

Ga-la-ti 1:15 Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong 

lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng 16 bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi, hầu cho 

tôi rao truyền Con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và 

máu. → (2 Cô-rinh-tô 11:23 Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng?...tôi lại là 

kẻ hầu việc nhiều hơn! Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá 

chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết; 24 năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần 

thiếu một roi đầy bốn chục; 25 ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm 

tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. 26 Lại nhiều lần tôi đi đường nguy 

trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, 

nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả 

dối; 27 chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, 

chịu lạnh và lõa lồ.)  

1 Ti-mô-thê 1:12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, 

Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc;) 

6. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và nhờ Chúa để ứng dụng vào đời sống 

hằng ngày để có một đời sống nên thánh. 
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