TƯ CÁCH & ĐẠO ĐỨC HUYNH TRƯỞNG
I.

NHẬN ĐỊNH
- Tư cách: Nét riêng biệt của một người khiến người khác cảm phục, yêu mến, ái mộ.
- Tác phong: Sự biểu lộ trạng thái của con người ra bên ngoài qua cách ăn ở, sự cư xử và các sinh hoạt
khác như vệ sinh cá nhân, cách ăn mặc, lối đi đứng, lời ăn tiếng nói.
Nói tóm lại, tư cách là phẩm chất đạo đức chìm ẩn ở trong được biểu lộ ra ngoài qua tác phong của một
người.

II.

ĐỨC TÍNH NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG
Người Huynh Trưởng là một người lãnh đạo nên phải có những đức tính của một nhà lãnh đạo.
- Vui vẻ: để hấp dẫn kẻ khác.
- Cởi mở: Đến với người khác, kết bạn.
- Lịch sự: trong giao tiếp để người khác mến mộ.
- Tế nhị: nhất là trong vấn đề thưởng phạt.
- Điềm tĩnh: điềm đạm, tỉnh trí để giải quyết công việc.
- Kiên nhẫn: không lùi bước trước khó khăn và hoàn tất công việc.
- Bao dung: để tha thứ.
- Phục thiện: biết lỗi và sửa sai.
- Trách nhiệm: chu toàn bổn phận
- Kỹ lưỡng: kiểm điểm công việc.
- Chân thật: không dối trá
- Cầu tiến: học hỏi, canh tân

III.

ĐẠO ĐỨC NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG
1. Cầu Nguyện
Cầu nguyện là tôn thờ Chúa, cảm tạ Người vì mọi ơn lành Người ban, cầu khẩn Người ban cho việc
ta cần và xin tha thứ cũng như đền tội của ta.
Cầu nguyện là hơi thở của người Kitô hữu. Cầu nguyện là tâm sự với Chúa, là nâng tâm hồn lên cùng
Chúa với một cái nhìn yêu thương, là nói chuyện với Chúa và lắng nghe Chúa nói với mình.
“Khi các con cầu nguyện, đừng lo phải nói gì”
Với sứ mệnh hướng dẫn các em thiếu nhi, người Huynh Trưởng phải biết lắng nghe đoàn sinh. Cũng
như khi ta nói chuyện với Chúa, nên để Chúa nói với chúng ta.
2. Rước Lễ
Là kết hợp với Chúa để trở nên giống Chúa hơn. Người Huynh Trưởng mà không coi thánh lễ và
thánh thể là trung tâm của đời sống, chưa tham dự thánh lễ và rước Chúa mỗi ngày thì quả là một
điều đáng buồn. Ước gì mỗi Huynh Trưởng hiểu rõ ý nghĩa và tầm cao trọng của thánh lễ và thánh
thể.
(Thánh Phaolô nói: “Tôi sống không phải là tôi sống, chính Chúa sống trong tôi.”)
(Kinh Huynh Trưởng: “…khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con.”)
(Câu chuyện con búp bê bằng muối)

3. Hy Sinh
Nhìn thấy Chúa Kitô nơi người khác. Nếu người Huynh Trưởng biết mở con mắt linh hồn để thấy
Chúa nơi người khác, nơi các em đoàn sinh, chắc chắn sự đối xử của Huynh Trưởng sẽ biến đổi và sự
hy sinh theo như 14 mối thương người sẽ có ý nghĩa hơn đối với người Huynh Trưởng.
(Tình yêu là một đóa hoa, sắc là dâng hiến hương là hy sinh.)
4. Làm Tông Đồ
Làm người khác nhận ra Chúa Kitô hiện diện nơi mình. Người Huynh Trưởng đeo chiếc khăn chính
là đang làm tông đồ.
(Chuyện thánh Đa Minh Saviô, môn đệ thánh Phanxicô đi giảng đạo với thầy mình)
IV.

ÁP DỤNG
A. Thăng Tiến Đức Tin
1. Đọc Thánh Kinh
2. Học Giáo Lý
3. Dự Tĩnh Tâm
4. Đọc Sách Tu Đức
5. Cầu Nguyện
B. Sống Bí Tích
1. Rửa Tội: Sống xứng đáng làm con cái Chúa.

2. Thánh Thể: Sống Ngày Thánh Thể, Thánh Lễ mỗi ngày, Rước Lễ Thiêng Liêng, Chầu Thánh
Thể,
3. Hoà Giải: Xưng tội mỗi tháng

4. Thêm Sức: Sống Ơn Chúa Thánh Thần
C. Tập Nhân Đức
Người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể cũng cần phải tập các nhân đức mà người ta thường gọi
là 12 nhân đức của Đức Mẹ.
- 3 nhân đức đối thần: Tin - Cậy - Mến
- 4 nhân đức luân lý: Khôn ngoan - Công bằng - Can đảm - Tiết độ
- 3 nhân đức tu trì: Vâng lời - Trong sạch - Khó nghèo
- 2 nhân đức Chúa Giêsu: Hiền lành - Khiêm nhường
V.

KẾT LUẬN
Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể phải ý thức mình mang một sứ mệnh hướng dẫn và giáo dục đoàn
sinh. Do đó, Huynh Trưởng phải luôn luôn tu luyện để có một tư cách và tác phong đứng đắn, một đời
sống đạo đức, một tầm hiểu biết sâu rộng và các đức tính tốt.
Người Huynh Trưởng phải là một tấm gương sáng để các em noi theo và dám nói như thánh Phaolô đã
nói: “Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô.”

