
BÀI 8 

BÍ QUYẾT CỦA NGƢỜI NỮ TÀI ĐỨC 
Kinh Thánh: Châm-ngôn 31:10-31 

PHẦN 1: ỨNG DỤNG CƠ BẢN 

******* 

1. Chuẩn bị  

Cầu nguyện:  Xin Chúa mở mắt con, để con thấy sự lạ lùng 

trong luật pháp của Chúa.  Xin Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật 

đến và dẫn con vào mọi lẽ thật của Ngài.  Và xin Chúa giúp con 

làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức (năng lực) cho con.  

Con cảm ơn Chúa Jêsus, Amen! 

2. Đọc kỹ phần Kinh Thánh 

3. Suy gẫm: Gia-cơ 1:25  Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn 

vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng 

phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì 

kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.  

4. Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh này là gì? 

Kính sợ Chúa là bí quyết thành công trong mọi lãnh vực của 

cuộc sống.  

a. Bài học này dạy gì về? 

 Đức Chúa Trời: Đức Giê-Hô-Va, Đấng ban thưởng 

cho kẻ kính sợ Ngài (c30a) Là người tôn trọng Chúa 

trong mọi sinh hoạt của mình. 

b. Phân đoạn Kinh Thánh này dạy dỗ gì về đời sống? 

 Lời hứa: Người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ 

được khen ngợi. (c30b) Kính sợ là bí quyết để thịnh 

vượng mọi bề. 

 Mệnh lệnh: Kính sợ Đức Giê-Hô-Va (c30b) 

 Cảnh báo: Duyên là giả dối, sắc lại hư không (c30) 

Những cái bề ngoài không tồn tại 

 Gƣơng tốt: 

 Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? (c10a) → Rất hiếm 

 Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc (c10b) → Quí giá 
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 Lòng người chồng tin cậy nơi nàng (c11a) → Sống có uy 

tín với chồng 

 Người sẽ chẳng thiếu huê lợi (c11b) → Luôn kết quả 

 Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự 

tổn hại (c12) Luôn thành công trong việc giúp chồng thành công 

 Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi (c13a) → Không ngồi chờ 

thời 

 Lạc ý lấy tay mình mà làm công việc (c13b) → Siêng năng 

một cách tự nguyện 

 Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán (c14a) → Lưu 

chuyển  

 Ở từ chỗ xa chở bánh mình về (c14b): Chuyên chở bánh về 

(ngon, lạ) 

 Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào 

kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi (c30) Không nhan sắc 

nhưng kính sợ Đức-Giê-hô-va đó là điều giá trị nhứt và tồn tại 

đời đời 

 Sinh hoạt hằng ngày của ngƣời nữ tài đức: 

i. Ban mai: 

 Nàng thức dậy khi trời còn tối (c15a) Chuẩn bị cho ngày 

mới, có kế hoạch 

 Phát vật thực cho người nhà mình (c15b) Cung ứng nhu cầu 

cho người nhà 

 Cắt công việc cho các tớ gái mình (c15c) Phân chia công 

việc cho người làm 

 Bên ngoài: Vườn ruộng 

 Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được (c16a) 

Có kế hoạch về kinh tế 

 Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn 

nho (c16b) Kết quả sinh kết quả 

 Về Chính mình: 

 Nàng thắt lưng bằng sức lực (c17a) → Tự trang bị cho mình 

 Và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ (c17b) → Tự khích lệ 
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mình 

 Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi (c18) → Nhận 

biết công việc mình đang làm là tốt đẹp, đang kết quả. 

ii. Buổi tối: 

 Ban đêm đèn nàng chẳng tắt (c18b):  Nhà luôn luôn có ánh 

sáng 

 Nàng đặt tay vào con quay, và các ngón tay nàng cầm con 

cúi (c19): Tự dệt áo quần 

iii. Công tác xã hội: Người có tình thương 

 Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn (c20a): Thiếu thốn 

ngắn hạn 

 Giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ (c20b): Thiếu thốn 

dài hạn 

iv. Chuẩn bị sự ấm áp cho gia đình: 

 Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết (c21a) → Không 

lo lắng vì đã chuẩn bị 

 Vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sặm (c21b) → Đã 

sắm sẵn trước mùa đông 

 Nàng làm lấy những chăn mền (c22a) → Chuẩn bị giấc ngủ 

ấm áp cho gia đình 

 Áo xống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều 

(c22b): Chuẩn bị áo quần cho bản thân 

v. Đối ngoại: Gia đình nàng có địa vị cao trong xã hội 

 Tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết, khi ngồi 

chung với các trƣởng lão của xứ  (c23) → Làm cho chồng được 

tôn trọng trong xã hội. 

 Nàng chế áo lót và bán nó; Cũng giao đai lưng cho con buôn 

(c24a) Có ơn sáng chế và chuyển giao → Có ơn về kinh tế 

vi. Chuẩn bị cho chính mình: 

 Nàng mặc lấy sức lực và oai phong (c25a) → Trang bị mạnh 

mẽ cho hiện tại 

 Và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười (c25b) → Vui mừng 

cho tương lai 
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 Trong cách giao tiếp: 

 Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan (c26a) → Thể hiện sự 

hiểu biết qua lời nói 

 Phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng (c26b) → Phát xuất từ đạo 

đức bên trong 

 Nàng coi sóc đường lối của nhà mình (c27a) → Quan tâm, 

chăm sóc, chỉnh đốn nếp sống của gia đình 

 Không hề ăn bánh của sự biếng nhác (c27b) → Kỷ luật bản 

thân 

vii. Kết cuộc: 

 Con cái nàng chổi dậy, chúc nàng được phước (c28a) → 

Con cái cảm nhận sự phước hạnh từ nơi mẹ  mình và tỏ lòng 

biết ơn. 

 Chồng nàng cũng chổi dậy, và khen ngợi nàng (c28b) → 

Chồng biết ơn và khen ngợi vợ 

 Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng 

trổi hơn hết thảy (29) → Đứng hàng đầu 

 Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng (c31a) → Được 

phần thưởng bởi những kết quả của mình 

 Khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa 

thành (c31b) → Được khen ngợi nơi địa vị cao trong xã hội. 

5. Áp dụng: 

Cầu nguyện theo sự dạy dỗ: theo Thi-thiên 128:1-4 

Viết ra sự dạy dỗ và chia sẻ cho ngƣời khác.  
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