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““DDuuyyêênn  llàà  ggiiảả  ddốốii,,  ssắắcc  llạạii  hhưư  kkhhôônngg;;  

NNhhưưnngg  nnggưườờii  nnữữ  nnààoo  kkíínnhh  ssợợ  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ssẽẽ  đđưượợcc  kkhheenn  nnggợợii..””  

(Châm. 31:30) 

 

Đối với Đức Chúa Trời, đức trung thành là một mỹ đức quí hiếm đến độ Kinh Thánh 

cũng phải phán rằng “ai sẽ tìm được” người trung thành (Sv. Châm. 20:6). Đối với 

Ápraham, một người nữ tài đức là quí vô giá cho nên ông đã sai phái gia nhân đến tận 

một phương xa để tìm kiếm cho con trai mình (Sv. Sáng. 24:3, 4). Cái vô giá mà 

Ápraham muốn tìm là điều ít ai tìm. Thường tình người ta hay tìm kiếm tài năng chứ 

không phải là đức hạnh; tìm kiếm giá trị bề ngoài chứ không phải giá trị bề trong. Mặt 

khác, cái người ta cần sẽ làm tăng giá trị cho cái người ta tìm. Cả đến Ađam trong trạng 

thái vô tội của mình cũng đã biết cần về nhu cần hoàn thiện cho chính mình và Đức 

Chúa Trời đã “làm nên một kẻ giúp đỡ” giống như Ađam (Sáng. 2:18). Thật ra, sự quí 

giá của Êva cao hơn mọi loại bửu ngọc. Không thể có châu báu nào có thể so sánh được 

với giá trị của một “kẻ giúp đỡ” như Êva… 

““
1111

LLòònngg  nnggưườờii  cchhồồnngg  ttiinn  ccậậyy  nnơơii  nnàànngg,,__NNggưườờii  ssẽẽ  cchhẳẳnngg  tthhiiếếuu  hhuuêê  llợợii..  
1122

TTrrọọnn  đđờờii  nnàànngg  

llààmm  cchhoo  cchhồồnngg  đđưượợcc  íícchh  llợợii,,__CChhớớ  cchhẳẳnngg  hhềề  ssựự  ttổổnn  hhạạii”” (Châm. 31:11-12). Các câu Kinh 

Thánh này khẳng định giá trị của “người nữ tài đức” mà không hề nói gì về sự khác biệt 

của họ đối với các người nữ khác. Vế trước của mỗi câu Kinh Thánh này chỉ cho thấy 

tính cách làm vợ của “người nữ tài đức”. Chính lòng trung thành, sự toàn tâm, và nhiệt 

tình của “người nữ tài đức” làm cho họ trở nên đáng tin cậy. Người chồng cảm thấy 

mình được quan tâm, gánh nặng được chia sẻ, và tấm lòng được vơi nhẹ. Người chồng 

yên tâm khi vắng nhà nhờ nhận biết rằng phúc lợi của gia đình được vợ mình gìn giữ và 

mình sẽ được vui đón khi trở về. Đó là cách mà một người vợ trung thành và một người 

chồng trung tín ban phước cho nhau. Khi người vợ trang sức bằng đức hạnh thì người 

chồng chẳng còn có lý do gì để lo lắng cả. Khi người vợ trang sức bằng đức hạnh thì gia 

đình là nơi mà người chồng sẽ đặt trọn tấm lòng. Người chồng không cần phải xét nét gì 

đối với vợ mình cả. Người chồng sẽ không cần phải có bất cứ sự e dè hay lo lắng gì. Từ 

một tâm thế lãnh đạo như vậy người chồng mới có thể khích lệ vợ mình chăm sóc gia 

đình theo các phẩm hạnh của họ được. Tất cả những điều này đều được vận động theo 

một cơ chế khôn ngoan khiến cho người chồng chẳng còn cần phải tìm kiếm gì hơn, 

chẳng còn phải chịu sự cám dỗ nào khác, chẳng còn cần gì thêm cho mình ngoài hạnh 
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phúc đã có trong gia đình. Một sự phối thuộc như vậy của người vợ sẽ cứ vững bền khi 

hai vợ chồng biết dành thì giờ cho nhau. Về phần người vợ, thay vì lợi dụng lòng tin của 

chồng “người nữ tài đức” sẽ cứ “tìm cách cho đẹp lòng chồng mình” mỗi ngày càng 

nhiều hơn (Sv. 1Cô. 7:34). Ước mong sao cho mọi gia đình đều có được “người nữ tài 

đức” như vậy! Thế nhưng hãy xem trường hợp của Êva, thay vì làm “một người giúp 

đỡ” Êva đã làm một kẻ cám dỗ. Trường hợp của vua Sôlômôn cũng tương tự khi bị các 

người vợ của vua làm cho tấm lòng kính yêu Đức Chúa Trời bị phai mờ. Chính 

Giêsabên đã là người kích động chồng mình làm những điều tàn ác, gớm ghiếc. Vợ của 

Gióp cũng chẳng kém khi bà nói với Gióp rằng “hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết 

đi!” (Gióp 2:9). Gánh nặng về “một người đàn bà hay tranh cạnh” (Sv. Châm. 21:9; 

25:24) là một gánh nặng đau khổ và tất cả những điều này đều thuộc về một sự tương 

phản âm tính đối với đức hạnh của “người nữ tài đức”. Hình thức biểu hiện trên thực tế 

thường là một sự pha trộn giữa tốt và xấu nhưng phẩm hạnh của “người nữ tài đức” là 

phẩm hạnh tinh ròng, một phẩm hạnh tuyệt đối tốt.         

Sự khích lệ của chồng của “người nữ tài đức” trở thành là lợi và thú của họ. Được sống 

cho chồng là niềm vui lớn nhất của “người nữ tài đức”. Cho dầu đôi khi có thiếu sự 

khích lệ từ nơi chồng thì “người nữ tài đức” cũng chẳng bao giờ cưu mang lòng giận, 

hoài nghi, hờ hững, hay thiếu sự ân cần đối với chồng. “Người nữ tài đức” sẽ chẳng bao 

giờ để cho sự nhạy cảm của mình bị ảnh hưởng bởi những lúc quan hệ vợ chồng của 

mình trở nên gập ghềnh. 

Mối quan hệ bất vụ lợi này được hình thành từ một tâm tình tận hiến thể theo các nguyên 

tắc Cơ Đốc là những nguyên tắc giàu tính tôn trọng đối với cơ nghiệp hôn phối. Nếu 

quan hệ hôn phối thực sự là quan hệ phối thuộc thì sẽ không bao giờ có việc một bên hôn 

phối nào đó bị mất giá cả. Thật ra là trong một mối quan hệ hôn phối như vậy người ta 

hoàn toàn có thể kỳ vọng về sự tỏa sáng của “sự mầu nhiệm” hôn phối như một sự phản 

ánh mối quan hệ của “Đấng Christ và Hội Thánh” (Sv. Êph. 5:32). Điều mấu chốt trong 

quan hệ hôn phối là chồng quan tâm đối với sự yếu đuối của vợ và vợ biết chăm lo cho 

sự nghiệp của chồng. 

““
1133

NNàànngg  lloo  ttììmm  llôônngg  cchhiiêênn  vvàà  ggaaii  ssợợii,,__LLạạcc  ýý  llấấyy  ttaayy  mmììnnhh  mmàà  llààmm  ccôônngg  vviiệệcc..  
1144

NNàànngg  

ggiiốốnngg  nnhhưư  ccáácc  cchhiiếếcc  ttààuu  bbuuôônn  bbáánn,,__ỞỞ  ttừừ  cchhỗỗ  xxaa  cchhởở  bbáánnhh  mmììnnhh  vvềề..  
1155

NNàànngg  tthhứứcc  ddậậyy  kkhhii  

ttrrờờii  ccòònn  ttốốii,,__PPhháátt  vvậậtt  tthhựựcc  cchhoo  nnggưườờii  nnhhàà  mmììnnhh,,__VVàà  ccắắtt  ccôônngg  vviiệệcc  cchhoo  ccáácc  ttớớ  ggááii  mmììnnhh..  
1166

NNàànngg  ttưưởởnngg  đđếếnn  mmộộtt  đđồồnngg  rruuộộnngg,,  bbèènn  mmuuaa  nnóó  đđưượợcc;;__NNhhờờ  hhooaa  llợợii  ccủủaa  hhaaii  ttaayy  mmììnnhh,,  

nnàànngg  ttrrồồnngg  mmộộtt  vvưườờnn  nnhhoo..  
1177

NNàànngg  tthhắắtt  llưưnngg  bbằằnngg  ssứứcc  llựựcc,,__VVàà  llààmm  hhaaii  ccáánnhh  ttaayy  mmììnnhh  rraa  

mmạạnnhh  mmẽẽ..  
1188

NNàànngg  ccảảmm  tthhấấyy  ccôônngg  vviiệệcc  mmììnnhh  đđưượợcc  íícchh  llợợii;;__BBaann  đđêêmm  đđèènn  nnàànngg  cchhẳẳnngg  ttắắtt..  
1199

NNàànngg  đđặặtt  ttaayy  vvààoo  ccoonn  qquuaayy,,__VVàà  ccáácc  nnggóónn  ttaayy  nnàànngg  ccầầmm  ccoonn  ccúúii..  
2200

NNàànngg  mmởở  đđưưaa  ttaayy  rraa  

ggiiúúpp  kkẻẻ  kkhhóó  kkhhăănn,,__GGiiơơ  ttaayy  mmììnnhh  llêênn  ttiiếếpp  nnggưườờii  nngghhèèoo  kkhhổổ..  
2211

NNàànngg  kkhhôônngg  ssợợ  nnggưườờii  nnhhàà  
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mmììnnhh  bbịị  ggiiáá  ttuuyyếếtt,,__VVìì  ccảả  nnhhàà  đđềềuu  mmặặcc  ááoo  bbằằnngg  llôônngg  cchhiiêênn  đđỏỏ  ssặặmm..  
2222

NNàànngg  llààmm  llấấyy  nnhhữữnngg  

cchhăănn  mmềềnn;;__ÁÁoo  xxốốnngg  nnàànngg  đđềềuu  bbằằnngg  vvảảii  ggaaii  mmịịnn  mmààuu  đđỏỏ  đđiiềềuu..  
2233

TTạạii  nnơơii  ccửửaa  tthhàànnhh  cchhồồnngg  

nnàànngg  đđưượợcc  cchhúúnngg  bbiiếếtt,,__KKhhii  nnggồồii  cchhuunngg  vvớớii  ccáácc  TTrrưưởởnngg  LLããoo  ccủủaa  xxứứ..  
2244

NNàànngg  cchhếế  ááoo  llóótt  vvàà  

bbáánn  nnóó;;__CCũũnngg  ggiiaaoo  đđaaii  llưưnngg  cchhoo  ccoonn  bbuuôônn..  
2255

NNàànngg  mmặặcc  llấấyy  ssứứcc  llựựcc  vvàà  ooaaii  pphhoonngg,,__VVàà  

kkhhii  ttưưởởnngg  đđếếnn  bbuuổổii  ssaauu,,  bbèènn  vvuuii  ccưườờii..  
2266

NNàànngg  mmởở  mmiiệệnngg  rraa  ccáácchh  kkhhôônn  nnggooaann,,__PPhhéépp  ttắắcc  

nnhhâânn  ttừừ  ởở  nnơơii  llưưỡỡii  nnàànngg..  
2277

NNàànngg  ccooii  ssóócc  đđưườờnngg  llốốii  ccủủaa  nnhhàà  mmììnnhh,,__KKhhôônngg  hhềề  ăănn  bbáánnhh  ccủủaa  

ssựự  bbiiếếnngg  nnhháácc”” (Châm. 31:13-27). Đoạn Kinh Thánh này vẽ lên các nét tính cách đáng 

yêu của “người nữ tài đức” thể theo các quan niệm và nguyên tắc cổ đại quen thuộc với 

một sự áp dụng phổ quát cho toàn xã hội. Đoạn văn Kinh Thánh này không những chỉ 

vẽ ra hình ảnh người vợ của một người đàn ông có địa vị xã hội mà lại còn làm cho rõ 

nét về một bà mệnh phụ trong cương vị của một nội tướng. Đó chính là một người đàn 

bà “lấy nết na và đức hạnh giồi mình” là người “không dùng những tóc gióc, vàng, châu 

ngọc và áo quần quí giá” (1Ti. 2:10) nhưng không hề thua kém ai. Tuy nhiên, có một 

điều rất đáng để ý ở đây.  Tiêu chuẩn tin kính được đề cập trong đoạn văn Kinh Thánh 

này không phải là một loại tiêu chuẩn tôn giáo xuất thế, ẩn cư để sống biệt lập đối với thế 

gian hầu có được sự tương giao mật nhiệm với Đức Chúa Trời. Tiêu chuẩn được đề cập 

ở đây không hề mang màu sắc khổ hạnh tu viện mà nhiều người nhầm tưởng là đỉnh cao 

của sự hoàn hảo của Cơ Đốc Giáo. Phần lớn các nét đặc trưng của “người nữ tài đức” 

được mô tả trong đoạn văn Kinh Thánh  này thuộc về tính cách cá nhân và phẩm hạnh 

nội trợ, gia đình. Tự thân các nét đặc trưng của “người nữ tài đức” được mô tả trong 

đoạn văn Kinh Thánh  này cũng chính là một sự phê phán không lời đối với đối với thói 

chây lười vẫn thường thấy ở một số người! 

Thế nhưng chúng ta hãy cùng nhau xem xét chi tiết hơn đối với bức tranh được tả vẽ qua 

đoạn văn Kinh Thánh này. Trước hết chúng ta nhận thấy các thói quen cá nhân của 

“người nữ tài đức” đầy nghị lực. Thời xưa, những người nữ thượng lưu vẫn thường hay 

đảm nhiệm cả việc lao động chân tay và tạp dịch. Nguyên tắc chính của họ là hy sinh 

bản thân. “Người nữ tài đức” luôn nêu gương chuyên cần và ý thức tự trọng cho các gia 

nhân của mình. Họ không gán cho các tôi tớ mình những gì mà họ chưa nêu gương làm 

trước, họ điều khiển gia nhân mình cách đầy hiệu quả qua việc tự điều khiển mình. 

“Người nữ tài đức” tự tay mình dệt vải. Việc khâu vá cho gia đình cũng là một việc mà 

“người nữ tài đức” tự tay làm lấy. Thay vì luôn mồm ra lệnh thì “người nữ tài đức” dùng 

chính đôi tay mình tận tụy lao động để nêu gương. Thay vì quát tháo, mệnh lệnh thì 

“người nữ tài đức” tự tay mình làm lo việc canh cửi mà không nề hà gì hết. “Người nữ 

tài đức” chịu thức khuya, biết dậy sớm từ khi trời chưa sáng. Thành quả do công việc 

mình tạo ra được “người nữ tài đức” chuyển thành hóa tài và lương thực cho gia đình. 

Các sản phẩm như thảm thêu, vải gai, nịt ngực do “người nữ tài đức” làm ra đều có chất 

lượng cao. “Người nữ tài đức” để tất cả tấm lòng và sức lực mình vào trong công việc 
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của mình, không câu nệ bất cứ sự chi có ích cho vị trí người nữ của mình. Bằng việc tận 

tụy trong việc nhà, “người nữ tài đức” đã gián tiếp đóng góp phần tích cực của mình vào 

cộng đồng. “Người nữ tài đức” còn lo cả đến việc tạo mãi điền sản cho gia đình hầu cho 

mùa màng và thu nhập sẽ được sung túc hơn. 

Qua các sự qua sát này chúng ta cũng nhận ra vai trò “bà chủ” của “người nữ tài đức” 

trong gia đình của mình. “Người nữ tài đức” được ngợi khen chẳng những nhờ họ biết 

“kính sợ Đức Giêhôva” (Sv. Châm. 31:30) mà là còn nhờ họ biết “cai trị nhà mình” (Sv. 

1Ti. 5:14) qua việc họ hoàn thành phận sự mình cách chu toàn cả về thời gian lẫn khối 

lượng công việc. Trật tự gia đình theo Kinh Thánh là người chồng phải “đi ra, đến công 

việc mình, và làm cho đến chiều tối” (Sv. Thi. 104:23)   và người nữ phải “có nết na, 

trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình” (Sv. Tít 2:5). 

Thật là một hình ảnh đẹp khi thấy một “người nữ tài đức” bằng tất cả sự chăm chỉ, hy 

sinh, và nhiệt tình “xây cất nhà mình” (Sv. Châm. 14:1) theo những cách như thế. 

“Người nữ tài đức” đã thức dậy từ khi trời vẫn còn tối không phải là để được khen ngợi, 

tán dương mà là để cho gia đình mình đủ ăn, đủ mặc. Sự khéo léo mà “người nữ tài đức” 

có được cũng là một điều thật đáng kể… “Người nữ tài đức” vừa giỏi việc vừa giỏi quản 

trị gia nhân đến mức chẳng ai có thể tìm thấy bất cứ lý do nào để buộc họ tội lười nhác 

được. Mặt khác, trong việc quản trị gia đình “người nữ tài đức” rất xem trọng trật tự nội 

bộ. Tài quán xuyến của “người nữ tài đức” không chỉ giới hạn giữa vòng các gia nhân 

mình mà còn lan ra đến việc giúp đỡ cho những người nghèo thiếu của cộng đồng. Lòng 

của “người nữ tài đức” đã mở rộng “cho kẻ đói” (Sv. Ês. 58:10) nên tay của “người nữ 

tài đức” cũng đã “sè tay mình ra” (Sv. Phục. 15: 8) cho những người xa lạ bằng tất cả 

tình yêu thương chan chứa trong lòng mình để từ đó mà “lòng người góa bụa nức nở vui 

mừng” (Sv. Gióp 29:13; Công. 9:39). Tâm hồn và phong cách của “người nữ tài đức” 

cũng đươc thể hiện theo cùng một cách để rồi tất cả đều hợp lại để làm nổi bật chức 

nghiệp của họ: Người mệnh phụ không phải chỉ có duy nhất luật yêu thương mà cũng 

còn có luật khôn ngoan mà hình thức thể hiện trên cung cách nói năng là sự ưu ái, dịu 

dàng. Lòng yêu thương và sự khôn ngoan trong đời sống của “người nữ tài đức” luôn 

được thể hiện qua hình thức nói năng khiến cho “người nữ tài đức” trở nên “mão triều 

thiên cho chồng nàng” (Châm. 12:4). Nhờ “người nữ tài đức”, chồng họ được kính nể 

trong giới lãnh đạo địa phương. Chồng của “người nữ tài đức” được củng cố về địa vị 

chẳng những nhờ tài năng và đức độ của chính mình mà cũng còn nhờ vào sự ổn định, 

tính nổi danh, và tầm bề thế của gia đình mà “người nữ tài đức” xây dựng được. Đối với 

“người nữ tài đức”, các phước hạnh đa phương và rõ nét được khởi xuất chủ yếu từ 

chính tính cách của họ. Sức mạnh của con người bề trong, sự dũng cảm và quyết tâm Cơ 

Đốc  của “người nữ tài đức” giúp họ thắng vượt mọi trở ngại để tiến lên. Thanh danh của 

“người nữ tài đức” là một sự ấn chứng rằng họ được Đức Chúa Trời đẹp ý như thế là 
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một đầy tớ trung tín của Ngài, là con gái của Ân Điển Ngài, là người thừa thọ sự vinh 

hiển của Ngài… 

““
2288

CCoonn  ccááii  nnàànngg  cchhỗỗii  ddậậyy,,  cchhúúcc  nnàànngg  đđưượợcc  pphhưướớcc;;__CChhồồnngg  nnàànngg  ccũũnngg  cchhỗỗii  ddậậyy,,  vvàà  kkhheenn  

nnggợợii  nnàànngg rrằằnngg::  
2299

CCóó  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  ccoonn  ggááii  llààmm  llụụnngg  ccáácchh  ttààii  đđứứcc,,__NNhhưưnngg  nnàànngg  ttrrổổii  hhơơnn  

hhếếtt  tthhảảyy..  

3300
DDuuyyêênn  llàà  ggiiảả  ddốốii,,  ssắắcc  llạạii  hhưư  kkhhôônngg;;__NNhhưưnngg  nnggưườờii  nnữữ  nnààoo  kkíínnhh  ssợợ  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ssẽẽ  

đđưượợcc  kkhheenn  nnggợợii..  
3311

HHããyy  bbaann  cchhoo  nnàànngg  bbôônngg  ttrrááii  ccủủaa  ttaayy  nnàànngg;;__KKhháá  đđểể  ccáácc  ccôônngg  vviiệệcc  

nnàànngg  nnggợợii  kkhheenn  nnàànngg  ttạạii  ttrroonngg  ccửửaa  tthhàànnhh”” (Châm. 31:28-31). Khi sống cho lợi ích của 

tha nhân “người nữ tài đức” cũng đã sống cho lợi ích của chính mình. Đối với một người 

nữ, trên đời này chẳng còn gì đáng mừng hơn là được con cái kính trọng và được chồng 

yêu quí. Chúng ta có thể tự đặt mình vào vị trí của “người nữ tài đức” để thấu hiểu được 

phước hạnh của họ. Theo dòng thời gian các con cháu của “người nữ tài đức” lớn lên và 

cùng nhau sống quây quần chung quanh họ. Có lẽ cuộc sống quần cư của các thế hệ giúp 

họ tiếp nối được truyền thống tốt đẹp mà “người nữ tài đức” đã xây dựng được cho gia 

đình mình. Gương tốt của “người nữ tài đức” luôn luôn sống động trước mặt các con 

cháu của “người nữ tài đức” và họ luôn được hưởng lợi từ những sự dạy dỗ dịu dàng, lời 

khuyên bảo khôn ngoan, nền nếp đường hoàng, mẫu mực thánh khiết,… Con cháu của 

“người nữ tài đức” sẽ không ngừng ca ngợi họ và chúc tụng Đức Chúa Trời về ơn của 

Ngài qua “người nữ tài đức”. Cái đẹp ở “người nữ tài đức” không phải chỉ ở nhan sắc 

chóng tàn phai mà là ở tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Sự hài lòng của chống đối với 

“người nữ tài đức” là mãi mãi. Dầu thuận thời hay nghịch cảnh “người nữ tài đức” luôn 

luôn là niềm a ủi, khích lệ lớn lao của chồng họ… Trong một viễn cảnh như thế “người 

nữ tài đức” được chồng con và cả gia đình luôn đánh giá cao, cao hơn bất cứ người nữ 

đẹp đẽ nào khác! 

Thế nhưng vì sao sắc đẹp ngoại hình của “người nữ tài đức” không hề được nhắc đến 

trong suốt đoạn Châm Ngôn này? Lý do khá đơn giản! Tất cả những gì thuộc về “người 

nữ tài đức” được miêu tả ở đây có một giá trị bền vững đối với cả Thiên Thượng lẫn thế 

hạ còn những gì con mắt của người ta ưa thích thường chẳng được trường tồn. Vẻ đẹp 

của ngoại hình, sự cuốn hút của dung nhan thường là giả tạo và kết cuộc cách chua chát 

hơn là trước đó người ta đã tưởng. Sắc đẹp sẽ chóng phai tàn, chỉ cần mọt cơn bạo bệnh 

là mọi việc sẽ đổi khác đi cách bất ngờ: ““KKhhii  CChhúúaa  ttrráácchh  pphhạạtt  llooààii  nnggưườờii  vvìì  ccớớ  ggiiaann  

áácc,,TThhìì  CChhúúaa  llààmm  hhaaoo  mmòònn  ssựự  đđẹẹpp  đđẽẽ  hhọọ  kkhháácc  nnààoo  nnhhưư  ccoonn  ssùùnngg::__TThhậậtt,,  mmọọii  nnggưườờii  cchhỉỉ  llàà  

hhưư  kkhhôônngg”” (Thi. 39:11). Sắc đẹp nào cũng sẽ phải tàn tạ với thời gian và trong những lúc 

gieo neo sắc đẹp cũng chẳng đem lại được niềm vui. Lắm khi chính sắc đẹp là nguồn tai 

họa vì sức cám dỗ của nó. Sắc đẹp của một con người có một bản chất nội tại không đẹp 

sẽ khiến cho con người của họ trở thành một tổ hợp mâu thuẫn không chấp nhận được:  
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““MMộộtt  nnggưườờii  đđàànn  bbàà  đđẹẹpp  đđẽẽ  mmàà  tthhiiếếuu  ddẽẽ  ddặặtt,,__KKhháácc  nnààoo  mmộộtt  vvòònngg  vvàànngg  đđeeoo  nnơơii  mmũũii  hheeoo”” 

(Châm. 11:22). 

Bức tranh về “người nữ tài đức” được mô tả trong đoạn Châm Ngôn này là một sự mô tả 

theo quan điểm Thiên Thượng khởi đầu từ đức hạnh và sau đó được làm rõ bằng các nét 

tính cách cặp theo để làm nổi bật về chân dung của một người nữ kính sợ Đức Chúa Trời 

(Sv. Châm. 31:10, 30). Mọi phương diện tốt đẹp của “người nữ tài đức” đã được kể ra 

hết trong đoạn Châm Ngôn này: Lòng trung thành đối với chồng, các thói quen tốt trong 

đời sống, sự quản trị gia đình chu đáo, phẩm hạnh dè giữ, tính giàu nhân đức đối với kẻ 

cơ hàn, lòng tốt đối với tất cả mọi người… Tất cả các phẩm chất tốt đẹp này chỉ có thể 

lưu xuất từ một đời sống tin kính sống động. Nguyên tắc “nhờ trái biết cây” được thấy ở 

đây: ““VVậậyy,,  hhễễ  ccââyy  nnààoo  ttốốtt  tthhìì  ssaannhh  ttrrááii  ttốốtt;;  nnhhưưnngg  ccââyy  nnààoo  xxấấuu  tthhìì  ssaannhh  ttrrááii  xxấấuu”” (Ma. 

7:17). Đây là những bông trái của một đời sống tuân thủ các nguyên tắc Kinh Thánh mà 

một con người thiên nhiên (vốn đã bị sa bại theo nguyên tội) không sao có thể sản sanh 

ra được. Sự miêu tả của đoạn Châm Ngôn này đáng được lấy làm chuẩn mực cho mọi 

người trong việc chọn lựa người hôn phối. Đó là phải lấy đức hạnh làm tiêu chí tối cao 

chứ không phải là sắc đẹp. Sự miêu tả này làm rõ nét sự tương phản giữa niềm vui giả 

tạo trong sắc đẹp với hạnh phúc đích thực sẽ được tìm thấy nơi một người nữ kính sợ 

Đức Chúa Trời. Và đó chính là nền tảng vững bền của hạnh phúc chân thực trong hôn 

nhân. Beveridge nói: “Nếu yêu vì sắc đẹp, khi sắc đẹp phai tàn thì cả tình lẫn nghĩa cũng 

sẽ tàn phai. Nếu yêu vì đức hạnh, cho dầu nhan sắc cũ mòn thì tình nghĩa vẫn cứ còn 

nguyên vẹn”. Matthew Henry nói rằng: “Sự miêu tả của đoạn Châm Ngôn này đáng cho 

mọi người nữ lấy làm lăng kính trên vấn đề nhìn nhận sắc đẹp để họ biết trang sức cho 

mình theo tiêu chuẩn Thiên Thượng mà được tôn trọng, ngợi khen, và vinh hiển trong 

Ngày Của Chúa”. 

 

 


