
ĐIỀU TỐT 
 

“Ở Gia-phô, trong số các môn đệ có một 

bà tên là Ta-bi-tha, có nghĩa là Linh 
Dương. Bà này đầy công đức vì những việc 

lành và bố thí bà đã làm” (Cv 9:36). 

Xuyên suốt Kinh Thánh, có những người được 
giới thiệu ngắn gọn, đôi khi chỉ vài câu. Được 

nói tới trong Kinh Thánh là điều lạ lùng, nhất 
là vì lý do quan trọng nào đó. 

Trong sách Công Vụ, một phụ nữ tên là Ta-bi-
tha (có nghĩa là Linh Dương). Khi được giới 

thiệu thì bà đã chết. Ông Phêrô được mời tới 
để chuẩn bị tang lễ. Ông quỳ gối, cầu nguyện, 

và nói rằng ông đã thấy Chúa Giêsu làm nhiều 
lần, rồi ông nói: “Ta-bi-tha, hãy đứng dậy!”. 

Bà mở mắt ra nhìn ông Phêrô, và bà liền đứng 
dậy. Bà đã sống lại! 

Qua câu chuyện ngắn này, chúng ta biết nhiều về tính cách của bà Ta-bi-tha. Bà trở nên 

môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy cuộc sống của bà đã thay đổi và làm điều tốt: “Bà 

này đầy công đức vì những việc lành và bố thí bà đã làm” (Cv 9:36). 

Khi ông Phêrô vào phòng, các phụ nữ cho ông thấy những bộ quần áo mà bà Ta-bi-tha đã 
làm cho họ. Có điều buồn sâu sắc, vì cộng đồng ở đó rất quý mến bà và nhớ sự tử tế của 

bà. Cảm ơn sự vâng lời và đức tin của Thánh Phêrô, và nhờ quyền năng của Thiên Chúa, 
bà Ta-bi-tha tiếp tục sống và trở nên nhân chứng sống động về Đức Kitô. 

Trong thế giới ngày nay, cũng như thời của Thánh Phêrô, sự tử tế và lòng tốt là các phẩm 
chất được chú ý, vì rất hiếm. Đừng bỏ lỡ cơ hội thể hiện lòng tốt với bất cứ ai! 

Lạy Đấng phục vụ, xin cảm tạ Ngài về sự sống Ngài ban cho chúng con. Xin giúp 

con tiếp tục phát triển, để khi con qua đời, vẫn còn lại di sản về sự tử tế và lòng 
tốt theo sau con. Amen. 

 


