
Người Mẹ: Hình Ảnh Vẻ Đẹp Của Thiên Chúa 
Châm Ngôn 31:10-31 

[Xin tiếp tục đọc 100 đoạn Kinh Thánh theo đề nghị của thời khóa biểu đễ cùng đồng nhịp 
với mục tiêu của hội thánh cho năm 2020] 

Thiên Chúa là chân lý tuyệt đối, là thánh thiện tuyệt với và là vẻ đẹp tuyệt hảo. Ngài mang 
một vẽ đẹp tỏa ra từ tình yêu đời đời. Trong tình yêu, Thiên Chúa so sánh Ngài với hình ảnh 
người mẹ: “Như trẻ thơ được mẹ hiền an ủi, Ta cũng sẽ an ủi các con như vậy” (Ê-sai 66:13) 

Châm ngôn 31:10-31 mô tả 4 phương diện vai trò của người Phụ Nữ 

1)    Vai trò Người Phụ Nữ đảm đang: Châm ngôn dạy 2 điều gì về người phụ nữ đảm đang 

       _________________ (c 13, 15, 19) 

       Biết tính toán khôn ngoan  [có tài xoay xở] (c 16, 22, 24) 

2)    Vai trò Người Vợ: Người Vợ Hiền: Châm ngôn dạy 3 điều gì về người vợ hiền  

       _________________ (c11) 

       Làm ích lợi cho chồng (c12) 

       _________________ (c23) 

3)     Vai trò Người Mẹ: Người Mẹ Hiền: Châm ngôn dạy 3 điều gì về người mẹ hiền 

       _________________ (c15) 

       _________________ (c21) 

       Con cái thương mến (c28) 

4)    Vai trò người láng giềng: Người láng giềng tốt: Châm ngôn dạy 2 điều gì về người 
láng giềng tối 

       Biết giúp đỡ người nghèo (c20) 

       _________________ (c26) 

 

*Những Bí quyết thành công của người Nữ là gì? Tại sao? 

Bạn áp dụng thực tế bài học như thế nào cho đời sống mình trong tuần tới hoặc cho 
những tháng năm sắp tới để có thể phúc lợi cho cá nhân, gia đình, và hội thánh West 
Houston VBC 



*** Châm ngôn 31:30 “Duyên là giả dối, sác là hư không; nhưng người nữ nao kính sợ Đức 
Giê-hô-va sẽ được khen ngợi” 

2) Học thuộc lòng:  Châm ngôn 31:30 

Nghiên Cứu Câu Kinh Thánh 

Hoàn tất phần nghiên cứu với câu Kinh Thánh thuộc lòng có đánh dấu hoa thị (*) ở trang 
trước 

1.  Địa chỉ của câu Kinh Thánh ______________________________________________________________________ 

2.  Viết ra và định nghĩa hai từ chìa khóa (quan trọng) trong câu Kinh Thánh đó 

Từ chìa khóa: _________________________________________________________________________________________ 

Định nghĩa:    _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Từ chìa khóa: _________________________________________________________________________________________ 

Định nghĩa:    _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

3.  Câu Kinh Thánh nầy nói gì? (Viết lại câu Kinh Thánh theo lối hành văn riêng của quý vị). 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

4.       Tôi có thể áp dụng chân lý của câu Kinh Thánh nầy vào đời sống của tôi như thế nào? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

  

Kết thúc (bằng thì giờ cầu nguyện và bài tập chuẩn bị cho buổi học lần tới 


