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VUI VẺ VÀ KHÔN NGOAN ĐÓN NHẬN LỜI PHÊ BÌNH CHỈ TRÍCH

*Lời Chúa nói: "Hãy đứng vững, lưng thắt đai là Chân lý, mình mặc áo giáp là sự Công
chính, đi giầy là lòng hăng hái loan báo Tin Mừng Bình an". ( Ê-phê-sô 6, 14)

Phê bình chỉ trích nhiều khi rất khó chấp nhận. Nhưng nếu ta nhận với một thái độ hạ
mình và với một ước muốn thay đổi, chỉ trích phê bình sẽ trở thành lợi ích cho ta.

Khi chúng ta bị chỉ trích phê bình, chúng ta hãy tự hỏi: lời chỉ trích đó có đúng hay
không Nếu đúng, ta nên học từ những lời chỉ trích đó, dù rằng lời chỉ trích không được
phát biểu với động lực của tinh thần xây dựng.

Có bốn đề nghị giúp ta khi bị chỉ trích.

1) Trình ngay sự việc đó lên cho Chúa. Xin Chúa loại ra tất cả những bực dọc chống lại lời
chỉ trích, và dậy cho ta các bài học cần thiết.

2) Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân, và người chỉ trích chưa biết hết những
điều xấu xa hư hỏng của ta đâu.

3) Nếu ta phạm lỗi hay phạm tội nặng, hãy hạ mình và thành thật xưng nhận tội với Chúa
và với người mà mình đã làm tổn thương.
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4) Phải sẵn sàng nhận rằng mình không tránh lỗi lầm được và cần ơn sủng của Chúa và
khôn ngoan để mỗi lúc trong ngày có thể đi trên đường ngay thẳng.

5) Khi nào ta bị chỉ trích phê bình, hãy nhận những điều nào đúng và hành động sửa đổi,
và nhờ đó ta trở thành người mạnh hơn.

Ai thấy được lợi ích trong lời chỉ trích là người khôn ngoan.

6) Cuối cùng, không bao giờ sợ chỉ trích khi mình đúng. Và không bao giờ bỏ qua lời chỉ
trích khi mình sai.

*BẠN VÀ TÔI CẦN NOI GƯƠNG MẸ MARIA: "CÒN MARIA THÌ GHI NHỚ NHỮNG KỶ NIỆM ẤY,
VÀ SUY ĐI NGHĨ LẠI TRONG LÒNG". (Luca 2, 19)

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.
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