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1. LỜI MỞ ĐẦU 

 

Quý Trưởng thân mến,  

Thiếu Nhi Thánh Thể là Phong Trào giáo dục thanh thiếu nhi về hai khía cạnh tự nhiên và siêu nhiên. Các 

em được tổ chức theo phương pháp hàng đội, sống theo tôn chỉ kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong 

Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh và Làm việc tông đồ. Mục đích là giúp các em ngày càng trưởng thành về đời 

sống tâm linh và nhân bản. 

Liên Đoàn TNTT Sydney hiện đang xử dụng bộ sách BIẾT - THỜ - MẾN để giáo dục đức tin, giúp các em 

sống mối tương quan với Chúa Giêsu. 

Ban Chấp Hành Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình kính gửi đến quý Trưởng tài liệu huấn luyện. Tập tài liệu 

này gồm những bài khóa trong sa mạc huấn luyện của Phong trào TNTT, được biên soạn dựa trên một số 

tài liệu trước đây và sắp xếp lại cho phù hợp với tình hình sinh họạt hiện nay. 

Khi thực hiện tập tài liệu nầy, Ban Chấp Hành Liên Đoàn mong muốn: 

 Các Trưởng có trong tay tập tài liệu về phong trào, giúp nâng cao sự hiểu biết về Phong Trào thật 
tường tận, và đào sâu các kiến thức chuyên môn, để tạo sự say mê và tự tin khi hướng dẫn các em. 

 Các Trưởng cần nắm bắt các kỷ năng chuyên môn và phương pháp sinh hoạt, để làm phát triển khả 
năng lãnh đạo của người huynh trưởng, mới có thể đào tạo các em về khía cạnh tự nhiên. 

 Liên Đoàn cũng mong muốn có một sự thống nhất chung trong việc tổ chức và chương trình huấn 
luyện các cấp, thống nhất về tài liệu chuyên môn và cách thực hiện.  

Ban Chấp Hành Liên Đoàn xin trân trọng giới thiệu tài liệu này đến các Huynh Trưởng như là tài liệu đồng 

hành trong các khóa huấn luyện và rất mong đón nhận được sự góp ý của qúy trưởng.  

 

BCH Liên Đoàn NVHB Sydney, 2019.  
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2. GIÁO LÝ 

 

2.1 THÁNH LỄ 
  

Trong bữa tiệc ly với các môn đệ, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể, nhờ đó Hy tế Thập giá được 
kéo dài qua các thời đại. Chúa Giêsu đã truyền cho Hội Thánh cử hành Thánh thể để tưởng nhớ sự chết và 
sống lại của Người cho đến khi Người lại đến. Ta gọi là Thánh lễ. 

1. Thánh Lễ là gì? 
Thánh lễ là Hy tế Chúa Giêsu nhờ tay Linh mục hợp cùng toàn thể dân Chúa mà dâng mình cho Đức Chúa 
Cha như xưa chính Người đã dâng mình trên thánh giá. 

2. Thánh Lễ gồm mấy phần? 

Ngoài nghi thức nhập lễ và kết lễ, Thánh Lễ gồm hai phần: 

a. Phần Phụng vụ Lời Chúa gồm lời cầu nguyện, bài đọc Thánh Kinh, đáp ca, bài giảng (và lời nguyện giáo 
dân). 

b. Phần Phụng vụ Thánh Thể gồm việc chuẩn bị lễ vật, kinh nguyện Thánh Thể và hiệp lễ. 
Hai phần liên kết chặt chẽ với nhau. Lắng nghe Lời Chúa (trong phần Phụng vụ Lời Chúa) để được dạy dỗ và 
được hướng đến Thánh Thể (trong phần phụng vụ Thánh Thể). Hội Thánh thiết tha kêu mời tín hữu tham dự 
trọn vẹn cả hai phần của Thánh Lễ. 

3. Ai có quyền cử hành Thánh Lễ? 

Chính Chúa Giêsu đã truyền cho các tông đồ và những người có chức Linh mục được cử hành Thánh Lễ: “Các 
con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. 

4. Phải tham dự Thánh Lễ thế nào? 

Thánh Lễ là việc phụng vụ cao cả nhất của toàn thể dân thánh dâng lên Chúa để ngợi khen, cảm tạ, xin ơn tha 
thứ và khẩn cầu mọi ơn lành hồn xác cho mình, cho Hội Thánh và toàn thế giới, cho nên: 

 Tín hữu phải hợp lòng, hợp ý với chủ tế và cộng đoàn mà dâng Thánh Lễ, tham dự cách ý thức, thành kính 
và linh động. 

 Tín hữu tham dự Thánh Lễ cách hoàn hảo bằng việc hiệp lễ. Việc rước lễ cho ta được kết hợp mật thiết 
với Chúa Giêsu và hợp nhất với nhau, xoá bỏ các tội nhẹ và gia tăng ơn thánh hoá, thêm sức cho ta chống 
trả các chước cám dỗ và sửa tính hư nết xấu, đảm bảo cho ta cuộc sống đời đời.   

 
Tóm lược 

1. Thánh Lễ là gì? Thánh Lễ là Hy tế Chúa Giêsu nhờ tay Linh mục hợp cùng toàn thể dân Chúa mà dâng 
mình cho Đức Chúa Cha như xưa chính Người đã dâng mình trên thánh giá. 

2. Thánh Lễ có mấy phần? Thánh Lễ có hai phần: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. 
3. Hội thánh dâng Thánh lễ vì những ý nào? Hội thánh dâng thánh lễ vì những ý này: 

 Cảm tạ và ngợi khen Chúa Cha vì các ơn huệ Người ban cho loài người 
 Tưởng niệm Hy tế của Chúa Kitô  
 Đền bù các tội lỗi của loài người, và xin Chúa ban những ơn lành hồn xác 
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 Để các tín hữu được hiệp nhất với nhau trong Chúa Kitô và kết hợp với phụng vụ trên trời 
4. Phải tham dự Thánh Lễ thế nào? Ta phải hợp lòng và hợp ý với chủ tế và cộng đoàn để dâng lễ, tham 

dự cách ý thức, thành kính và linh động, nhất là dọn lòng rước lễ. 
5. Rước lễ được những ơn nào? Ta được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô và Hội thánh, được tẩy xoá các 

tội nhẹ, được lớn lên trong ân sủng và bảo đảm sự sống muôn đời. 

 
2.2 CÁC BÍ TÍCH 
 

2.2.1 BÍ TÍCH 

1. Bí tích là gì? 
Bí tích là dấu bên ngoài do Chúa Giêsu thiết lập, để chỉ ý nghĩa và chuyển thông ơn bên trong cho ta được nên 
thánh.  

2. Mục đích của các bí tích 

Các bí tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập và truyền cho Giáo hội cử hành nhằm thông ban sự sống của Thiên 
Chúa cho loài người. Như thế các bí tích có mục đích:  

 Tiếp tục công việc cứu rỗi loài người   
 Xây dựng Giáo hội   
 Thờ phượng Thiên Chúa bằng kính mến, tin cậy, ngợi khen và cảm tạ.  

3. Số các bí tích 

Chúa Giêsu đã thiết lập 7 bí tích: Rửa tội, Thêm sức, Thánh thể, Hòa giải, Xức dầu bệnh nhân, Truyền chức 
và Hôn phối. 

Bí tích Rửa tội cần thiết để được cứu độ, vì thế thông thường chỉ có linh mục và phó tế được cử hành, nhưng 
khi khẩn cấp thì bất cứ ai cũng có thể làm, miễn là theo đúng ý và cách thức của Giáo hội.  

Bí tích Hoà giải cần thiết để tha tội từ sau khi lãnh bí tích rửa tội. Chỉ có linh mục mới được quyền ban.  

Bí tích Thánh Thể quan trọng nhất vì ban cho ta chính Chúa Giêsu làm của ăn thần thiêng nuôi dưỡng linh 
hồn.  

Rửa tội và Hoà giải ban ơn thánh hoá; 5 bí tích kia thêm ơn thánh hoá, nên cần phải sạch tội trước khi lãnh 
nhận.  

Ba bí tích Rửa tội, Thêm sức và Truyền chức ghi dấu thiêng liêng không xoá được (ấn tích), nên chỉ chịu một 
lần trong đời.   

4. Điều kiện ban và nhận 

 Cử hành do người được Giáo hội chính thức uỷ thác bằng bí tích truyền chức, hoặc bằng sự chỉ định của 
Giáo luật. 

 Người ban kẻ nhận phải cẩn thận, chu đáo và tỏ ra xứng đáng bên trong lẫn bên ngoài. 
 Nghi lễ phải được cử hành đúng theo luật Giáo hội. 
 Người ban phải phân biệt kẻ xứng đáng và bất xứng; buộc phải cho kẻ xin hợp pháp; chuẩn bị để việc ban 

và nhận được sốt sắng và đạt nhiều hiệu quả. 
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 Người nhận phải có lòng tin, có ý ngay lành, thật lòng ước muốn, chuẩn bị chu đáo và giữ sự nghiêm trang 
đứng đắn.    

Tóm lược 

1. Bí tích là gì? Bí tích là dấu bề ngoài Chúa dùng để chỉ và thông ban ơn bên trong cho ta được nên thánh  
2. Có mấy bí tích? Có bảy bí tích: Rửa tội, Thêm sức, Thánh Thể, Giải tội, Xức dầu bệnh nhân, Truyền chức 

thánh và Hôn phối.  
3. Ơn Chúa là gì? Ơn Chúa là sự sống và sức mạnh Chúa ban để ta sống hạnh phúc đời này và đời sau.  

 

2.2.2 BÍ TÍCH RỮA TỘI 

Trong cuộc đàm thoại với Nicôđêmô, Chúa Giêsu nói: “Không ai có thể vào Nuớc Thiên Chúa nếu không sinh 
ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5).  

Trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền cho các Tông đồ rằng: “Anh em hãy đi đến với muôn dân, làm phép rửa 
cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).  

Qua những lời này, Chúa Giêsu đã xác định sự cần thiết và tầm quan trọng của bí tích Rửa tội, cũng như điều 
kiện để lãnh nhận Bí tích Rửa tội. 

1. Bí tích Rửa tội là gì?  

Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập để tha tội tổ tông truyền và các tội ta phạm, cùng tái sinh ta làm con Chúa và 
Hội Thánh. 

 Tội đã làm ta mất đi sự sống siêu nhiên. Bí tích Rửa tội tẩy xoá tội lỗi, khai nguồn cho sự sống Thiên Chúa 
tuôn tràn vào linh hồn ta; nhờ đó, ta được sinh lại làm con Chúa và được huởng gia nghiệp trên trời.  

 Hội Thánh là Nhiệm thể của Chúa Giêsu, Đấng là Đầu và các tín hữu là chi thể. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa 
tội, ta được tháp nhập vào Nhiệm thể để trở thành chi thể và là con Hội Thánh. 

2. Căn nguyên của Bí tích Rửa tội    

Chúa Giêsu chịu chết, được mai táng và sống lại. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, ta chết đi với tội lỗi, chịu mai 
táng với Chúa Giêsu và được sống lại với Người (xưa kia, người được Rửa tội phải nhận chìm 3 lần trong 
nước như chôn trong mồ). Vì thế, cuộc Tử nạn – Phục sinh của Chúa Giêsu là nguyên nhân, là sức mạnh và 
là gương mẫu cho việc chết đi và sống lại của người tín hữu. 

3. Bí tích đức tin  

Bí tích Rửa tội ban sự sống mới, nên đòi hỏi thụ nhân phải có đức tin. Vì thế, trước khi lãnh nhận bí tích Rửa 
tội, thụ nhân thề hứa từ bỏ ma quỷ, những sự thuộc ma quỷ, xa lánh tội lỗi; đồng thời tuyên xưng đức tin vào 
Đức Kitô và thề hứa tuân giữ lề luật của Người. 

 

4. Chức vụ được lãnh nhận 

Bí tích Rửa tội làm cho ta nên con cái Chúa và Hội thánh, nên cho ta được tham dự vào chức vụ tư tế, tiên tri 
và vương giả của Đức Kitô.  
a. Chức tư tế cộng đồng cho ta được hằng ngày hiến dâng chính bản thân, những lao công khó nhọc, những 
vui buồn, sướng khổ lên Thiên Chúa như của lễ thờ phượng, biến ta nên đền thờ Chúa Thánh Thần. Tín hữu 
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thi hành chức tư tế khi tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, sống chứng tá thánh thiện, biết từ bỏ mình và 
sống bác ái.  
b. Chức ngôn sứ cho ta được dùng lời nói, việc làm, đời sống mà rao truyền Tin mừng của Chúa và làm 
chứng cho Chúa trong gia đình, khu xóm và nơi làm việc, để biến những môi trường sống và làm việc ấy thành 
những mảnh đất mầu mỡ đón nhận Tin Mừng.   
c. Chức vương giả làm cho ta nên con cái của Chúa và con dân nước Trời, noi gương Đức Kitô sống tinh 
thần phục vụ trong bác ái yêu thương, đặc biệt đối với những người nghèo khổ túng đói, bị bỏ rơi. Tín hữu 
sống chức vương giả khi biết thống trị các nết xấu, phục vụ anh em và làm cho các công việc trần thế thấm 
nhuần tinh thần Đức Kitô. 

Tóm lược 

1. Bí tích Rửa tội là gì? Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để tái sinh ta trong đời sống mới bởi Nước và Chúa 
Thánh Thần. 

2. Bí tích Rửa tội có cần thiết không? Bí tích Rửa tội rất cần thiết như lời Chúa nói:       “Không ai có thể 
vào Nuớc Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5). 

3. Bí tích Rửa tội ban cho ta những ơn nào? Bí tích Rửa tội tha tội tổ tông truyền và tội riêng, làm cho ta 
trở nên con cái Chúa và Hội Thánh. 

4. Bí tích Rửa tội ban cho ta những chức vụ nào? Bí tích Rửa tội sát nhập ta vào Hội thánh, cho ta được 
tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Đức Kitô. 

5. Người lãnh nhận Bí tích Rửa tội thề hứa những gì? Họ thề hứa từ bỏ mọi đam mê tội lỗi và tin theo 
Đức Kitô để trở nên môn đệ của Người.  

 

2.2.3 BÍ TÍCH THÊM SỨC 

Bí Tích Rửa tội ban cho ta đời sống mới trong Chúa Giêsu. Bí tích Thêm sức tăng cường sự sống ấy, đồng 
thời giúp ta gắn bó với Hội Thánh và nhiệt thành làm việc tông đồ. 

1. Bí tích Thêm sức là gì? 

Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập cho ta lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần. Người là Ngôi Ba Thiên Chúa, 
Đấng thánh hoá Hội Thánh và các linh hồn. 

2. Bí tích Thêm sức ban cho ta những ơn nào? 

Bí tích Thêm sức ban cho ta bảy ơn Chúa Thánh Thần: Ơn khôn ngoan, thông hiểu, lo liệu, sức mạnh, suy 
biết, đạo đức và kính sợ Chúa.   

Cùng với bảy ơn trên, Bí tích Thêm sức làm phát sinh những hiệu quả này:  

a. Tăng cường đời sống siêu nhiên. Chúa Thánh Thần ban ơn thánh giúp tiến bứơc mọi ngày trong đời sống 
mới.  

b. Gắn bó với Hội Thánh và thúc đẩy làm việc tông đồ. Ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần ngự xuống 
trên các Tông đồ, biến đổi các ông và ban sức mạnh để họ can đảm rao truyền Chúa Kitô. Nhờ đó mà đạo 
Chúa lan rộng khắp nơi. Ngày nay, khi lãnh Bí tích Thêm sức, Chúa Thánh Thần cũng thánh hoá và ban 
ơn giúp thụ nhân ý thức mình là chi thể của Hội thánh, có phận vụ xây dựng và phát triển Hội thánh, đồng 
thời cùng với Hội thánh, nhiệt thành hoạt động tông đồ và làm chứng nhân cho Chúa giữa trần thế.   
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3. Nghĩa vụ người lãnh nhận Bí tích Thêm sức 

 Người lãnh nhận bí tích Thêm sức phải hiểu biết giá trị cao quí các ơn Chúa Thánh Thần 
 Thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và tuân theo sự hướng dẫn của Người 
 Sống chứng nhân đức tin Công giáo 
 Liên kết với Hội Thánh trong tâm tình, ý chí và hành động 
 Tích cực tham gia hoạt động tông đồ truyền giáo. 

Tóm lược 

1. Bí tích Thêm sức là gì? Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập cho ta lãnh nhận dồi dào 7 ơn Chúa Thánh Thần: 
khôn ngoan, thông hiểu,  biết lo liệu, sức mạnh, suy biết, đạo đức, kính sợ Chúa.  

2. Bí tích Thêm sức mang lại hiệu quả nào? Bí tích Thêm sức tăng cường trong ta đời sống siêu nhiên, 
gắn bó ta cách mật thiết hơn với Hội Thánh và thúc giục ta làm việc tông đồ truyền giáo để làm chứng 
cho Chúa Kitô. 

 

2.2.4 BÍ TÍCH THÁNH THỂ 

Bí tích cần thiết nhất để được cứu độ là Bí tích Rửa tội. Bí tích cao trọng nhất là Bí tích Thánh Thể. 

1. Bí tích Thánh Thể là gì? 

Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập để tiếp tục Hy tế thập giá, ban Mình Máu Người hiện diện dưới hình bánh rượu 
mà nuôi linh hồn ta.  

a. Hiện diện: Trong Thánh lễ, khi Linh mục đọc lời truyền phép: “Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy…” 
bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Giêsu cách nhiệm mầu. Đây là mầu nhiệm tình yêu cao vời ta không 
thể suy thấu, mà phải lấy đức tin đón nhận. Cho nên, sau truyền phép, chủ tế xướng lên: “Đây là mầu nhiệm 
đức tin”. 

b. Để nuôi sống ta phần hồn: Khi Chúa Giêsu dùng bánh và rượu nho là lương thực của loài người để đổi 
thành Mình và Máu, Người có ý dạy ta: như của ăn thức uống cần cho thể xác thế nào, thì Mình và Máu Chúa 
Kitô cũng là luơng thực cần cho đời sống linh hồn như thế. 

2. Mục tiêu của bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh thể nhằm ba mục tiêu:  

a. Tạ ơn và ca ngợi Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa vì tình yêu vô cùng mà Chúa đã thi thố cho loài người qua hiến 
tế thập giá và ca ngợi Thiên Chúa vì những điều thiện hảo mà Người đã thực hiện qua công cuộc tạo dựng, 
cứu chuộc và thánh hoá nhân loại.  

b. Tưởng niệm sự chết của Đức Kitô. Hội thánh cử hành Bí tích Thánh thể để hiện tại hóa hy tế của Đức 
Kitô. Hy tế Thánh Thể và hy tế thập giá cũng là một, chỉ khác là hy tế Thánh Thể không đổ máu. Hy tế này 
thực sự có giá trị đền tội và làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn mọi hy tế khác. 

c. Đức Kitô hiện diện và trở nên bánh hằng sống. Trong Bí tích Thánh thể, Chúa Giêsu luôn ở đó để tiếp tục 
yêu thương, thi ân và trở nên lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta. Hội thánh luôn tôn kính Thánh Thể 
Chúa trong thánh lễ và sau thánh lễ và dạy mọi tín hữu phải siêng năng đến tôn thờ Ngài.  

 
 



            Sổ Tay Huynh Trưởng, 2019 
 

8  

3. Kính thờ Chúa Giêsu Thánh Thể  

Ta phải siêng năng viếng Thánh thể, tôn thờ, giữ sự trang nghiêm đứng đắn trong nhà thờ, nhất là siêng năng 
tham dự Thánh lễ và rước lễ. 

4. Rước lễ 

Chúa Giêsu mời gọi hãy ăn, uống mình và máu Người: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt 
và uống máu Con Người, các ông không có sự sống trong mình các ông” (Ga 6,53). Đáp lại lời mời gọi của 
Chúa, chúng ta rước lễ khi tham dự thánh lễ. Muốn rước lễ, ta phải sạch tội trọng, giữ chay trước một giờ, thái 
độ thành tâm và cung kính.   

Việc rước lễ đem lại những hiệu quả: 

a. Tăng thêm sự kết hiệp với Chúa: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì kết hiệp với tôi và tôi kết hiệp với 
người ấy” (Ga 6,56). 

b. Mình Máu thánh Chúa là của lễ đền tội sẽ thanh tẩy chúng ta khỏi mọi vết nhơ tội lỗi và giúp xa lánh tội 
lỗi 

c. Củng cố đức mến trong chúng ta và làm ta gắn bó với Người hơn. 
d. Mình và Máu Chúa liên kết mọi người trong cùng một thân thể mầu nhiệm là Hội thánh, nên Thánh Thể 

bảo vệ và phát triển Hội Thánh.. 
e. Bảo chứng sự vinh quang đời sau: “Ai ăn thịt và uống Máu tôi, thì được sống muôn đời; và tôi sẽ cho người 

ấy sống lại vào ngày sau hết” (Gioan 6,54) . 

Tóm lược 

1. Bí tích Thánh Thể là gì? Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập để tiếp tục lễ hy sinh trên thánh giá và để ban 
Mình Máu Người hiện diện trong hình bánh rượu làm của nuôi linh hồn ta. 

2. Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể thế nào? Chúa Giêsu ngự thật trong Bí tích Thánh Thể, 
nghĩa là trong mỗi hình bánh, hình rượu dù nhỏ bé cũng có toàn vẹn Chúa Giêsu. 

3. Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể khi nào? Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly, trước 
khi Người đi chịu chết 

4. Ta phải kính thờ Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể thế nào? Ta phải năng đến kính viếng, tôn thờ, 
giữ sự trang nghiêm đứng đắn trong nhà thờ, nhất là siêng năng tham dự Thánh lễ và hiệp lễ sốt sắng. 
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2.2.5 BÍ TÍCH GIẢI TỘI 

 Các Bí tích khai tâm (Rửa tội, Thêm sức, Thánh Thể) ban và nuôi dưỡng sự sống mới. Tuy nhiên, sự sống 
ấy lại được chứa đựng trong những “bình sành mỏng dòn” là con người yếu đuối. Vì thế, sự sống siêu nhiên 
thường bị tội lỗi và nết xấu làm tổn thương. Bí tích Giải tội sẽ hàn gắn các thương tích và phục hồi lại sự 
sống.   

1. Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Giải tội. 

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra, thổi hơi trên các tông đồ và phán: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 
Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” ( Ga 20,22-23). 

Cốt yếu của Bí tích Giải tội là lòng thương xót của Chúa được thể hiện qua Hội Thánh, và lòng chân thành 
sám hối của tội nhân.   

2. Ai có quyền tha tội? 

Chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội (x. Lc 5,21). Người đã trao quyền ấy cho các tông đồ và các 
Đấng kế vị (x. Mt 16,19; Mt 18,18). Vì thế, chỉ có các Giám mục và các Linh mục mới có quyền ban Bí tích 
Giải tội. 

3. Ai cần lãnh Bí tích Giải tội? 

Những tín hữu đã phạm tội trọng thì cần lãnh nhận Bí tích Giải tội. Những ai chỉ mắc tội nhẹ mà lãnh nhận Bí 
tích này vì lòng sốt sắng, thì được nhiều ích lợi thiêng liêng. 

4. Điều kiện để lãnh nhận Bí tích Giải tội? 

Muốn lãnh nhận Bí tích Giải tội, phải: 

a. Xét mình là nhớ lại những tội đã phạm, số lần và trường hợp đã phạm. 
b. An năn dốc lòng chừa là thật lòng hối hận, sám hối vì đã làm mất lòng Chúa và quyết tâm không dám tái 

phạm nữa. 
c. Xưng tội là thành thật thú nhận mọi tội đã xét thấy với Linh mục giải tội.  
d. Đền tội là làm những việc Linh mục giải tội dạy làm để tạ lỗi cùng Chúa và đền bù những thiệt hại nếu có. 

Tóm lược 

1. Bí tích Giải tội là gì? Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập để tha tội ta phạm từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội về 
sau cùng giao hoà ta với Chúa và Hội Thánh. 

2. Chúa Giêsu lập Bí tích Giải tội khi nào? Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra, thổi hơi trên các tông đồ 
và phán: “anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm 
giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,22-23). 

3. Ai có quyền tha tội? Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội, nhưng Người đã trao quyền ấy cho các 
tông đồ và các Đấng kế vị. Vì thế, các Giám mục và các Linh mục nào được phép mới có quyền ban Bí 
tích Giải tội. 

4. Ai cần lãnh nhận Bí tích Giải tội? Những tín hữu đã phạm tội trọng thì cần lãnh nhận Bí tích Giải tội; 
nhưng ai chỉ mắc tội nhẹ mà lãnh nhận Bí tích này thì được nhiều ích lợi thiêng liêng. 
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5. Muốn lãnh nhận Bí tích Giải tội thì phải làm gì? Phải làm bốn việc này: 

- Xét mình. 
- An năn dốc lòng chừa. 
- Xưng tội. 
- Đền tội. 

 

2.2.6 BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 

Sách Giảng viên có câu: “Mọi sự đều có lúc… có thời để sinh và có thời để chết” (Gv 3,1-2). Đau yếu, bệnh 
tật là dấu hiệu sức khoẻ suy giảm, đèn báo ngày tận số của kiếp người. Khi đi rao giảng, Chúa Giêsu đã từng 
yêu mến cách đặc biệt những người bệnh tật và đã chữa lành họ. Người thiết lập Bí tích Xức dầu bệnh nhân 
để nâng đỡ họ những lúc đau đớn, nhất là phút nguy tử. Hội thánh, theo gương Người, luôn yêu thương, săn 
sóc các bệnh nhân cũng như những người già yếu tật nguyền. 

1. Bí tích Xức dầu bệnh nhân là gì? 
Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân phần hồn, phần xác và chuẩn bị họ bước về đời 
sau. 

2. Hiệu quả 

 Nâng đỡ phần hồn bằng củng cố đức tin, cậy, mến, tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi, đem lại cho bệnh nhân 
sự an ủi và những trợ giúp thiêng liêng cần thiết trong cơn thử thách, gia tăng sức mạnh tâm hồn để họ 
chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ trong trận chiến cuối cùng thường rất khốc liệt, giúp họ biết noi 
gương Chúa Giêsu trên thánh giá để can đảm chấp nhận đau đớn, buốn phiền và vui lòng phó thác trong 
tay Chúa. 

 Nâng đỡ phần xác: Nếu đẹp lòng Chúa, Bí tích làm thuyên giảm bệnh tình. Nhiều bệnh nhân sau khi lãnh 
nhận Bí tích Xức dầu, trở nên bình tĩnh, phấn khởi và được khoẻ lại. 

3. Nên lãnh nhận lúc nào? 

Các bệnh nhân có nguy cơ chết: bệnh nặng, già yếu kiệt sức, giải phẫu nguy hiểm, cần lãnh Bí tích Xức dầu. 
Nên lãnh nhận khi còn tỉnh táo để được hưởng nhiều hiệu quả hơn. 

Tóm lược 

1. Bí tích Xức dầu bệnh nhân là gì? Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân phần hồn 
phần xác và chuẩn bị bước về đời sau. 

2. Bí tích Xức dầu nâng đỡ phần hồn thế nào? Bí tích Xức dầu củng cố đức tin, cậy, mến và tẩy sạch mọi 
vết nhơ tội lỗi, đem lại cho bệnh nhân sự an ủi và những trợ giúp thiêng liêng cần thiết trong cơn thử 
thách, gia tăng sức mạnh tâm hồn để chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ, giúp bệnh nhân biết noi 
gương Chúa Giêsu trên thánh giá để can đảm chấp nhận đau đớn, buốn phiền và vui lòng phó thác trong 
tay Chúa. 

3. Bí tích Xức dầu nâng đỡ phần xác thế nào? Nếu đẹp lòng Chúa, Bí tích sẽ làm cho bệnh tình thuyên 
giảm và bệnh nhân được lành.  

4. Nên lãnh nhận Bí tích Xức dầu bệnh nhân khi nào? Các bệnh nhân có nguy cơ chết thì cần lãnh Bí 
tích Xức dầu. Nên lãnh nhận khi còn tỉnh táo để được hưởng nhiều hiệu quả hơn. 
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2.2.7 BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH 

Hội Thánh là Dân Thiên Chúa được tổ chức theo phẩm trật, gồm giáo dân và các vị lãnh đạo là những người 
được Chúa tuyển chọn và trao nhiệm vụ qua Bí tích Truyền Chức thánh. 

1. Bí tích Truyền Chức thánh là gì?  
Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập để thánh hiến những người Chúa chọn và trao tác vụ thánh để phục vụ Dân Chúa. 
Các vị ấy là Đức Giáo hoàng, các Giám mục, các Linh mục và Phó tế. 

2. Ai có quyền cử hành bí tích truyền chức thánh? 
Chỉ có những người kế vị các Tông đồ, tức là các Giám mục, mới có quyền cử hành Bí tích Truyền Chức 
thánh. 

3. Ai được lãnh nhận Chức Thánh? 
Chỉ những ai được Thiên Chúa chọn gọi mới được lãnh nhận chức thánh. Ơn gọi này phải được chính đương 
sự tự nguyện đáp lại và được Hội Thánh thẩm định. 

4. Những nhiệm vụ của người có chức thánh  
Đức Kitô trao cho các vị có thánh chức 3 nhiệm vụ: 

- Thánh hoá đoàn dân Chúa bằng việc phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa, cử hành Lễ Tạ ơn, ban các 
bí tích, điều hành việc phụng tự đúng luật Hội thánh, chăm lo việc cầu nguyện và gương sáng.  

- Cai quản bằng phục vụ và yêu thương theo gương Vị Mục Tử nhân lành.   

- Giáo huấn. Bổn phận căn bản của giáo huấn là bảo toàn, giải thích, xác định, loan báo và chuyển truyền 
chân lý mà Đức Kitô đã trao phó. Đức Giáo hoàng khi phán quyết long trọng (ex cathedra) một điều thuộc 
đức tin và luân lý buộc mọi tín hữu phải giữ thì được ơn bất khả ngộ, nghĩa là đặc ân không thể sai lầm. Giám 
mục đoàn được ơn bất khả ngộ qua giáo huấn long trọng và ngoại thừơng, nghĩa là khi Giám mục đoàn thông 
hiệp với Giáo hoàng và với nhau đồng ý dạy cách chính thức những điều thuộc đức tin và luân lý buộc các tín 
hữu phải giữ.    

Tóm lược 

1. Bí tích Truyền Chức thánh là gì? Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập để thánh hiến những người mà Chúa 
muốn trao cho tác vụ thánh trong dân Chúa. 

2. Tác vụ thánh là gì? Là những nhiệm vụ : Thánh hoá, cai quản và giáo huấn đoàn dân Chúa 
3. Ai được lãnh Bí tích Truyền Chức thánh? Chỉ những ai được Thiên Chúa chọn gọi qua Hội thánh, mới 

được lãnh nhận chức thánh mà thôi. 

 

2.2.8 BÍ TÍCH HÔN PHỐI 

1. Bí tích hôn phối là gì? 

Hôn nhân là một cộng đồng sự sống và tình yêu của một người nam và một người nữ được Thiên Chúa thiết 
lập với sự ưng thuận không thể rút lại của hai người. Hôn nhân đã được Chúa Giêsu nâng lên hàng bí tích để 
kết hợp hai người tín hữu nam - nữ thành vợ chồng bất khả phân ly, và ban cho họ những ơn đặc biệt để chu 
toàn bổn phận và trách nhiệm của bậc sống gia đình. Bí tích hôn nhân nói lên sự kết hợp giữa Chúa Kitô và 
Hội thánh. Bí tích này ban cho hai vợ chồng được biết yêu nhau như Chúa Kitô hằng yêu Hội thánh. 
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2. Bản chất của Bí tích hôn phối 

Nhờ hôn ước, người nam và người nữ làm nên một cộng đồng chung sống suốt đời với nhau. Tự bản chất, hôn 
ước hướng về hạnh phúc của đôi vợ chồng và việc sinh sản, giáo dục con cái. Vì thế, bí tích hôn phối mang 
hai đặc tính :   

  Nhất phu nhất phụ 
  Bất khả phân ly 

Thiên Chúa đã thiết lập thể chế hôn nhân và thiết lập những qui luật cho đời sống chung ấy dựa trên sự đồng 
thuận giữa hai người vĩnh viễn và độc hữu. Như thế vợ chồng phải sống trung thành chung thuỷ với nhau mãi 
mãi, trừ khi một trong hai người qua đời. 

3. Mục đích của hôn nhân 

Tự bản tính, hôn nhân hướng về  

 Ích lợi tinh thần và thể xác của đôi bạn.  
 Sinh dưỡng và giáo dục con cái  

Hôn nhân có mục đích là đem lại hạnh phúc cho nhau, sinh sản và giáo dục con cái tiếp tục nòi giống. Tự 
nhiên, hôn nhân hướng về sự sinh sản con cái. Cha mẹ phải đón nhận con cái như những quà tặng của Chúa 
ban hầu tham dự vào việc sáng tạo của Thiên Chúa, một thiên chức cao cả của hôn nhân. 

Việc hạn chế sinh sản được Giáo hội dạy như sau: 

a. Khi có lý do chính đáng, vợ chồng được quyền kéo dài thời gian có con hay bớt số con bằng phương pháp 
Giáo hội cho phép như kiêng cử sống chung, dùng phương pháp Ogino-Knauss … 

b. Mọi cách ngừa thai bất hợp pháp đều là xấu và phải xa tránh. Nhà Nước có quyền điều tiết dân số, nhưng 
không được ép người dân đi ngược lại với luật luân lý. 

c. Việc thụ tinh nhân tạo, thụ thai trong ống nghiệm   đi ngược lại với sinh hoạt thông thường của hôn nhân, 
phải loại bỏ. 
 

4. Những tội phạm đến hôn nhân 

a. Ngoại tình. Người đã có vợ hay chồng quan hệ tính dục với người khác ngoài bạn đời của mình. Tội ngoại 
tình là tội nặng vì nó hủy bỏ cam kết thủy chung với nhau, gây đổ vỡ gia đình và tạo nên những hậu qủa 
tai hại cho Giáo hội và xã hội. 

b. Ly dị. Hai người đã kết hôn cách hợp pháp theo nghi thức đạo, nhưng do mâu thuẫn bỏ nhau, đưa nhau ra 
tòa và tái hôn với người khác. Ly dị là phi luân và là tội nặng vì nó phá hủy hôn ước mà hai người đã tự ý 
ký kết, gây nên xáo trộn đời sống gia đình và xã hội vì người bạn bị ruồng bỏ, con cái bơ vơ, tạo nên 
những khó khăn cho xã hội. Người bị ruồng bỏ được xem là không có lỗi gì. 
Khi cần thiết vì lợi ích chung hai người, Giáo hội cho phép vợ chồng được ly thân (không đi lập gia đình 
với người khác). Việc ly dị theo luật đời mà không tái hôn cũng được kể là ly thân. 

c. Đa thê, đa phu. Một người chồng có nhiều vợ hoặc một người vợ có nhiều chồng đều đi ngược lại với 
luật hôn nhân gia đình, vì nó trực tiếp chối bỏ kế hoạch của Thiên Chúa, đối nghịch lại với phẩm giá con 
người. 

d. Loạn luân là quan hệ tính dục giữa những người trong họ hàng cùng huyết tộc.  
e. Tự do sống chung. Người nam và nữ tự chung sống với nhau như vợ chồng mà không có hôn phối là lỗi 

luật hôn nhân. Thói quen sống thử là dối trá, xúc phạm đến phẩm giá hôn nhân; phá hủy sự cao qúy của 
gia đình; làm giảm cảm thức về lòng thủy chung là tội nặng, cần phải loại bỏ. 
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5. Nghi thức Hôn phối 

a. Cách cử hành: Hôn phối được cử hành giữa hai người nam và nữ. Nghi thức chủ yếu là sự công khai tỏ 
bày ý định kết hôn của hai người, với sự chứng kiến của đại diện Giáo hội và hai nhân chứng. Nghi lễ có thể 
cử hành tại nhà thờ trong hay ngoài thánh lễ. 

b. Người cử hành và người chứng hôn: Vị chứng hôn thường là linh mục hay phó tế. Người cử hành chính 
là hai người phối ngẫu đã được rửa tội, hoàn toàn tự do không bị ép buộc hoặc ngăn trở theo Giáo luật.  

c. Có ba loại hôn nhân: hôn nhân đồng đạo của hai người công giáo; hôn nhân hỗn hợp của một công giáo 
và một trong Giáo hội kitô; hôn nhân khác đạo của một người công giáo và một người lương với phép chuẩn 
của Giám mục. 

6. Hiệu qủa của Bí Tích Hôn phối 

 Phát sinh mối dây ràng buộc vĩnh viễn giữa hai người phối ngẫu: ”Sự gì Thiên Chúa  đã kết hợp, loài 
người không được phân ly”. Chính Thiên Chúa đã đóng ấn xác nhận lời giao ước này và khi đã hoàn hợp, 
hôn nhân không bao giờ được tháo gỡ, dù quyền đời hay quyền đạo. 

 Được ơn riêng trong bậc sống của mình. Thiên Chúa sẽ kiện toàn tình yêu của đôi vợ chồng, củng cố sự 
hiệp nhất và hòa hợp của họ, ban cho họ ơn can đảm mang lấy những gánh nặng của nhau và giúp họ nên 
thánh trong bậc sống gia đình. 

  

Tóm lược 

1. Bí tích hôn phối là gì? Bí tích Hôn phối là Bí tích Chúa Giêsu đã thiết lập để kết hợp hai người tín hữu, 
một nam, một nữ thành vợ chồng trước mặt Chúa và Hội Thánh, ban cho họ sống xứng đáng ơn gọi của 
mình và chu toàn bổn phận và nghĩa vụ vợ chồng, cha mẹ. 

2. Bí tích hôn phối có những đặc tính nào? Có hai đặc tính :  
 Nhất phu nhất phụ 
 bất khả phân ly 

3. Bí tích hôn phối có những mục đích nào? Có hai mục đích:  
 Ích lợi tinh thần và thể xác của đôi bạn  
 sinh dưỡng và giáo dục con cái 

4. Bí tích hôn phối đem lại những hiệu quả nào?  
 Phát sinh mối dây ràng buộc vĩnh viễn giữa hai người phối ngẫu: ”Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài 

người không được phân ly”.  
 Được ơn riêng trong bậc sống của mình. Thiên Chúa sẽ kiện toàn tình yêu của đôi vợ chồng, củng cố 

sự hiệp nhất và hòa hợp của họ, ban cho họ ơn can đảm mang lấy những gánh nặng của nhau và giúp 
họ nên thánh trong đời sống gia đình 

5. Những tội nào phạm đến hôn nhân? 
Những tội này: Ngoại tình, ly dị, đa thê đa phu, tự do sống chung, loạn luân. 
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PT TNTT VIỆT NAM 

TỔNG LIÊN ĐOÀN ÚC CHÂU 

LIÊN ĐOÀN LIÊN ĐOÀN 

XỨ ĐOÀN ĐỊA PHƯƠNG 

XỨ ĐOÀN 

PHÂN ĐOÀN 
TUỔI THƠ 

PHÂN ĐOÀN 
ẤU NHI 

PHÂN ĐOÀN 
THIẾU NHI 

PHÂN ĐOÀN 
NGHĨA SĨ 

 

 

  

    

3. PHONG TRÀO 

 

3.1 HỆ THỐNG TỔ CHỨC TỔNG LIÊN ĐOÀN ÚC CHÂU  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 BẢN CHẤT NỘI QUY CHƯƠNG I  

ĐIỀU 1: NGUỒN GỐC 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam khởi đầu mang tên Nghĩa Binh Thánh Thể là chi nhánh của Hội 
Tông Đồ Cầu Nguyện dành cho tuổi trẻ do Linh Mục Albert Bessière Dòng Tên thành lập tại Pháp vào 
khoảng năm 1915 theo tinh thần thông điệp Quam Singulari của Đức Giáo Hoàng Piô X cổ võ và ban phép 
cho trẻ em rước lễ sớm. 

Nghĩa Binh Thánh Thể Việt Nam được hai Linh Mục thuộc Hội   Xuân Bích (Saint Sulpice), Linh Mục 
Leon Paliard và Paul Urureau thành lập lần đầu tiên vào năm 1929 tại trường thầy dòng “École Puginier” ở 
Hà Nội. Phong Trào đã đem đến cho giới trẻ một làn sinh khí mới nên được hàng giáo phẩm và giáo dân 
nhiệt liệt hưởng ứng, đã phát triển khắp nơi trên toàn quốc trong suốt thập niên 30. Phong Trào đã được giáo 
quyền phê chuẩn bằng văn thư số 16/74/GMĐT/TĐGD, ngày 22/08/1974. 

Sau biến cố 30/04/1975, Phong Trào đã ngưng hoạt động. Theo dòng người di tản vượt biên và vượt biển ra 
nước ngoài. Cùng với các Linh Mục, các Tu Sĩ và các Cựu Huynh Trưởng đã tiếp tục lập các đơn vị Phong 
Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam sinh hoạt tại các trại tỵ nạn và các quốc gia như Anh, Đức, Gia Nã 
Đại, Mỹ, Pháp, Úc... 

CHI ĐOÀN CHI ĐOÀN CHI ĐOÀN 

ĐỘI 1 ĐỘI 2 ĐỘI 3 ĐỘI 4 ĐỘI 5 
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Tại Úc Châu, Phong Trào Thiếu Nhi cũng được gầy dựng do quý Linh Mục, quý Tu Sĩ nam nữ và các 
Huynh Trưởng từ đầu thập niên 1980. Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Úc Châu 
(TLĐ/TNTT/VN/UC) được chính thức thành lập trong Sa Mạc Nắng Hồng III ngày 28-31/12/1988. 
 

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH 
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam là đoàn thể Công Giáo Tiến Hành nhằm hai mục đích tổng 
quát: 

(2.1) Đào luyện Thanh Thiếu Nhi về hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên để họ trở thành những con 
người kiện toàn và những Kitô hữu hoàn hảo. 
To educate youths in both natural and spiritual life, to become well-rounded individuals and mature 
Christians.  

(2.2) Đoàn ngũ hóa và hướng dẫn Thiếu Nhi loan truyền Tin Mừng và góp phần xây dựng xã hội. 
To unite and guide the youths to spread the Good News of Jesus Christ and take part in building the society 
through apostolate services, in serving others.  

a) Con người kiện tòan:  
Thể xác phát triển điều hòa và khỏe mạnh.  
Khéo léo chân tay, khả năng giúp ích.  
Tính khí tốt, trừ những tính xấu, luyện những đức tính tốt.  
 
b) Người Kitô hữu hòan hảo:  
Hiểu biết về Chúa.  
Sống niềm tin.  
Nên thánh mỗi ngày.  
Chúa Kitô là lý tưởng.  
 
c) Truyền thông Tin Mừng:  
Sống như chứng nhân: Tin Yêu.  
Giúp đỡ các bạn sống đạo đức.  
Thực hiện các công tác bác ái, đem Chúa vào đời.  
Luôn luôn cầu nguyện và yểm trợ việc truyền giáo.  
 

ĐIỀU 3: LÝ TƯỞNG 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng 
liêng và là lý tưởng sống của đời mình. 
The Eucharistic Sacrament is the center of the spiritual life of each and every individual and an ideal role 
model of our lives. 

 
ĐIỀU 4: NỀN TẢNG  

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo và 
tông truyền làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động tông đồ cũng như xã hội. 
The Movement bases its formation on God's Living Word in the Bible and teaching of the Church through 
the Pope, Bishops and Priests as a basis of our teaching and guidance for the youth in the activities and 
actions. 
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ĐIỀU 5: TÔN CHỈ 
 

Tôn chỉ của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam là: 

(5.1) Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, và làm việc 
tông đồ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cách riêng làm tông đồ cho giới trẻ: “Giới trẻ phải làm 
tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ” (sắc lệnh Tông Đồ Giáo Dân, số 12). 
- Live the Word of God and be united with Jesus Christ in the Eucharist through prayer, sacrifice, Holy 
Communion and discipleship; 

(5.2) Yêu mến và tôn kính Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế, để nhờ Mẹ chúng ta đón nhận Chúa và đem Chúa 
vào đời một cách tuyệt hảo. 
- Love and honour Mary, Mother of Christ the Saviour;  

(5.3) Tôn kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, noi gương và nên chứng tá Tin Mừng Chúa Kitô như các 
Ngài. 
- Honour the holy Martyrs of Vietnam;  

(5.4) Yêu mến và vâng phục vị đại diện Chúa Kitô là Đức Giáo Hoàng, thủ lãnh của Thiếu Nhi Thánh Thể, 
đồng thời cầu nguyện và thực hiện những ý chỉ hằng tháng của Ngài. 
- Love and obey the Holy Father who is the Vicar of Christ; 

(5.5) Thăng tiến con người nhân bản. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam. 
- Improve human life and preserve the Vietnamese traditions and culture. 

 
ĐIỀU 6: TÂM NIỆM  

Đoàn Sinh Thiếu Nhi Thánh Thể luôn ghi nhớ và thực thi Mười Điều Tâm Niệm sau: 

(6.1)     Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày,  
             Điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu. 
             We offer our days each morning and enrich our lives with prayers. 

(6.2)     Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu, 
             Tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm. 
             We worship and receive the Eucharist, and visit regularly at the tabernacle. 

(6.3)     Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm, 
             Nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh. 
             We make sacrifices and find joy in carrying the Cross of Christ. 

(6.4)     Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh, 
             Quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ. 
             We depend on Mary’s intercession, and determine to be models worthy of Christ’s apostles. 

(6.5)     Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to, 
             Tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà. 
             We perform tasks of all sizes in the spirit of obedience, and do so with excellence. 

(6.6)     Thiếu Nhi đằm thắm nết na, 
             Nói năng hành động nõn nà trắng trong. 
             We remain pure in our thoughts, words and actions. 
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(6.7)     Thiếu Nhi bác ái một lòng, 
             Tim luôn quảng đại mới mong giúp người. 
             We act with charity, and our generous hearts are always willing to help others. 

(6.8)     Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời, 
             Nói làm đúng mực người người tin yêu. 
             We value honesty and gain the trust of people through our words and deeds. 

(6.9)     Thiếu Nhi dù khó trăm chiều, 
             Chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên. 
             We fulfil our responsibilities, regardless of the difficulty. 

(6.10)   Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng, 
             Chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần. 
             We partake in the spiritual bouquet, record each night and tally each week. 

 

ĐIỀU 7: PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể sử dụng những phương pháp thích hợp để giáo dục thiếu nhi về hai 
phương diện tự nhiên và siêu nhiên. Hai phương pháp này được thực hiện dựa trên nền tảng Thánh Kinh. 

(7.1) Tự Nhiên: Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể dùng những phương pháp tự nhiên như ca vũ, sinh hoạt 
ngoài trời, vào sa mạc, để mang lại kiến thức và phát triển những kỹ năng cần thiết làm giàu mạnh đời sống 
con người. 

(7.2) Siêu Nhiên: Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể đặt nền tảng trên nguồn sống Thánh Thể, hướng dẫn đời 
sống tâm linh bằng cách siêng năng Sống Ngày Thánh Thể bao gồm việc dâng ngày, cầu nguyện, rước lễ, bó 
hoa thiêng, tĩnh huấn, sống Lời Chúa. 

 
ĐIỀU 8: ĐƯỜNG HƯỚNG 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể huấn luyện thiếu nhi trong bầu khí mới, lành mạnh, phấn khởi, thích nghi, 
cởi mở, để nên người trưởng thành: Tự nguyện sống đạo, sẵn sàng dấn thân, và mang Chúa đến với môi 
trường sống; phát huy truyền thống văn hóa Dân Tộc và luôn ý thức tinh thần xây dựng xã hội. 

 
ĐIỀU 9: LIÊN HỆ HỢP TÁC 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể được mời gọi cùng cộng tác với mọi quan hệ trong giáo phận: Phụ huynh, 
giáo xứ, giáo đoàn, cộng đoàn, học đường, liên kết với các đoàn thể, tổ chức liên hệ với môi trường sinh 
hoạt của Thiếu Nhi. 
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3.3 HUYNH TRƯỞNG SỐNG NGÀY THÁNH THỂ 

Sống Ngày Thánh Thể là một phương pháp huấn luyện căn bản và độc đáo của phong trào TNTT, để giúp 
huynh trưởng sống mỗi ngày cùng với Chúa Giêsu. 

 
I. Ý NGHIÃ CỦA SỐNG NGÀY THÁNH THỂ  

Điều 3 và điều 4 trong bản nội quy của phong trào đã xác định cách chắc chắn: Bí tích Thánh Thể và Thánh 
Kinh chính là nguồn mạch và lý tưởng để giáo dục, thánh hóa và hướng dẫn tất cả thành viên trong phong 
trào. Bí tích Thánh Thể chính là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống kitô hữu, đặc biệt là các huynh trưởng 
TNTT. 

Sống Ngày Thánh Thể chính là sống bản chất của mình vì phong trào TNTT được bắt nguồn và đặt nền tảng 
trong bí tích Thánh Thể. Sống Ngày Thánh Thể là sống kết hợp với Chúa Giêsu trong suốt một ngày sống 
của mình, từ lúc thức dậy cho đến lúc nghỉ đêm, bằng ý thức và việc làm như Thánh Phaolô nói: “dù ăn, dù 
uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10, 31).  

Sống Ngày Thánh Thể là đón nhận sức sống từ nơi Thánh Thể: “bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, 
để cho thế gian được sống" (Ga 6,51) để rồi từ đó huynh trưởng cảm nhận rằng: “Tôi sống, nhưng không 
còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, Huynh 
trưởng mới có khả năng tự hiến, trao ban chính mình, bẻ bánh cuộc đời theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu 
trong bí tích Thánh Thể, hy sinh không đòi báo đáp.  

Thánh Augustinô có một tư tưởng rất hay và vô cùng sâu sắc: Chúng ta đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể 
vào tâm hồn chúng ta không phải là để Chúa trở nên máu thịt của ta nhưng là để Chúa biến đổi chúng ta nên 
giống Chúa. Chúa lôi kéo và nâng chúng ta lên.  

Như thế, để đạt mục đích của Phong trào, không gì khác hơn là phải đi vào mối hiệp thông với Chúa Giêsu, 
như tôn chỉ của Phong trào TNTT hướng dẫn: “kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong cầu nguyện, hy 
sinh và làm việc tông đồ”.   Sự hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể là nền tảng quan trọng nhất cho đời 
sống của một huynh trưởng TNTT. Mối liên kết này chi phối toàn bộ mọi hoạt động của huynh trưởng, nhờ 
đó mà mình được đào luyện và tự đào luyện mình, cũng như giúp đào luyện các em được trao phó cho mình 
trở nên con người tốt, và con cái thánh thiện của Thiên Chúa. 

Đây là phương pháp thực hành quan trọng được chú tâm ngay từ những bước đầu trong lịch sử Phong Trào, 
là phương pháp trực tiếp đạt đến mục đích của phong trào. Nếu một huynh trưởng không Sống Ngày Thánh 
Thể, thì dù các mặt khác có giỏi thế nào, cũng không thể là Thiếu Nhi Thánh Thể đúng nghĩa được.  

II. NỘI DUNG SỐNG NGÀY THÁNH THỂ  

1. Dâng ngày.  

Ngày mới bắt đầu khi bình minh ló dạng. Chúa Giêsu chính là mặt trời soi chiếu một ngày mới, mở ra một 
chân trời mới đầy tin yêu hy vọng. Ngày Thánh Thể được khởi đầu bằng việc dâng ngày theo mẫu gương 
của Chúa Giêsu: “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Chúa Giêsu đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu 
nguyện ở đó”. (Mc 1, 35).  

Thiếu nhi mỗi sáng dâng ngày, 
Điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu. 
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Dâng ngày là hướng toàn bộ cuộc sống của mình trong ngày hôm đó về Chúa Giêsu Thánh Thể, để cho lời 
nói, tư tưởng và việc làm của mình tỏa ngát hương thơm của Tin Mừng. Một ngày sống như thế sẽ được 
Chúa thánh hóa và chúc phúc. 

2. Trung tâm của Ngày Thánh Thể đó là việc lãnh nhận Chúa Kitô.   

 Lãnh nhận Chúa Kitô bằng cách lắng nghe Lời Người.   
 Lãnh nhận Chúa Kitô bằng việc tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ.   

Trong đời sống tự nhiên để lớn lên trong các phương diện chúng ta cần ăn và học. Ăn để thân xác được lớn 
lên, học để tâm trí được mở ra và nhận biết vẻ đẹp của vũ trụ, biết giải quyết các vấn đề của cuộc sống.   

Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng cần phải được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể và Thánh Kinh. Thánh 
Thể tăng trưởng lòng Tin – Cậy – Mến, Thánh Kinh giúp chúng ta thấy được chương trình kỳ diệu của Chúa 
trong dòng lịch sử và làm cho chúng ta có được lối nhìn của Chúa, lối sống như Chúa.  

a) Lãnh nhận Chúa Kitô bằng cách lắng nghe Lời Người.   

Có giáo phụ đã nói đến việc đọc Lời Chúa, đọc nghiền ngẫm, đọc đi đọc lại như là “nhai Lời Chúa”. Nếu 
chúng ta “ăn” Mình Chúa thì chúng ta cũng có thể “nhai” Lời Chúa.  Việc đọc và suy niệm Lời Chúa được 
Phong trào TNTT diễn tả bằng khái niệm rất hay là  “lãnh nhận Lời Chúa”. Nhờ đó các huynh trưởng biết 
suy nghĩ, đánh giá và phản ứng trước các tình huống của cuộc sống theo tinh thần Tin Mừng. 

Có thể thực hành một mình hay nhiều người, cụ thể như sau: 
 Hát một bài hay đọc một kinh để bắt đầu.  
 Mọi người cùng đọc một đoạn Tin Mừng, theo ngày hay theo chủ đề 
 Thinh lặng suy niệm, mở lối cho lời Chúa đi vào lòng mình.   
 Hát một bài hay dâng một lời nguyện để kết thúc 

 

b) Lãnh nhận Chúa Kitô bằng việc tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ   

Tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ chính là đỉnh cao của việc Sống Ngày Thánh Thể, vì được kết hợp mật thiết 
với Chúa Giêsu Thánh Thể.   

Những gì lương thực vật chất mang lại cho sự sống thể xác, thì việc rước lễ thực hiện điều này cách kỳ diệu 
cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Thật vậy, Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, 
và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56).  

Sự sống trong Đức Kitô có nền tảng nơi bàn tiệc Thánh Thể: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, 
và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,57).  

Bên cạnh việc tham dự Thánh Lễ và rước lễ, phong trào còn nhấn mạnh đến việc tôn thờ và kết hợp với 
Chúa Giêsu Thánh Thể trong các giờ chầu và viếng Thánh Thể.  

Khi không thể rước lễ trong thánh lễ, chúng ta có thể kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc rước lễ 
thiêng liêng và các lời nguyện tự phát. Thực hành việc rước lễ thiêng liêng cũng là một cách để lớn lên trong 
tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.   

Huynh Trưởng cần phải xác tín rằng một ngày sống gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể chính là việc làm cho 
ta là Huynh Trưởng trước khi làm Huynh Trưởng.  



            Sổ Tay Huynh Trưởng, 2019 
 

20  

3. Dâng đêm – Hoa thiêng  

Khi mặt trời lặn, huynh trưởng cùng với Chúa Giêsu Thánh Thể nhìn lại một ngày đã qua, nhìn lại đời sống 
của mình với 4 lời hứa: cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm tông đồ. Nhìn lại ngày sống để dâng tất cả việc tốt 
lành lên Chúa và cả những khuyết điểm để xin Chúa thứ tha và bổ sức.  

Với những điều tốt đã làm được, xin tạ ơn Chúa. Với những lỗi lầm đã làm mất lòng Chúa, hay việc tốt 
không làm mà bỏ qua, xin Chúa tha thứ.   

Những việc nhìn lại ngày sống được ghi chép lại trong sổ hoa thiêng để có thể dễ dàng lượng giá về tình 
trạng tâm hồn mình. Việc ghi sổ hoa thiêng như là những trang nhật ký viết về người mình yêu thương.  

Việc dâng đêm được kết thúc bằng việc dâng linh hồn và thân xác trong tay Chúa để ngủ bình an. Phó thác 
mọi công việc đã làm trong tay Chúa để Chúa định liệu theo chương trình của Chúa.   

III. GIỜ THÁNH THỂ 

Trong các ngày huấn luyện, lửa thiêng hay vào sa mạc, nên có giờ dành cho trại sinh đến viếng Chúa Giêsu 
Thánh Thể. Nếu ở những nơi không có Nhà Tạm, thì cần có lều Thánh Thể để làm Giờ Thánh Thể. 

Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu, 
Tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm. 

Trong cuộc sống thường ngày, những khi có thể, huynh trưởng nên ghé vào nhà thờ, hoặc nhà nguyện đôi ba 
phút viếng Thánh Thể, đó là những giây phút trải lòng mình ra bên Thánh Thể Chúa với những lời thì thầm. 
Cụ thể là: 

 Thờ lạy, cảm tạ, chiêm ngắm và tâm sự với Thánh Thể 
diển tả bằng lời ca, lời Chúa, lời cầu, và lời kinh. 

 Nói với Chúa Giêsu về các em TNTT do mình hướng dẫn. 

IV. KẾT LUẬN  

Sống Ngày Thánh Thể là một phương pháp nòng cốt và độc đáo của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, là 
phương pháp giúp cho huynh trưởng nên thánh thiện từng ngày theo lời mời gọi của anh cả Giêsu: “Anh em 
hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. (Mt 5, 48).  

Huynh trưởng sống Ngày Thánh Thể là luôn đặt Chúa:  
* Trước mặt để tôn thờ  
* Trong tim để yêu mến  
* Trên tay để phụng sự.  
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3.4 LỊCH SỬ VÀ BƯỚC TIẾN PHONG TRÀO  

         
I. NGUỒN GỐC 
 
PT TNTT bắt nguồn từ Hội Tông Đồ Cầu Nguyện bên Pháp do các Linh Mục Dòng Tên là Léonard Cros và 
Henri Ramière khởi xướng vào khoảng năm 1865.   
1865 – The movement was first started from an organized and spiritually guided association for the youth 
called Apostleship of Prayers in France. 
 
PT TNTT khởi đầu mang tên Nghĩa Binh Thánh Thể là chi nhánh của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện do linh mục 
Albert Bassière Dòng Tên thành lập tại Pháp vào khoảng năm 1915. 
 1915 – The Vietnamese Eucharistic Movement was originally known as “The Eucharistic Crusade”. It was 
a branch of the Apostleship of Prayers for the youth and was established by Rev. Father Albert Bassière in 
France.   
 
II. PT TNTT THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM 
 
Năm 1929: Hai Linh Mục Dòng Xuân Bích (Saint Sulpice) là Leon Paliard (Cha Lý) và Paul Urureau (Cha 
Đoán) đã thành lập Phong Trào Nghĩa Binh Thánh Thể lần đầu tiên tại trường thầy dòng “École Puginier” ở 
Hà Nội.  
1929 – The Movement was brought to Vietnam by the two priests from Saint Sulpice seminary Fr. Leon Paliard 
and Fr. Paul Urureau at the École Puginier Congregation in Hà Nội.   
 
Năm 1931 – 1951: PT phát triển mạnh từ Hà Nội - Huế - Sài Gòn - Vĩnh Long -Xuân Lộc - Mỹ Tho… 
 
Năm 1957: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam bổ nhiệm Linh Mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ làm Tổng Tuyên 
Úy đầu tiên của Hội Nghĩa Binh Thánh Thể Việt Nam. 
1957 – Rev Micae Nguyễn Khắc Ngữ was appointed to be the first Chaplain of Hội Nghĩa Binh Thánh Thể 
Việt Nam (The Eucharistic Crusade) by the Vietnamese Bishop Committee. 
 
Năm 1964: Cha TTU Micae Nguyễn Khắc Ngữ được bổ nhiệm làm Giám Mục, Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam bổ nhiệm Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Thảnh lên thay thế.  
 
Năm 1965: Đại Hội Tuyên Úy kỳ II được tổ chức tại Sài Gòn vào tháng 2, đã ban hành Bản Nội Quy Thống 
Nhất và đổi tên Nghĩa Binh Thánh Thể thành Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam. 
1965 – The Chaplaincy Conference II was held in Saigon where the Unified Rules and Regulations were 
released and renamed The Eucharistic Crusade to “The Vietnamese Eucharistic Youth Movement”. 
 
Năm 1971: Một Bản Nội Quy mới cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam đã đuợc ra đời, do Hội 
Đồng Giám Mục chuẩn y vào tháng 1. 
 
Năm 1974: Sau nhiều năm tận tụy cống hiến hết sức lực cho Phong Trào, vì lý do sức khỏe, Cha Phaolô 
Nguyễn Văn Thảnh xin từ chức. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam bổ nhiệm Linh Mục Giuse Vũ Đức Thông 
thay thế. 
 
III. BIẾN CỐ 1975 – CỘNG SẢN CHIẾM MIỀN NAM 
 
Sau biến cố 30/4/1975, Phong Trào đã ngưng hoạt động. Theo dòng người di tản vượt biên và vượt biển ra 
nước ngoài. Cùng với các Linh Mục, các Tu Sĩ và các Cựu Huynh Trưởng đã tiếp tục lập các đơn vị Phong 
Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam sinh hoạt tại các trại tỵ nạn và các quốc gia như Anh, Đức, Gia Nã Đại, 
Mỹ, Pháp, Úc... 
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1975 – After the event of 1975 when the Communist Party taken power over the country, the Movement ceased 
its activities temporarily. Followed the waves of refugees fleeing to new homelands, the Movement came to 
life again in refugee camps and in different countries such as England, German, Canada, USA, France, 
Australia ...   
 
IV. PT TNTT VIỆT NAM TẠI ÚC CHÂU 
The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in Australia 
 
Tại Úc Châu, Phong Trào Thiếu Nhi cũng được gầy dựng do quý Linh Mục, quý Tu Sĩ nam nữ và các Huynh 
Trưởng từ đầu thập niên 1980. Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Úc Châu 
(TLĐ/TNTT/VN/UC) được chính thức thành lập trong Sa Mạc Nắng Hồng III ngày 28-31/12/1988. 
 
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Úc Châu vẫn đang trên đà phát triển. Các Sa Mạc huấn luyện Huynh 
Trưởng và “Đại Hội Nắng Hồng” cho Huynh Trưởng các cấp được tổ chức đều đặn và lần lượt tại các tiểu 
bang tùy vào điều kiện cho phép.   
 
Nắng Hồng I được tổ chức vào tháng 12/1984 tại Geelong, Melbourne - Victoria. …..và gần đây nhất là Nắng 
Hồng XIV được tổ chức vào tháng 1 năm 2016 tại Clifford Park Activity Center, Melbourne Victoria. 
 
Hiện nay Tổng Liên Đoàn TNTT VN Úc Châu gồm các đơn vị sau: 
 
- Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Melbourne - Victoria. Gồm 6 Xứ Đoàn: Gioan Hoan, St John, 
Tôma Thiện, Vinh Sơn Liêm, Annê Thành và Bênađô Duệ. 
 
- Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, Sydney - NSW. Gồm 8 Xứ Đoàn: Đức Mẹ Fatima, Giuse Cảnh, Giuse 
Tuấn, Hiển Linh, Kitô Vua, Đức Mẹ La Vang, Micae Mỹ và Simon Hòa. 
 
- 5 Xứ Đoàn Địa Phương sau: 

- Xứ Đoàn Têrêsa, Adelaide – SA. 
- Xứ Đoàn Saviô, Brisbane – QLD. 
- Xứ Đoàn Micae, Canberra – ACT. 
- Xứ Đoàn Thánh Tâm, Perth – WA. 
- XĐ Phêrô Phaolô, Wollongong – NSW. 

 
Tổng Liên Đoàn được điều hành dưới sự hướng dẫn của Linh Mục Tuyên Úy TLĐ và Ban Chấp Hành Tổng 
Liên Đoàn. 
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3.5 PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA PHONG TRÀO  
 
Nhằm đạt được kết  quả tối đa trong việc giáo dục đoàn sinh, Phong Trào đã dùng hai phương pháp là tự nhiên 
và siêu nhiên. 

 
I. PHƯƠNG PHÁP TỰ NHIÊN: The Physical Methods 
 
Dùng những hoạt động tự nhiên của con người và những khung cảnh thiên nhiên, thuận lợi thấm nhuần tinh 
thần Thánh Kinh để giáo dục.  Phương pháp tự nhiên dựa trên những hoạt động sau: 

1. Phương pháp hàng đội: Hierarchy Structure 
Như Chúa Giêsu chọn các môn đệ để huấn luyện họ và sai họ đi rao giảng cho muôn dân. Phong Trào cũng 
dùng phương pháp hàng đội để huấn luyện và trao trách nhiệm cho các em. 

Phương pháp hàng đội có hai điều cốt yếu: 

- Trao trách nhiệm cho trẻ làm. 
- Mỗi người không được trực tiếp chỉ huy quá một đội. 

 
2. Phương pháp tiệm tiến: The theoretical syllabus 
Thiên Chúa giáo dục và hướng dẫn con người tùy trình độ hiểu biết và mạc khải dần, với ba giai đoạn rõ rệt: 

- Giai đoạn chất phát: Chúa để sống theo luật tự nhiên. 
- Giai đoạn hiểu biết: Chúa ban luật ghi chép. 
- Giai đoạn trưởng thành về tư tưởng và tình yêu: Chúa sai chính Con Một Người là tình yêu nhập thể, 

để mạc khải rõ ràng. 
 
Để áp dụng những bước tiến này, Phong Trào có một chương trình để đào luyện các em theo sự hiểu biết và 
tâm lý của từng lứa tuổi được gọi là Chương Trình Thăng Tiến. Có ba cấp 1,2 và 3 cho ba Ngành Ấu Nhi, 
Thiếu Nhi , Nghĩa Sĩ và hai cấp cho Ngành Tuổi Thơ. 

 
3. Phương pháp vào Sa Mạc: Training camp 
Thiên Chúa đã dẫn dân Do Thái vào Sa Mạc sống dưới lều trại 40 năm để giáo dục họ. 

Hai điều cốt yếu của phương pháp này là: 

- Không bám víu vào tiện nghi quen thuộc như nhà cửa, giờ giấc… 
- Đặt hết tín nhiệm vào người huấn luyện. 

 
4. Phương pháp sinh hoạt trẻ/ trò chơi giáo dục: Activities 
Tuổi trẻ đòi hỏi một phương pháp thích hợp, dùng các sinh hoạt vui tươi của giới trẻ: ca hát, múa vũ, chơi, 
kịch…miễn là thực hiện nó với mục đích giáo dục. 

Trò chơi không những chỉ giúp vui cho trẻ em mà còn có một tác động kỳ diệu trong việc giáo dục.  Qua trò 
chơi các em sẽ có dịp tập luyện và phát triển tính khí tốt, bài trừ tật xấu. 

5. Phương pháp hội họp: Meeting 
Phong Trào dùng các buổi hội họp để hoạch định, tường trình sinh hoạt và huấn luyện đoàn viên. 
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II. PHƯƠNG PHÁP SIÊU NHIÊN: The Spiritual Methods 

Phương pháp này dựa trên hai nền tảng chính là Thánh Thể và Thánh Kinh. 

Builded upon 2 main foundations: The Eucharist and the Bible.  

 
A. Những phương pháp bắt nguồn từ Thánh Thể: The Eucharist 

1. Ngày Thánh Thể: Eucharist Day 
Thánh Thể là trung tâm điểm của ngày sống của mỗi người Thiếu Nhi. Sống ngày Thánh Thể bằng cách thự 
hiện những việc: Dâng ngày, dâng lễ, rước lễ, viếng Chúa, cầu nguyện, lần hạt, hy sinh, làm việc tông đồ...và 
kết thúc bằng bó hoa thiêng. 

Eucharist is the centre of our lives. Morning prayers, celebrate mass, receive the Holy Communion, adore the 
Eucharist, say the rosary, sacrifices, charity works... and record the spiritual flower bouquet each night. 

- Chúa Thánh Thể là mặt trời của ngày. 
- Ngày được phân chia từng khoản bằng những công việc như: dâng ngày, dâng lễ, rước lễ, viếng Chúa, 

cầu nguyện, việc bác ái, hy sinh… và kết thúc bằng bó hoa thiêng.  Đó là một ngày của người Kitô 
hữu hoàn hảo. 

 
2. Giờ Thánh Thể: Eucharistic Hour 
Giờ Thánh Thể là những giây phút chúng ta đến gần Chúa, và tâm sự với Chúa.  
Time dedicated to God and talk to God. 
 

B. Phương pháp khơi nguồn từ Thánh Kinh: The Bible 

1. Lãnh nhận lời Chúa: Reflecting and applying the Words of God in our daily life. 

Một phương pháp để đào sâu lời Chúa tác động trong tâm hồn gồm những việc chính sau: 

- Đọc một đoạn lời Chúa. 
- Moị người thinh lặng suy nghĩ. 
- Mỗi người phát biểu một ý tưởng làm mình xúc động và liên hệ tới nếp sống chính mình. 
- Một người đaị diện đọc một lời nguyện chung. 
Điều kiện thực hiện: số người vừa phải, và có một chút kiến thức về Thánh Kinh. 

 
2. Khung cảnh Thánh Kinh: 

Dùng đời sống của Chúa trong Thánh Kinh để tạo một con người mẫu, lý tưởng cho các đoàn viên ba ngành: 
Use Jesus’ life in the Bible to create a role model for the 4 divisions. 

- Ngành Tuổi Thơ & Ấu Nhi: Chúa Giêsu bé nhỏ – ngoan, đơn sơ. Jesus as a child. 
- Ngành Thiếu: Chúa Giêsu ẩn dật – âm thầm, khiêm tốn. Jesus in His solitary life. 
- Ngành Nghĩa: Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng. Jesus preaching the Good News. 

 
3. Bầu khí Thánh Kinh: 

Tạo môi trường gồm toàn yếu tố Thánh Kinh cho những sinh hoạt của Phong Trào như: bài hát, băng reo, trò 
chơi…để các em thấm nhuần Kinh Thánh cách tự nhiên. 

Create an atmosphere of the Bible in all activities such as songs, games... 
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Đó là những phương pháp độc đáo mà Phong Trào dùng để giáo dục trẻ dấn thân trong xã hội, sống bác ái, 
tôn sùng Thánh Thể. Giáo dục nhân bản song song với giáo dục siêu nhiên. 

Phương pháp đã có sẵn, chúng ta áp dụng sao cho đúng để giáo dục trẻ theo đường lối và mục tiêu mà Phong 
Trào đã đề ra.   

 

3.6 KHUNG CẢNH THÁNH KINH & MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG 
 

NGÀNH TUỔI THƠ 

Khung Cảnh Thánh Kinh:  
Ánh sao phương đông (Phúc Âm Thánh Mathêu, chương 2:1-12). 
 
Mẫu Người Lý Tưởng:   
Chúa Hiển Linh.  

 

 

NGÀNH ẤU NHI 

Khung Cảnh Thánh Kinh:  
Cánh đồng Belem: từ lúc Thiên Thần truyền tin cho Giacaria về Gioan Tẩy Giả đến cuộc trở về Nazareth từ 
Ai Cập (Phúc Âm Thánh Luca, chương 1:2-40).  
 
Mẫu Người Lý Tưởng:   
Chúa Giêsu thời thơ ấu. Chúa Giêsu đơn sơ là mẫu gương.   

 

 

 

 

 
NGÀNH THIẾU NHI 

Khung Cảnh Thánh Kinh:  
Làng Nazareth: từ lúc trở về Nazareth từ Ai Cập đến cám dỗ trong hoang địa (Phúc Âm Thánh Luca, 
chương 2:41-4:13).  
 
Mẫu Người Lý Tưởng:   
Chúa Giêsu vâng phục.  
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NGÀNH NGHĨA SĨ 

Khung Cảnh Thánh Kinh:  
Miền Galilê: từ lúc bắt đầu rao giảng cho đến cuộc khải hoàn vào Giêrusalem (Phúc Âm Thánh Mathêu, 
chương 4:12-25).  
 
Mẫu Người Lý Tưởng:   
Chúa Giêsu rao giảng.  

 

 

 

TÔNG ĐỒ ĐỘI TRƯỞNG & ĐỘI PHÓ 

Khung Cảnh Thánh Kinh:  
Cuộc hành trình Vào Đất Hứa: từ lúc Maisen qua đời đến khi dân Isarel chiếm thành Jericho (Sách Giôsuê, 
chương 1-6). 
 
Mẫu Người Lý Tưởng:   
Chân dung Chúa Giêsu: Người lãnh đạo gương mẫu, được diễn tả qua con người của Giôsuê.  

 

 
 
 
 
 
 

DỰ TRƯỞNG  

Khung Cảnh Thánh Kinh: 
Cuộc hành trình Đức Tin của Abraham theo tiếng Chúa (Sách Sáng Thế Ký, chương 12:1-9). 

Mẫu Người Lý Tưởng:  
Chân dung Chúa Giêsu: Thầy dạy Đức Tin, được diễn tả qua con người của Abraham.  
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HUYNH TRƯỞNG CẤP I 

Khung Cảnh Thánh Kinh:  
Cuộc hành trình Về Đất Hứa, từ lúc Giuse qua đời đến 10 Điều Răn (Sách Xuất 
Hành, chương 1-20). 

Mẫu Người Lý Tưởng:   
Chân dung Chúa Giêsu: Con Người chu toàn trách nhiệm, được diễn tả qua con 
người của Maisen.  

 

 

HUYNH TRƯỞNG CẤP II 

Khung Cảnh Thánh Kinh:  
40 ngày trong Sa Mạc (Phúc Âm Thánh Mathêu, chương 4:1-11).  

Mẫu Người Lý Tưởng:   
Chân dung Chúa Giêsu: Chúa Giêsu thắng cám dỗ.  

 

 

 

HUYNH TRƯỞNG CẤP III 

Khung Cảnh Thánh Kinh:  
Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu: từ lúc Chúa Giêsu sống lại tới Chúa Giêsu lên trời (Phúc Âm Thánh Mathêu, 
chương 28).  

Mẫu Người Lý Tưởng:   
Chân dung Chúa Giêsu: Người Chủ Chăn đầy yêu thương. Được diễn tả qua con người của Thánh Phêrô, vị 
lãnh đạo tiên khởi của Giáo Hội. Người lãnh đạo phải biết dứt bỏ những yếu đuối và ích kỷ của con người 
và mặc lấy mới trong Chúa Giêsu Kitô để trở thành người lãnh đạo phục vụ đích thực của Chúa Giêsu 
Thánh Thể.  
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3.7 Ý NGHĨA CÁC MÀU KHĂN QUÀNG  
 
ĐIỀU 71: KHĂN QUÀNG   

Khăn quàng là biểu hiệu để phân biệt các cấp, các ngành trong Tổng Liên Đoàn, cần được mang trên cổ áo, 
được ấn định như sau: 
 
(71.1) Ngành Tuổi Thơ: Khăn quàng màu hồng cho cả nam và nữ, với hình thập gía Chúa Kitô màu vàng ở 
phía sau. Màu hồng tượng trưng cho sự ngây thơ, trong trắng, đơn sơ của các em.  

Kích thước khăn 100cm x 75cm x 70cm. Thánh Giá màu vàng, cỡ 4cm.  

Đội Trưởng và Đội Phó khăn có viền vàng rộng 1cm cách mép 1cm.  

Khăn Đội Viên không có viền. 

  

 
                

     Khăn Đội Viên           Khăn Đội Trưởng 

 
(71.2) Ngành Ấu Nhi: Khăn quàng màu xanh lá mạ, với hình thập giá Chúa Kitô màu vàng ở phía sau. Màu 
xanh là màu của mầm non chớm nở, các em cần được hướng dẫn và giáo dục theo tinh thần ấu thơ của Chúa 
Giêsu: Vâng lời, ngoan ngoãn, yêu thương, dễ dạy. 

Kích thước khăn 100cm x 75cm x 70cm. Thánh Giá màu vàng, cỡ 4cm.  

Đội Trưởng và Đội Phó khăn có viền vàng rộng 1cm cách mép 1cm.  

Khăn Đội Viên không có viền. 

 

 
 

                    Khăn Đội Viên          Khăn Đội Trưởng 

 
(71.3) Ngành Thiếu Nhi: Khăn quàng màu xanh nước biển, với hình thập giá Chúa Kitô màu vàng ở phía 
sau. Màu xanh nước biển tượng trưng cho sức sống vươn lên mạnh mẽ như trời xanh biển rộng và một hy 
vọng lớn cho tương lai mà các em cần hy sinh để khuất phục gian khó một cách dũng cảm. 

Kích thước khăn 110cm x 80cm x 75cm. Thánh Giá màu vàng, cỡ 5cm.  

Đội Trưởng và Đội Phó khăn có viền vàng rộng 1cm cách mép 1cm.  

Khăn Đội Viên không có viền. 

 

 
               
 Khăn Đội Viên              Khăn Đội Trưởng 
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(71.4) Ngành Nghĩa Sĩ: Khăn quàng màu vàng nghệ, với hình thập giá của Chúa Kitô màu đỏ ở phía sau. 
Màu vàng tượng trưng cho sự khuất phục trong niềm tin yêu sáng ngời, giúp các em luôn hãnh diện với sự 
thắng lợi của mình trong mọi hoàn cảnh.  

Kích thước khăn 120cm x 85cm x 80cm. Thánh Giá màu đỏ, cỡ 5cm.  

Đội Trưởng và Đội Phó khăn có viền đỏ rộng 1cm cách mép 1cm.  

Khăn Đội Viên không có viền. 

  

  

 
                    Khăn Đội Viên         Khăn Đội Trưởng 

 
(71.5) Dự Trưởng/Huynh Trưởng: Khăn quàng màu đỏ với hình thập gía của Chúa Kitô màu vàng ở phía 
sau. Màu đỏ là màu của sự hy sinh, dấn thân phục vụ, dám quên mình để phục vụ Chúa và dẫn dắt các em đến 
với Chúa. 

Kích thước khăn 135cm x 90cm x 85cm. Thánh Giá đỏ, cỡ 6cm.  

Khăn Dự Trưởng không có viền. Khăn Huynh Trưởng giống như khăn Dự Trưởng nhưng có viền vàng. Viền 
vàng rộng 1cm cách mép 1cm. 

    

 

 

                        Khăn Dự Trưởng        Khăn Huynh Trưởng 

 

(71.6) Trợ Tá: Giống như khăn Huynh Trưởng nhưng có viền trắng và thánh giá màu trắng thay vì màu 
vàng.  

 

 
 

                       Khăn Trợ Tá 

(71.7) Trợ Tá Huấn Luyện Viên/ Huấn Luyện Viên:  

Màu của sự hy sinh, dấn thân phục vụ, dám quên mình để phục vụ Chúa và dẫn dắt các em đến với Chúa. 
Không quản ngại khó khăn, với quyết tâm bảo vệ, duy trì và phát triển Phong Trào Thiếu Nhi. 

Trợ Tá Huấn Luyện Viên: Khăn màu đỏ, có huy hiệu Sinai ở phía sau, không viền.  

Huấn Luyện Viên: Khăn màu đỏ, có huy hiệu Sinai ở phía sau, viền vàng. 
Kích thước giống như khăn Huynh Trưởng. 
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      Khăn Trợ Tá Huấn Luyện Viên             Khăn Huấn Luyện Viên 

 

(71.8) Trợ Úy: Khăn màu trắng viền đỏ với hình thập gía Chúa Kitô màu đỏ ở phía sau. Màu trắng tượng 
trưng cho sự trong sáng, tinh tuyền, lòng trông cậy và niềm hy vọng. Viền đỏ nói lên sự hy sinh phục vụ và 
dấn thân của người Trợ Úy. 

Kích thước giống như khăn Huynh Trưởng. 
 

 

     

           Khăn Trợ Úy 

 

(71.9) Tuyên Úy: Khăn màu trắng viền vàng với hình thập gía Chúa Kitô màu vàng ở phía sau. Màu trắng 
tượng trưng cho sự trong sáng, tinh tuyền, lòng trông cậy và niềm hy vọng. Viền vàng nói lên sự dâng hiến 
cuộc đời làm hy tế và là chứng tá cho Chúa và Giáo Hội. Ngài sẽ là người đại diện Chúa Kitô để huớng dẫn 
Đoàn Thiếu Nhi. 

Kích thước giống như khăn Huynh Trưởng. 

  

 

 

 Khăn Tuyên Úy 

 

  



            Sổ Tay Huynh Trưởng, 2019 
 

31  

3.8 HUY HIỆU VÀ BĂNG HIỆU 

 

ĐIỀU 72: HUY HIỆU VÀ BĂNG HIỆU 

Chỉ có một huy hiệu chung cho Tổng Liên Đoàn gồm có hình chén lễ vàng trên có hình bánh tròn, màu trắng. 
Cả chén lễ và bánh nằm trên Thánh Giá đỏ đóng khung 4 cạnh. Tất cả nằm trên cờ Hội Thánh. Huy hiệu này 
được mang trên sống của túi áo trái. Ngoài huy hiệu, còn có một băng hiệu Tổng Liên Đoàn chung hình chữ 
nhật, màu đỏ, trên có chữ trắng THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM. Băng này được gắn liền nằm trên 
nắp túi áo trái. 

 

 

    

               

  Huy Hiệu                       Băng Hiệu  

   Kích thước 40cmx30cm           Kích thước 85cmx20cm 

 
I. Ý nghĩa Phù Hiệu Phong Trào  
 
Ý nghĩa của chén lễ và bánh trắng?  
Nói lên tôn chỉ của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể: Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh 
Thể. Chúa Giêsu Thánh Thể là lý tưởng của Phong Trào. Bởi đó, Thánh Thể là nguyên nhân thúc đẩy và là 
trung tâm mọi hoạt động tông đồ của Thiếu Nhi, luôn phải được đề cao.  
 
Thánh Giá đỏ có ý nghĩa gì?  
Thánh Giá đỏ nhắc cho ta nhớ rằng chính Chúa đã cứu chuộc bằng hy sinh và máu đào. Muốn được hạnh 
phúc và phần thưởng sau này, người Thiếu Nhi hiện tại phải vác thập giá của mình cùng với hy sinh đau khổ 
để theo Chúa. Tất cả được đóng khung 4 cạnh nói lên mối dây liên lạc của mọi Thiếu Nhi khắp 4 phương 
trời.  
 
II. Ý Nghĩa Băng Hiệu Phong Trào TNTT  
 
Ý nghĩa của 6 chữ trắng "THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM" là gì?  
Sáu chữ: "Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam" trắng tinh được sắp nổi bật trên nền đỏ tượng trưng vẻ trong 
trắng đơn sơ của tuổi Thiếu Nhi Việt Nam. Chúa Giêsu luôn yêu thích những gì chân thật, trong trắng, thanh 
sạch: "Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì nước trời là của họ..." Băng đó nhắc em luôn nhớ em là Thiếu Nhi 
của Chúa Giêsu Thánh Thể.  
 
Ý nghĩa của nền đỏ?  
Nền đỏ báo hiệu cho em biết rằng, theo Chúa phải đau khổ hy sinh vì đường hẹp, chông gai máu đổ là 
đường đưa về vinh quang, còn đường thênh thang là con đường diệt vong chết chóc.  
Muốn theo Chúa không còn cách nào khác hơn là vui nhận Thánh Giá Chúa gởi mỗi ngày. Màu đỏ còn nói 
lên tâm tình yêu mến mà em phải có với Chúa Giêsu Thánh Thể.  
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3.9 CỜ THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM 

 
ĐIỀU 74: CỜ THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM 

(74.1) Cờ Xứ Đoàn được ấn định như sau: 

* Nền cờ, dùng hai màu: Xanh đậm phía giáp cán, nửa trắng phía dưới. 

* Huy hiệu: Giữa 2 mặt có huy hiệu Tổng Liên Đoàn mỗi chiều  25 cm. 

* Chữ: Hai mặt đều có chữ THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM xếp vòng cung phía trên, mặt trước 
có tên Xứ Đoàn dưới huy hiệu, có thể thêm tên vùng sau tên Xứ Đoàn, mặt sau có tên Liên Đoàn dưới huy 
hiệu, chữ màu vàng, viền rua màu vàng. 

 
Kích thước: 115 cm x 80 cm. 
 

  

          Cờ Xứ Đoàn - mặt trước            Cờ Xứ Đoàn - mặt sau 

 
Màu xanh đậm ở trên cờ có ý nghĩa gì?  
Màu xanh nhắc em nhớ tuổi xuân của em, một lớp tuổi đầy nhựa sống: Vui tươi, cởi mở. Nhất là nhắc cho 
em nhớ rằng: Cần phải sống quảng đại, bao dung như dòng nước biển bao trùm đại dương.  
 
Màu trắng ở dưới có ý nghĩa gì? 
Màu trắng nói lên sự trong trắng ngây thơ tuổi thanh xuân. Phải làm sao lòng em luôn là tờ giấy trắng trong 
trước mặt Chúa. Nhắc em phải duy trì chiếc áo trắng ngày em mới gia nhập đoàn con cái Chúa trong Bí Tích 
Rửa Tội.  
 
Tại sao lại có dấu hiệu TNTT ở giữa cờ?  
Dấu hiệu TNTT chính giữa cờ nhắc cho em biết: Em không sống riêng rẽ một mình nhưng em luôn được 
liên kết với tất cả các Thiếu Nhi Thánh Thể VN và thế giới để cùng nhau làm việc tông đồ.  
 
Tên Đoàn và tên Địa Phận nói lên ý nghĩa gì?  
Tên Đoàn và tên Địa Phận nói cho em biết rằng em có bổn phận liên kết với tất cả Đoàn Sinh trong Xứ cũng 
như trong Địa Phận để sống đầy đủ cuộc sống của một Thiếu Nhi Thánh Thể.  
 
Riềm vàng chung quanh có ý nghĩa gì?  
Nói lên ý liên kết mọi Thiếu Nhi trong tinh thần hăng say can trường để mở rộng vinh quang nước Chúa.  
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3.10 TÊN ĐỘI VÀ KHẨU HIỆU CỦA 4 NGÀNH 

 
I. NGÀNH TUỔI THƠ – ĐƠN SƠ 

1. Seraphim – Yêu Mến                                   

2. Gabriel –  Truyền Tin    

3. Micae – Chiến Thắng 

4. Raphael – Yêu Người                               

 

II. NGÀNH ẤU NHI - NGOAN 

1. Anê – Bác Ái    7. Têrêsa – Đơn Sơ 

2. Cêcilia – Hiền Lành   8. Antôn –  Sẵn Sàng 

3. Goretti – Trong Trắng   9. Giuse – Công Chính 

4. Lucia – Gương Mẫu   10. Phanxicô – Tin Tưởng 

5. Maria – Vâng Lời    11. Vincentê – Siêng Năng 

6. Rosa – Hiền Hòa    12. Saviô – Vui Tươi 
 

III. NGÀNH THIẾU NHI – HY SINH 
1. Anna –  Dịu Dàng    7. Anrê – Can Đảm 

2. Catarina –  Quảng Đại   8. Giacôbê – Trung Thành 

3. Clara – Trung Trinh   9. Martinô – Trung Kiên 

4. Martha – Phục Vụ    10. Phêrô – Trung Tín 

5. Monica – Kiên Nhẫn   11. Simon – Hăng Hái 

6. Veronica –  Mến Chúa   12. Tôma – Tuyên Tín 
 

IV. NGÀNH NGHĨA SĨ – CHINH PHỤC 

1. Gioan – Yêu Thương     

2. Luca – Vững Tin      

3. Marcô – Khiêm Nhường 

4. Matthêu – Hiên Ngang  

5. Phaolô –  Nhiệt Thành 
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4. BÀI HÁT 

 

4.1 CA CHÍNH THỨC  

1. Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa 
Này công dân ơi! đứng lên đáp lời sông núi. Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống. Vì tương lai quốc 
dân cùng xông pha cõi tên làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Dù cho thây phơi trên gươm giáo. Thù 
nước lấy máu đào đem báo. Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy, người công dân luôn vững bền tâm trí, 
hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi, vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi! 
Mau hiến thân dưới cờ. Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ, thoát cơn tàn phá vẻ vang nòi giống xứng danh 
ngàn năm giòng giống Lạc Hồng. 
 
2. Thiếu Nhi Tân Hành Ca 
Thiếu Nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới, theo tiếng Giáo Hội và tiếng quê hương kêu mời. Được 
trang bị dũng mạnh bằng tinh thần mới, tuổi trẻ Việt Nam hăng hái xây thế hệ ngày mai. Cùng đi hỡi các 
Thiếu Nhi! Cùng đi với Chúa Kitô! Nguồn Sống Thánh Thể chan hòa, là lý tưởng của người Thiếu Nhi hôm 
nay. Thiếu Nhi Việt Nam quyết tâm trong giai đoạn mới. Thánh hóa môi trường rèn những khả năng phi 
thường. Bằng Nguyện Cầu, Hy Sinh và một bầu khí mới, tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam. 
 
3. Tuổi Thơ Ca 
Em là Tuổi Thơ một đời trong trắng. Chắp cánh Thiên Thần vui hát tung tăng, vâng lời Mẹ Cha, yêu bạn, 
thương Trưởng. Giống Chúa Hài Đồng rạng rỡ Phong Trào. 
Là Tuổi Thơ, luôn sống đơn sơ. Nụ cười luôn tươi nở trên môi: Chiếc khăn hồng ý nghĩa đời em. 
 
4. Ấu Nhi Ca 
Đoàn em như những mầm mạ non xanh tươi, luôn vui cười luôn ngoan ngoãn sống đời Ấu Nhi. Nguyện bền 
chí theo gương Chúa Giê-Su tuổi thơ, dưới bóng cờ, em mang Chúa cho tuổi ấu thơ. 
 
5. Thiếu Nhi Ca 
Em Thiếu Nhi ơi! như ngàn tia sáng huy hoàng, vào buổi rạng đông đến mang nguồn hơi ấm. Em Thiếu Nhi 
ơi! em đẹp như hoa hướng dương, tươi dịu như hơi gió xuân, đem yên vui đến muôn người. 
Em Thiếu Nhi ơi! mắt nhìn em ví sao trời, nụ cười trên môi xóa tan màu u tối. Em Thiếu Nhi ơi! em là chiến 
sĩ Phúc Âm, gian khổ nguy khó chớ nao, vui mang Chúa đến cho người. 
 
6. Nghĩa Sĩ Ca 
Vui ca lên Nghĩa Sĩ đời đầy diễm phúc. Hồn thanh xuân say niềm lý tưởng cao xa. Vì Nghĩa ra đi là đi Chinh 
Phục. Đường xa bóng Chúa đang chờ đợi ta. Một đời trẻ trung thành nồng hậu sức thiêng. Hùng dũng trung 
thành một dạ trung kiên. Tình bằng hữu, chân thành một dạ vững kiên. Tôn quý trách nhiệm sống gương hy 
sinh. Nghĩa Sĩ Việt Nam sẵn sàng hùng tráng, trong sạch hăng hái và quyết tiến bước. Lửa thần nung nấu tâm 
cang không ngừng. Mầm thiêng ta gieo khắp nơi xa gần. Lý tưởng siêu nhiên thành tâm yêu mến. Danh Cha 
cả sáng, nước Cha trị đến. Noi gương nhiệt thành của Thánh Phaolô. Xông pha lên đường làm chứng Phúc 
Âm. 
 
7. Kinh Đội Trưởng 
Nguyện xin Giêsu Anh Cả từ nhân, ngày đêm ban xuống muôn ơn phúc cho đội của con. Giúp cho đoàn con 
nên những Tông Đồ nhiệt thành, mở rộng nước Chúa cứu rỗi các linh hồn. Đời con hy sinh nguy khó chẳng 
nề. Bền tâm bác ái yêu Chúa yêu người thiết tha. Rước lễ mỗi ngày dâng lên Cha tất cả cuộc sống. Xứng danh 
Tông Đồ của Chúa Giêsu. 
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8. Kinh Huynh Trưởng 
Lạy Chúa Giêsu Huynh Trưởng tối cao, xin dạy con biết hy sinh cao thượng, phụng sự Chúa và giúp ích mọi 
người. Xin dạy con biết hy sinh không cần báo đáp, luôn xông pha không ngại bão táp, đẹp ý Cha trên trời, 
trong tình thương yêu hết mọi người. 
 
9. Kinh Dâng Ngày 
Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa thương nhận lòng trí chúng con. Mọi cơn gian nan nguy khó, chúng 
con xin cầu theo ý Đức Giáo Hoàng sớm hôm. 
 
10. Kinh Trước Bữa Ăn 
Nguyện xin, nguyện xin Chúa Cả mở tay chúc phúc, cho chúng con dùng, cho chúng con dùng nên các thực 
phẩm này. 
 
11. Kinh Sau Bữa Ăn 
Đội ơn Chúa đời đời mạch sống, đã nuôi chúng con hồn xác hôm nay. Nguyện danh Chúa đời đời cả sáng, 
xuống cho mọi loài ơn lộc no đầy. 
 
12. Kinh Tối 
Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác 
hồn. Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua. Cùng với bóng 
chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la. Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong 
xác tươi xinh. 
 
13. Gọi Lửa 
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo. Lửa Thiêng ơi hãy đến, 
bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan. (3lần– hát nhanh dần). 
 
14. Chào Lửa Thiêng 
(1) Ố ô ô ồ, (2) ố ô ô ồ (3) Cầm tay nhau quay vòng quanh lửa mới. (4) Lửa bốc cháy tâm hồn ta hăng hái. (5) 
Đón ánh lửa thiêng, (6) đây đoàn ta, chung lời ca (7) bên lửa bập bùng. (8) Bập bập bùng lửa thiêng reo vui, 
nhạc trầm trầm hoà ca chơi vơi. Lửa rực sáng (9) chiếu đêm âm u, anh em ơi, ta cùng nhau lên tiếng ca rằng 
(vỗ tay 3 cái). (10) Lửa linh thiêng soi màn đêm u tối. (11) Lửa cháy sáng ấm lòng ai lạnh lẽo. (12) Lửa thiêng 
muôn đời. (13) Ta cùng vui đem lửa thiêng (14) soi lòng mọi người. (15) Ố ô ô ồ, (16) ố ô ô ồ. 
 
15. Mang Lửa Về Tim 
Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn, tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan, tim ta đây còn khắc ghi bao 
nhiêu mối tình mặn nồng. Lửa đêm nay tan nhưng lửa thiêng còn cháy âm thầm ngàn đời. Biệt ly muôn phương 
ta nguyện đem lửa thiêng rải rắc khắp chốn, mong mai sau ngọn lửa thiêng cháy lên đốt lòng mọi người. (cầm 
tay nhau hát 3 lần, chậm và êm dần). 
 
16. Ca Tạm Biệt 
Rời tay chúng ta vui lên đường nghĩa vụ. Bạn ơi đừng quên nhé phút giây xum vầy. Tay trong tay mình vui 
lên nhé. Tim sắt se sầu thương não nề. Vui ra đi sầu vương trên mắt. Xa cách nhau mình nhớ nhau hoài. 
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4.2 BÀI HÁT NGÀNH TUỔI THƠ 

 
1. Có Chúa 
Nhìn sao lấp lánh trên trời, nhìn cây xanh tốt muôn nơi. Em tin có Đấng tác sinh nên: Đó là chính Chúa Trời. 
(2 lần). 
 
2. Hoa Hồng Bé Thơ 
Ai muốn cao trọng trên nước Thiên Đàng hãy nghe rằng. Nên giống bé thơ lời Chúa phán xưa còn ghi sâu. 
Thiếu Nhi ơi ta gắng sống ngoan và đơn sơ. Sống ngây thơ thì Chúa yêu ta rất nhiều. 
 
3. Mây Hồng 
Ươm mát tuổi thơ em bằng tiếng ca ngọt mềm. Làm vui tuổi xuân em trong ca múa triền miên. Như xưa áng 
mây hồng dìu đưa người sa mạc. Như Mana rừng xưa tựa suối mát mật ong. 
 
4. Mơ Về Trời 
Em mơ làm cánh chim, bay lên tới Thiên Đàng. Nơi em vẫn hằng mong để được nhìn thấy Chúa. Chim ơi này 
chim ơi! Khi chim về Thiên Đàng, chim bay về ngang đây cho bé nhắn mấy lời. 
 
5. Nước Trời Và Trẻ Nhỏ 
Này ai ơi hãy để trẻ nhỏ tiến lại gần ta, này ai ơi hãy để trẻ nhỏ tiến lại gần ta. Vì nước trời là của chúng nó, 
vì nuớc trời là của bé thơ. 
 
6. Tình Ca Tuổi Thơ 
Mắt em đẹp vì yêu thương lên ngôi. Má em hồng vì môi luôn xinh tươi. Tóc em mướt tựa như câu ca vui. 
Hiền như chiều xuống tiếng ru hời. 
 
7. Tuổi Nào Đẹp? 
Nếu ai hỏi em: Tuổi nào đẹp nhất? em sẽ thưa rằng là chính Tuổi Thơ. Sống vô tư biết gì buồn chán. Vui chơi 
hát ca: đời có thế mà thôi. 
 
8. Tuổi Thơ 
Nhìn lên trời cao em mơ tới quê Thiên Đàng. Em khẩn cầu Thiên Thần cho em đôi cánh. Bay bổng tới mây 
trời cao xanh bao la. Chắp cánh bằng một đường bay tới Thiên Đàng. 
 
9. Ước Mơ Đơn Sơ 
Đoàn con đây, đây những trẻ thơ. Dâng lên Chúa ước mơ đơn sơ. Được Chúa yêu và yêu Chúa chân thành. 
Hằng dễ thương và ngoan ngoãn vâng lời. 
 
10. Yêu Má Ba 
Em yêu má, em yêu ba, yêu má ba, yêu bằng vâng lời. Em yêu má, em yêu ba, yêu má ba trót cả đời em. 
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4.3 BÀI HÁT NGÀNH ẤU NHI 
 
1. Ấu Nhi Ca 2 
Như những nụ hoa xuân xinh. Em Ấu Nhi luôn hiền hòa, luôn vui cười tươi như hoa. Đời em nguyện luôn 
chăm ngoan, noi theo gương Chúa Hài Đồng, em yêu đời mến mọi người và sống mãi tuổi ngây thơ. 
 
2. Ấu Nhi  
Em là Ấu Nhi, em luôn ngoan hiền. Em là Ấu Nhi, em yêu Giêsu. Em vâng lời, em chuyên cần ngày đêm cố 
gắng. Em vâng lời, em vui đùa, em luôn chăm ngoan. 
 
3. Ai Sinh Ai Nuôi 
Ai sinh em trên đời? Là Ba Má em. Ai cho em no đầy? Là chính Chúa Trời. 
Ai thương em, thương nhiều? Là Thiên Chúa em. Ai cho em lên trời? Là chính Chúa Trời. 
Ai cho em vui nhiều? Là Thiên Chúa em. Ai cho em vui hoài? Là chính Chúa Trời. 
 
4. Bài Hát Này 
Bài hát này con hát cho Chúa nghe. Một lần thay cho suốt cả đời. Bài hát này con hát sao thích ghê. Là bài ca 
con yêu Chúa nhiều. 
Bài hát này con hát Ba Má nghe. Một lần thay cho suốt cả đời. Bài hát này con hát sao thích ghê. Là bài ca 
con yêu Ba Má nhiều. 
 
5. Bé Muốn Lên Thiên Đàng 
Bé muốn lên thiên đàng nhưng bé hỏng biết làm sao (nè). Bé muốn lên thiên đàng thì bé phải làm thế nào? Bé 
muốn lên thiên đàng phải mến Chúa à nghen. Bé muốn lên thiên đàng phải yêu hết mọi người. 
 
6. Cánh Của Em 
Từ thế gian, trông lên thiên đàng, ôi cao quá là cao, em biết lên làm sao. Từ thế gian, trông lên thiên đàng, 
nhưng với cánh của em, em gắng bay xem nào. Cánh của em là vui cười ngoan ngoãn, cánh của em lòng trong 
trắng xinh tươi. 
 
7. Dấu Thánh Gía  
Đưa tay lên em làm Dấu Thánh Gía: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Yêu Ngôi Cha vì Cha là Chúa, 
Đấng toàn năng đã tác thành vạn vật. Yêu Ngôi Con vì là Đấng Cứu Chuộc, đã hy sinh chịu chết cho em. Yêu 
Ngôi Ba là Đức Chúa Thánh Thần, đã ban ơn gìn giữ em luôn. 
 
8. Đôi Bàn Tay 
Đôi bàn tay em bé tí xíu. Trông ngón tay của em xinh ghê. Đây tay phải, đây tay trái, mười ngón tay xinh đều. 
Đôi bàn tay em bé tí xíu. Trông ngón tay của em xinh ghê. Tay giặt quần, tay giặt áo, bồng bế em quét nhà. 
 
9. Em Có Biết 
Này em, em có biết Cha ta là Đức Chúa Trời. Này em, em có nhớ Con Ngài là Đức Kitô. Giờ đây em vui sống 
cũng là nhờ ơn cứu chuộc. Vậy em luôn bác ái, vâng lời biết thương mến Người. 
 
10. Em Ra Về 
Đã đến giờ em ra về, em khiêm cung tạ ơn Thiên Chúa. Chúa muốn rằng: em chuyên cần, hy sinh vâng lời ba 
má luôn. Đã đến giờ con ra về, ôi Giê-Su lòng con yêu mến. Chúa chúc lành: ban ơn nhiều, ban cho muôn 
người con mến yêu. 
 
11. Em Xin Yêu 
Em xin yêu em xin yêu muôn người. Trong con tim em xin yêu Chúa Cha. Em xin yêu em xin yêu mọi người. 
Yêu anh em và nhất là mẹ cha. 
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12. Hái Bông Hoa Hồng 
Hái bông hoa hồng em cầm em ngắm. Hoa xinh quá nhưng không biết do ai làm ra. Giữ bông hoa hồng em 
về hỏi má. Má cười bảo em chính Chúa Trời làm đó con à. 
 
13. Hỏi Mẹ 
Em hỏi Mẹ: Có bao nhiêu Chúa. Chúa trên trời hay Chúa ở đâu? Em hỏi Mẹ: có bao nhiêu Chúa? Mẹ trả lời 
có một Chúa thôi. 
 
14. Này Em Hãy Nghe 
Này em hãy nghe anh nói: Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Và em hãy nghe Chúa nói: chính Ta dựng nên muôn 
loài. Cùng nhau ta vui múa hát, Thiên Chúa hằng ở với Ta. Làm sao em luôn xứng đáng, xứng danh là con 
Chúa Trời. 
 
15. Về Miền Ánh Sáng 
Bé ước mơ, có đôi cánh Thiên Thần. Em sẽ về, bay về miền trời ánh sáng. Em lên thiên đàng, bay qua non 
ngàn. Và bay tới, tới miền trời ánh sáng! 
 
 

4.4 BÀI HÁT NGÀNH THIẾU NHI 
 
1. Anh Em Ta Về 
Anh em ta về cùng nhau ta quây quần (nè), một hai ba bốn năm. Anh em ta về cùng nhau ta xum họp (nè), 
năm bốn ba hai một. Một đều chân bước nhé, hai quay nhìn nhau đi, ba cầm tay chắc nhé không muốn ai chia 
lìa. Bốn nhớ rằng chúng ta bốn biển anh em một nhà. Năm nhớ mãi tình này trong câu ca. 
 
2. Bác Ái 
Bác ái là yêu người không phân biệt một ai, không biệt sang hèn giàu nghèo hay khác chí hướng. Bác ái là 
yêu người, yêu tất cả mọi người, yêu trong tình yêu Chúa: sẵn sàng vì Chúa yêu. 
  
3. Bốn Khẩu Hiệu 
Thiếu Nhi chuyên cần rước lễ (Rước Lễ). Yêu đời hãm mình (Hy Sinh). Nguyện cầu sốt sáng (Sốt Sáng) và 
làm Tông Đồ cho muôn dân. 
ĐK. 1 2 3 Bốn khẩu hiệu em hằng luôn ghi nhớ. Bốn khẩu hiệu em quyết khắc ghi trong lòng. 
 
4. Em Có Biết 
Này em! Em có biết Cha ta là Đức Chúa Trời. Này em! Em có nhớ con Ngài là Đức Kitô. Giờ đây em vui 
sống cũng là nhờ ơn cứu chuộc. Vậy em luôn bác ái: vâng lời biết thương mến Người. 
 
5. Khăn Thiếu 
Khăn của em màu xanh nước biển. Màu xanh nói lên đời sống mang nhiều hy sinh. Nhưng màu xanh còn 
mang nhiều ý nghĩa: màu xanh nói lên đời sống em nhiều kiêu hùng. 
 
6. Khẩu Hiệu Thiếu Nhi 
Cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm tông đồ. Khẩu hiệu Thiếu Nhi em bền tâm tuân giữ. Cầu nguyện, rước lễ, 
hy sinh, làm tông đồ. Khẩu hiệu Thiếu Nhi em chẳng quên bao giờ. 
 
 
7. Lãnh Nhận Lời Chúa 
Lãnh nhận Lời Chúa em ơi xiết bao mừng vui. Lãnh nhận Lời Chúa em ơi gắng ghi trong lòng. Em nhớ rằng 
Thiên Chúa yêu em. Ngài yêu em không bờ bến. Ngài yêu em đến muôn đời. 
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8. Lòng Tin 
Một sĩ quan đến xin Chúa chữa con mình. Chúa bảo ông cứ về con ông cứ về con ông sống đấy. Tin lời ngay, 
ông về không chút do dự. Con ông sống lòng tin đã cứu con ông. 
 
9. Lời Hứa Thiếu Nhi 
Đôi bàn tay trời ban cho em. Đây ngón trỏ em hứa nguyện cầu. Ba ngón sau em nguyện hy sinh (nè). Rước lễ 
(nè). Làm việc tông đồ chuyên chăm. Với bốn ngón tay xếp đều, em quyết giữ lời chào Thiếu Nhi: Hy Sinh. 
 
10. Lý Tưởng Của Tôi 
Lý tưởng của tôi là đem Chúa cho muôn người. Lý tưởng của tôi là đuốc chiếu soi ngàn nơi. Lý tưởng của tôi 
là vui xây đời bác ái. Lý tưởng của tôi là gieo mến thương ngàn nơi. 
 
11. Qua Biển Đỏ 
Qua biển đỏ ta về quê ta. Ta hân hoan ca vang trời đất; một hai ba bốn, bốn ba hai một. Qua biển đỏ ta vẫn 
khô chân Chúa dắt ta như phượng hoàng. Chúa đánh tan bao quân bạo tàn, đưa ta về miền quê hương ta. 
12. Vào Sa Mạc 
Tiến mau lên nhé ta lên đường vào sa mạc. Trời biển bao la hay rừng sâu không chùn bước. Tiến qua thung 
lũng hay lên đồi núi cao. Chúng mình đi về đất hứa nơi mong chờ. 
Hát lên muôn tiếng âm vang về tận xa vời. Nhạc trổ muôn cung cho sầu tan vơi niềm nhớ. Tiếng ngân cao vút 
xua đêm dài tối tăm. Tiếng hò khoan vọng lên mãi trên lưng trời. 
 
13. Về Đất Hứa 
Tiến về miền đất phì nhiêu. Ta về miền đất hoa màu. Lên đường về miền đất hứa. Đến nơi ta mong chờ.  
 
14. Vị Tướng Thiếu Nhi 
Vị tướng Thiếu Nhi là Vua Giêsu chí nhân. Chúa yêu Thiếu Nhi ban trót mình nuôi xác hồn. Em yêu Giêsu 
mỗi ngày lênn rước Chúa. Có Chúa trong lòng Thiếu Nhi vui tiến không sờn. 
 
15. Yêu Mến Mẹ Cha 
Yêu mến Mẹ Cha, yêu trên đầu tôi. Yêu mến Mẹ Cha, trong qủa tim này. Yêu mến Mẹ Cha, yêu trên đầu gối. 
Yêu mến Mẹ Cha, trên toàn thân tôi. 
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4.5 BÀI HÁT NGÀNH NGHĨA SĨ 

 
1. Điều Răn Mới 
Ngày xưa Chúa đã phán rằng, yêu nhau là điều răn mới. Các con là môn đệ ta. Nếu biết tuân giữ giới răn của 
Thầy. 
Ngày nay ta biết vâng lời, yêu nhau vì Thầy Chí Thánh. Để cho người biết được Cha. Hãy lo tuân giữ giới răn 
của Thầy. 
 
2. Đôi Tay Trên Vai 
Đôi tay trên vai chúng ta bước đều. Tay giơ lên cao giúp ta hấu hiểu. Tay đặt trên mình nhận ta hèn yếu. Tay 
hướng về đây kết đoàn trong thương yêu. 
 
3. Giêsu Kitô 
Giêsu Kitô Con người tuyệt diệu. Giêsu Kitô Người Anh dấu yêu. Giêsu Kitô tương lai với Ngài. Vinh quang 
cho Ngài Giêsu Kitô.  
Vinh quang cho Ngài cây thập giá. Vinh quang cho Ngài vòng mão gai. Hy sinh suốt đời cho chúng ta. Vinh 
quang nơi Ngài chết và Phục Sinh. 
 
4. Gọi Tình Người 
Gọi tình người lên ngôi trong ánh mắt trong con tim. Gọi tiếng nói yêu thương xây đắp cho tình người thế 
giới. Cho con tim luôn được nghe tiếng nói trong niềm tin. Vang lên trong muôn nơi trong anh tôi như muôn 
tiếng nói hòa bình.  
 
5. Hy Sinh 
Dậy mà đi lên ta lo gì gian khó. Ngàn muôn hy sinh có Chúa luôn đồng hành. Dậy mà đi lên tiếng hát và niềm 
tin. Trong yêu thương cùng hát khúc ca lên đường. 
 
6. Lời Chúa 
Lời Chúa là ánh sáng chiếu soi trên mọi loài. Lời Chúa là ánh sáng dẫn tôi đi vào đời. 
a- Tôi hân hoan bước đi bình an, không lo chi những ngày bão tố. 
b- Hôm nay tôi bước đi bình an, tương lai tôi mai ngày rỡ ràng. 
 
7. Lưu Đầy Sa Mạc 
Dân ta sống lưu đầy trong Sa Mạc. Bốn mươi năm bao nhung nhớ ngập tràn. Ta không nghe Giavê bao biến 
cố lầm than. Nhưng Giavê yêu ta dẫn ta về bình an. 
Maisen dẫn ta về nơi quê nhà. Bước hoang vu in sâu vết đậm đà. Ra đi trong miên man về đất hứa của ta. 
Mang trên vai đau thương vẫn mong chờ hòa ca. 
 
8. Nền Tảng Giáo Hội 
Phêrô con là đá, trên viên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Dù cho cửa hỏa ngục cũng không thắng 
được. Dù cho cửa hỏa ngục cũng không thắng được. 
 
9. Nguồn Thật 
Anh em chúng ta chung một đường lên. Chung một đường lên đến nơi nguồn thật. Nguồn thật là đầy sức sống 
vô biên. Sống vô biên là sống cùng tạo vật. 
 
10. Tiếng Hát Ca Dao 
Tiếng hát Mẹ Cha tôi yêu nòi giống. Tiếng hát lịch sử, tôi yêu đát đai. Tiếng hát thiên nhiên, tôi yêu nhân loại. 
Tiếng hát trái tim, tôi yêu hòa bình. 
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11. Tin Mừng Cứu Độ 
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi và sai tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo. Đập tan nát xích xiềng cho 
người oan ức. Đem ánh sáng cho bao tâm hồn. Anh em (mau vùng lên). Hét lớn (khắp trần thế). Tin mừng 
(Al-lê-lu-ia). Ơn cưú độ (Al-le-lu-ia). 
 
12. Vẫn Còn một Cái Gì 
Vẫn còn một cái gì trong hành trang của ta, cố lục lọi kiếm tìm, sẽ thấy lối vươn lên. Đừng ngại ngùng mà 
buông xuôi khi ta chưa đi tìm. 
 
13. Về Damas 
Về Damas! Về Damas ta bước trong niềm tin. Khắp nơi ta tiến về, tiến về Damas. Về Damas! Về Damas theo 
Chúa trên mọi nẻo đường. Hãy đi gieo Tin Mừng, đi gieo tình thương! Quyết tiến về Damas! Quyết tiến về 
Damas. 
 
14. Về Giữa Ca Mừng 
Người gieo trong nước mắt sẽ gặt giữa ca mừng. Người ra đi gian khó sẽ về giữa tiếng reo. Hôm nay ta lo toan 
mồ hôi lã chã rơi. Mai đây bao hân hoan ôm ngàn bông lúa tươi cười. 
 
15. Vòng Tròn Yêu Thương 
Về nơi đây ta cầm tay, cầm tay nhau nối thành vòng tròn. Vòng tròn yêu thương, vòng tròn gặp gỡ. Vòng tròn 
yêu thương, vòng tròn kết đoàn. Vòng tròn có Chúa ở giữa chúng ta. Mời bạn hãy đến cùng cất tiếng ca. Về 
nơi đây ta cầm tay, cùng Giêsu nối thành vòng tròn. 
 

 
4.6 CÁC BÀI CA SINH HOẠT CHUNG 
 
1. Ánh Mắt Đong Đầy 
Tôi đã gặp ánh mắt anh đong đầy tình thương. Tôi đã nhìn thấy mắt anh vương tình thân mến. Mình giận hờn 
mà chi anh!  Mỉm cười rồi mình quên đi. Nắm tay nhau ta gắng giúp nhau mà đi. 
 
2. Bốn Phương Trời 
Bốn phương trời ta về đây chung vui không phân chia giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay ta kết tình thân ái. 
Trao cho nhau những lời thiết tha. 
 
3. Biệt Ly 
Rời tay phút chia ly, bạn ơi vui ra đi bạn ơi! vui đi. Gian khó ta không nề luôn nhớ nhau trong đời, từ nay cách 
xa. 
 
4. Ca Tâm Niệm 
Đời ta là vui tươi, đời công bình bác ái. Trong trắng luôn hy sinh. Đời ta là ánh quang vinh. 
 
5. Cám Ơn 1 
Cùng hòa vang lên tiếng cám ơn. Hát câu cám ơn vang dội nơi nơi. Hòa ngàn con tim muốn nói lên lời cám 
ơn không bao giờ phai cám ơn.  
 
6. Cám Ơn 2 
C A M sắc Ơ N cám ơn cám ơn cám ơn. Đoàn chúng con cùng lên tiếng cám ơn. C A M sắc Ơ N cám ơn cám 
ơn cám ơn. Đoàn chúng con cùng chung tiếng cám ơn cám ơn Cha nhiều. 
 
7. Cấm Cười 
Quay sang bên mặt, nhìn về bên trái. Hễ thấy có ai nhe răng ra hay cười bắt liền. LIỀN BẮT. 
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8. Chào Cha 
Chào Cha, Cha vừa mới tới đây viếng thăm chốn này. Đoàn con hân hoan vui say khi trông thấy Cha cười thật 
tươi. (Ối ối giời giời ơi, mặt Cha giống như mặt trời. Đoàn con hân hoan vui say, khi trông thấy Cha cười thật 
tươi) hát 2 lần. 
 
9. Con Tim Trên Bàn Tay 
Con tim trên bàn tay, em trao trao anh này. Đong đưa nơi bàn tay, tình yêu thương yêu vơi đầy. Hò lơ ho lớ 
ho lờ. Hò lơ ho lớ ho lờ. 
Con tim em còn đây, em thương trao cho người. Yêu thương trong tầm tay, mình trao nhau câu này. Tình tang 
tang tính tang tình. Tình tang tang tính tang tình. 
 
10. Cùng Nhảy Múa 
Cùng nhảy múa chung quanh vòng, cùng nhảy múa cùng vui, cùng nhảy múa chung quanh vòng, vui cùng vui 
múa đều. Nắm tay nhau, bắt tay nhau vui cùng vui múa ca. Nắm tay nhau bắt tay nhau vui cùng vui múa đều. 
 
11. Đếm Sao Gọi Người 
Đếm ánh sao đêm tôi gọi người. Hồng xanh xanh hồng xanh sáng xanh. Ngôi sao xanh kia chính là anh. Ngôi 
sao vàng đó của chị đây. Không có ngôi sao nào là ngôi sao đen. 
 
12. Điều Răn Trọng Nhất 
Kính mến Chúa, yêu thương người là 2 điều răn trọng nhất. Kính mến Chúa, yêu thương người là chính cùng 
đích đời con. 
 
13. Đồng Chuyền 
Nào đồng chuyền chiếc nón sang cho người bên mình. Chuyền cho đều chuyền cho khéo anh (chị, em) ơi! 
Nếu sai thì mời anh (chị, em) ra. 
 
14. Đức Kitô, Ngài là ai? 
Người là đường là sự thật và là sự sống. Ai tin Người không đi trong tối tăm. Không bước đi sai lầm, sẽ sống 
mãi ngàn năm. 
 
15. Đường Đi Không Khó 
Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Đường đi khó không 
khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Anh em ta ơi đường đời còn dài còn nhiều 
trở ngại còn nhiều gian khó. Anh em ta ơi kiên gan đi lên quyết tâm ta vượt qua. 
 
16. Gặp Nhau Đây 
- Gặp nhau đây xin trao nhau nụ cười làm quen. Gặp nhau đây xin trao ánh mắt làm thân. Gặp nhau đây xin 
cho nhau tiếng hát. Gặp nhau đây xin cho nhau tiếng nói. Gặp nhau đây xin cho nhau tình người Việt Nam. 
- Gặp nhau đây xin yêu thương mở rộng vòng tay. Gặp nhau đây xin yêu thương nối kết bàn tay. Gặp nhau 
đây cho mai sau luyến nhớ. Gặp nhau đây cho tương lai nuối tiếc. Gặp nhau đây xin cho nhau ngàn vạn lời 
thương.  
 
17. Gồ Ghê 
Gồ ghê! Gồ ghê! Gồ ghê! (vỗ tay 3 cái). Khen anh này {đội, chị, em} một cái bà con ơi (vỗ tay 3 cái)  

Gồ ghê! Gồ ghê! Gồ ghê! (vỗ tay 3 cái). Hãy vỗ tay khen anh này {đội, chị, em} một tràng (vỗ tay …)  

 
18. Hay Quá 
Hay quá hay qúa là hay, xin thưởng cho tràng pháo tay. Hay quá hay qúa là hay. Xin thưởng cho một nụ cười 
hì hì hì….hí hí hí….ha ha ha… 
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19. Hành Trang Người Trẻ 
ĐK. Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng. Cùng với lớp 
sóng người hành hương về nhà Chúa đi về nhà Chúa đi. 
- Hành trang con mang theo đầy đau buồn của thế giới. Hành trang con mang theo trào căm hờn của kiếp 
nghèo. Về đây xin dâng Cha trong lo âu, đưa hai tay muốn chung xây thế giới mới. 
- Hành trang con mang theo mọi khát vọng tìm chân lý. Hành trang con mang theo mọi xây dựng tìm công 
bằng. Về đây xin dâng Cha trong lo âu đưa hai muốn chung xây thế giới mới. 
 
20. Hát To Hát Nhỏ 
Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ. Rồi mình ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Ô ố ồ ô ố ồ. Ta vui ta hát hát cho vui đời 
ta. 
 
21. Hân Hoan Đón Chào 
Hân hoan đón chào bằng con tim yêu mến. Hân hoan chúc mừng bằng câu ca tiếng hát. Hân hoan kính dâng 
lời ca vang thiết tha. Hân hoan kính xin ngàn muôn ơn phúc lành.  
 
22. Hoan Hô 
Hoan hô, hoan hô chúng ta cùng ca. À a á chúng tôi phục anh (chị) rất nhiều rồi. À a á chúng tôi phục anh 
(chị) rất nhiều. (vỗ tay: 123 123 1234567). 
 
23. Mỗi Người Là Hoa 
Mỗi người là một cành hoa, cành hoa nở ra tươi thắm. Làm thành vườn hoa, muôn màu muôn sắc tươi xinh. 
Mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió. Làm thành vườn hoa, vườn hoa vườn hoa chúng mình. 
 
24. Một Ngày Gần Hết 
Một ngày gần hết, con tổng kết điều dở điều hay. Chúa ơi thành tâm con đến tạ ơn Chúa hôm nay, một ngày 
gần hết, con xin dâng cả ngày mai tới, sang trang vở mới, con với Ngài sẽ cùng ghi. 
Một năm gần hết, con tổng kết chuyện gần chuyện xa. Chúa ơi, thành tâm con đến tạ ơn Chúa năm qua, một 
năm gần hết, con xin dâng cả một năm tới, trên con đường mới, con với Ngài sẽ cùng đi. 
 
25. Nay Ta Về 
Nay ta về gặp nhau nơi đây. Tình thân ái trào dâng tràn đầy. Nay ta về vòng tay trong tay. Cho yêu thương 
sáng ngời chốn đây. Thắp sáng (sáng lên cho đời). Thắp sáng (sáng cho muôn người). Niềm tin (tin yêu nơi 
nơi). Niềm tin (mến yêu phục vụ).  
 
26. Nào Ta Tiến  
Nào đoàn ta tiến, ta tiến ta tiến oai hung. Liều mình xông pha, băng mình qua chốn đạn tên. (Quân ta – xông 
pha, 1 tay, 2 tay …)  
 
27. Người Khôn 
Người khôn xây trên đá ngôi nhà chắc chắn và xinh. Người khôn xây trên đá ngôi nhà chắc chắn và xinh. Khi 
mưa rớt rơi trên mái nhà. Trời mưa rơi xuống nước dưới sông dâng lên. Trời mưa rơi xuống nước dưới sông 
dâng lên. Xây trên đá vẫn luôn vững bền. 
Người ngu xây trên cát ngôi nhà không chắc dù xinh. Người ngu xây trên cát ngôi nhà không chắc dù xinh. 
Khi mưa rớt rơi trên mái nhà. Trời mưa rơi xuống nước dưới sông dâng lên. Trời mưa rơi xuống nước dưới 
sông dâng lên. Xây trên cát sóng xô tan tành. 
 
28. Niềm Tin Nắng Hồng  
Tình yêu hiệp nhất nối trái tim trong tình Ngài. Vòng tay yêu thương trao cho nhau ánh mắt niềm tin. Nắng 
Hồng (nối kết tình thương). Nắng Hồng (vòng tay hiệp nhất). Nắng Hồng (thắp sáng niềm tin). Nắng Hồng 
(cho đời thắm tươi). 
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29. Nối Mãi Vòng Tay 
La la lá la la la là la là, la la lá la la la là là la (2 lần) 
- Đường về nhà Cha ta bước bên nhau, cùng niềm hăng say thao thức tông đồ. Lòng tràn tin yêu hòa vang câu 
hát, nối mãi vòng tay loan Tin Mừng muôn nơi. 
- Nguyện trở nên men nên muối cho đời, lửa hồng trong tim sưởi ấm bao người. Hành trình yêu thương niềm 
tin thắp sáng, nối mãi vòng tay hiệp nhất muôn người. 
ĐK. Nối mãi nối mãi vòng tay Giêsu. Nối mãi nối mãi vòng tay Giáo Hội. 
 Nối mãi nối mãi vòng tay chúng mình. Nối mãi nối mãi vòng tay yêu thương. 
 
30. Phá Rừng 
Dô ta này dô ta, trèo núi ta phá rừng. Đèo chập chùng rừng núi ta rộng mênh mông, dô ta này dô ta: Chúng ta 
cùng gắng công. Dù nắng mưa đừng phai lòng, phá đất ta cấy trồng. 
Mai kia đồng lúa chín để bát cơm no lòng. Tình tang tình, cùng hát câu đời vui tươi, thân ta dù nắng cháy, áo 
rách dù gió mưa. Nguyền lấy đôi bàn tay này, ta đắp xây cuộc đời. 
 
31. Phút Chia Tay 
- Gặp Nhau đây rồi chia tay. Ngày vàng như đã vượt qua trong phút giây. Niềm hăng say còn chưa phai. 
Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy. Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy. 
- Còn trong ta tình bao la. Cuộc tình tươi thắm bừng lên trong ước mơ. Lời suy tư, lời đêm qua. Dặn lòng hãy 
nhớ lời yêu thương nhắn về. 
 
32. Ta Là Anh Em 
Ta là anh em chung bốn phương một nhà. Anh em chúng mình là đoàn con một Cha. Tình tình tang tang tính 
tang tang tình. Vui hát hò tình đoàn kết Thiếu Nhi. 
 
33. Ta Sẽ Cùng Vui 
Đã đến đây rồi thì ta hãy cùng vui. Câu ca tiếng hát vang dội đến mọi người. Ta mang theo niềm tin khi góp 
mặt cùng nhau. Ta mang theo niềm tin khi góp mặt chốn này. 
Khúc hát ân tình mình riêng đã tặng nhau. Xin cho thương mến lâu dài đến mọi người. Hôm nay ta gặp nhau 
đâu có lạ gì đâu. Hôm nay ta thành quen xin góp một tiếng cười. 
 
34. Thi Nhau Đi Bộ 
Một cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không. Một cây số mỏi chân rồi tội nghiệp qúa đôi giầy. 1, 2 cây 
số mỏi chân rồi ….. 
 
35. Thiếu Nhi Hành Khúc 
Thiếu Nhi Việt Nam còn nghe tiếng gọi tha thiết. Đi lên vùng lên quyết đem Tin Mừng bác ái, với ý chí kiên 
cuờng, và đem tin yêu hy vọng, dựng xây đời mới trên khắp nước Việt ngày mai. 
Hy sinh không ngại dấn thân, Thánh Thể Chúa: Nguồn sống tuôn tràn. Lời Chúa chính là chân lý, chiếu soi 
giúp ta không lầm đường.  
Thiếu Nhi Việt Nam bừng lên ánh hồng tươi sáng. Ta đem nguồn vui đến trong tâm hồn u tối, thánh hóa các 
môi trường, và luôn chuyên tâm học hành, dựng xây Tổ Quốc, phục hưng Giáo Hội Việt Nam. 
 
36. Ước Mơ Của Bé 
Một hôm má bé hỏi bé rằng: Mai sau con lớn con ơi làm gì. Thẹn thùng bé nép áo mẹ, che tay lên miệng con 
thưa mẹ rằng: Nguyện trời cho bé chóng khôn, cho con chóng lớn, con vào Thiếu Nhi. Nè con con nghe mẹ 
nói nè: Con vô như thế để con làm gì? Rụt rè bé cắn móng tay, khoanh tay trên ngực con thưa mẹ rằng: Nguyện 
Cầu, Rước Lễ, Hy Sinh, thi đua bác ái, Tông Đồ má ơi. 
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37. Vòng Tay Cho Người 
Ngày xưa Chúa Kitô thập gía vác trên vai, vòng gai cuốn trên đầu Người ra pháp trường. Người đi chết cho 
tôi, Người đi chết cho anh, chết cho em, đi chết cho người người hôm nay. Người ơi có nhớ: Người đã chết 
cho đời. Người ơi có hay, xin cho Người vòng tay. 
Ngày nay Chúa Kitô, tình mến thắm con tim, tình yêu nhuộm máu đào Người đi cứu đời. Người đang sống 
trong tôi, Người đang sống trong anh, sống trong em, đang sống trong lòng đời hôm nay. Bạn ơi có nhớ: 
Người đã sống lại rồi. Alleluia, ca lên nào bạn ơi. 
 
38. Xin Cám Ơn 
Xin cám ơn cám ơn chúng con cám ơn: cám ơn Cha, cám ơn Sơ, cám ơn Thầy. Xin cám ơn và dành một tràng 
pháo tay. Xin cám ơn, xin nhận đây một lời cám ơn. 
Xin cám ơn cám ơn chúng ta cám ơn: cám ơn Anh, cám ơn Em, cám ơn Chị. Xin cám ơn và dành một tràng 
pháo tay. Xin cám ơn, xin nhận đây một lời cám ơn. C Á M  Ơ N. 
 
39. Xích Lại Đây 
Xích lại đây bồ ơi. Tí nữa thôi bồ ơi. Bồ cùng tôi vui vui vui. Nắm tay nhau chơi chơi chơi. Đừng giận tôi nhé 
bồ. Mình làm vui cả đoàn. 
 
40. Xưa Manna  
Xưa Mana trên rừng Chúa nuôi dân Do Thái, nay Mana cho em là ca múa tưng bừng. Mana cho tuổi vàng là 
lời ca vui với băng reo. Mana cho tuổi vàng là bài ca thật vui. 
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5. NGHIÊM TẬP 

 

5.1 CHƯƠNG I: CÁC THẾ NGHIÊM TẬP CĂN BẢN 

1. TỔNG QUÁT VỀ NGHIÊM TẬP 

1.1 Nghiêm tập đóng vai trò rất quan trọng trong việc đoàn ngũ hóa Thiếu Nhi Thánh Thể qua các sinh 
hoạt hội họp và huấn luyện thường xuyên. Qua nghiêm tập, người trẻ được giáo dục tinh thần đồng 
đội, ý thức trách nhiệm và kỷ luật tập thể, nhất là cảm nghiệm được vẻ đẹp của một đoàn thể đồng 
nhất trong trật tự và nhịp nhàng trong sinh hoạt. 

1.2 Thực hành nhiều sẽ hoàn hảo. Khi huấn luyện về môn nghiêm tập, tránh lý thuyết dài dòng, nhưng 
cần thực hành ngay, thực hành nhiều và thực hành luôn luôn. 

1.3 Trong thực hành nghiêm tập, để có được sự đều đặn và trật tự, Trưởng ra lệnh cần phải dứt khoát, rõ 
ràng và đúng. Thông thường, lệnh gồm có 2 phần: Dự Lệnh và Động Lệnh. Dự Lệnh giúp đoàn sinh 
có thời gian chuẩn bị nghe và làm đúng lệnh. Động Lệnh thúc đẩy làm ngay, đúng và đều cùng một 
lúc.  

  Thí dụ: 

 Chuẩn bị chào... (Dự Lệnh) 
 Chào!   (Động Lệnh) 

 
1.4 LỆNH: Thiếu Nhi Thánh Thể sử dụng: 

A. Khẩu Lệnh (Lệnh Miệng): Dùng tiếng hô để ra lệnh. 

B. Thủ Lệnh (Lệnh Tay): Dùng tay ra lệnh. Thường dùng tay phải để ra lệnh. 

C. Âm Lệnh: Dùng tiếng còi, tiếng tù-và để ra lệnh. 

D. Kỳ Lệnh: Dùng cờ để ra lệnh. 

Trong thực hành, các cách ra lệnh này được phối hợp trước, sau hoặc cùng một lúc.  

Thí dụ: Người Trưởng dùng còi để báo chuẩn bị tập họp, rồi dùng tay để ra lệnh tập họp đội hình v.v… 

1.5 KHẨU HIỆU CÁC NGÀNH: Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Úc Châu dùng các khẩu hiệu 
chính thức sau: 

 A. Tuổi Thơ:  ĐƠN SƠ 

   B. Ấu Nhi:   NGOAN 

 C. Thiếu Nhi:  HY SINH 

 D. Nghĩa Sĩ:  CHINH PHỤC 

 E. Đội Trưởng:  VÂNG LỜI 

 F. Huynh Trưởng:  PHỤNG SỰ 

 G. Trợ Tá:   PHỤC VỤ 
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2. CÁC THẾ ĐỨNG 

A. THẾ NGHỈ 

 Không cờ:  Chân trái đưa sang ngang vừa phải (khoảng 40 cm, bằng chiều rộng giữa hai vai). Hai 
tay sau lưng (ngang thắt lưng), bàn tay trái nắm bàn tay phải. 

 Có cờ: Chân trái đưa sang ngang vừa phải, đồng thời tay trái để sau lưng nắm lại. Tay phải 
cầm cờ đưa ra phía trước xéo về bên phải một chút. Cán cờ chấm đất ở ngay đầu ngón 
út chân phải. 

 

 

 

 

           Thế Nghỉ Không Cờ                Thế Nghỉ Có Cờ 

 
B. THẾ NGHIÊM 

 Không cờ: Đứng thẳng, hai gót chân sát vào nhau. Hai bàn chân mở ra một góc 45 độ. Mắt nhìn 
thẳng về phía trước. Hai tay xuôi theo người tự nhiên. 

 

 Có cờ: Kéo cờ sát người, tay cầm cờ buông xuôi tự nhiên theo cán cờ. 
 

 

 

 

         Thế Nghiêm Không Cờ   Thế Nghiêm Có Cờ 

 

3. ĐỔI THẾ  

A. NGHỈ - NGHIÊM 

Có thể đổi từ thế nghỉ sang nghiêm hay ngược lại bằng cách dùng:  

 Khẩu Hiệu: THIẾU NHI -  HY SINH       
    (Nghỉ)      -  (Nghiêm) 

 Thủ Hiệu: Chân trái đưa sang ngang vừa phải, tay phải giơ cao trên đầu nhưng không sát đầu, bàn tay 
nắm lại, lòng bàn tay hướng về phía trước. Tay trái nắm lại để ngang thắt lưng: NGHỈ.  
Muốn cho trở lại vị thế NGHIÊM. Trưởng đưa mạnh tay phải xuống (tay trái xuôi theo người tự nhiên) 
và đứng ở thế nghiêm. 

 Còi Hiệu: DÀI         :  Nghỉ (tè) 
 

NGẮN :  Nghiêm (tích) 
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                              Nghỉ          Tan Hàng 

 
B. TAN HÀNG 

Muốn giải tán, Trưởng để hai tay chéo trước ngực, bàn tay nắm lại, lòng bàn tay úp về phía ngực nhưng không 
sát ngực. 

 Trưởng hô: GIẢI TÁN  (đồng thời hai tay vung ra). 
 Đoàn Sinh đáp: VUI (đồng thời vung cao hai tay, nhảy lên và giải tán ngay). 

 

Ghi Chú: Nếu cần gây sự chú ý, Trưởng có thể dùng thủ hiệu chung với khẩu hiệu hoặc còi hiệu. 

C. NGỒI VÀ ĐỨNG 

Khi đang đứng: Trưởng hô VỀ ĐẤT, tất cả đáp HỨA và ngồi xuống như sau: 

 Chân phải bắt chéo phía trước chân trái và ngồi xuống. 

 Đối với các bạn Nữ, khi mặc jupe: Hai chân sát nhau, qùy xuống, gấp chân sang phải. 

 Nếu có cờ: Gác cờ trên vai phải, lá cờ nằm phía sau lưng. 

Khi đang ngồi: Muốn cho Đoàn Sinh đứng, Trưởng hô HƯỚNG TÂM, tất cả đáp LÊN và đứng dậy ở vị thế 
nghiêm.  

 
4. CÁCH CHÀO  

Thiếu Nhi Thánh Thể chỉ có một cách chào duy nhất áp dụng cho tất cả thành viên các cấp như sau:  

4.1 Cách chào:  

Luôn đứng ở thế nghiêm, đưa bàn tay phải lên ngang vai. Bốn ngón thẳng sát vào nhau, lòng bàn tay hướng 
về phía trước mặt. Ngón tay cái ép vào giữa lòng bàn tay. Cánh tay trong hợp với thân mình một góc 30 độ, 
cánh tay ngoài song song với thân mình. Tay trái để xuôi thẳng tự nhiên. Khi chào xong, hạ tay phải xuôi theo 
tự nhiên về thế nghiêm. 

 
4.2 Cách chào khi cầm cờ:  

Chuyển cờ chéo sang bên tay trái (chân cờ vẫn giữ nguyên vị trí ở đầu ngón út chân phải) và chào như trên. 

 
4.3 Ý nghĩa Thủ Hiệu Chào:  

Bốn ngón tay xếp đều, nói lên 4 khẩu hiệu của Thiếu Nhi Thánh Thể: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm 
Việc Tông Đồ. Ngón cái ép vào lòng bàn tay chỉ sự quyết tâm thực hiện 4 điều trên. 
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                Cách Chào         Di Hành 

 

5. CÁCH DI HÀNH 

Trước khi di hành, Trưởng luôn cho Đoàn Sinh đứng ở thế nghiêm. Khi có lệnh di hành: Hô khẩu lệnh: “Đàng 
trước …Bước”  

Khi có cờ, kẹp cán cờ dưới nách. Tay phải giữ cán cờ sát người để lá cờ nằm phía sau lưng. Bàn tay phải cầm 
xuôi theo cán cờ tự nhiên (không cần quặt bàn tay từ dưới lên trên để giữ cán cờ.) 

 
6. CÁCH ĐỔI THẾ QUAY 

Trước khi chuyển sang các động tác quay, Trưởng luôn cho Đoàn Sinh đứng về thế nghiêm. 

6.1  Quay Bên Phải:  

 Khẩu lệnh: Trưởng hô: Bên Phải (Dự Lệnh)...Quay! (Động Lệnh). 

 Hoặc Trưởng dùng Cờ Lệnh: Tay phải cầm cờ đưa thẳng cánh ra phía trước hợp với thân mình một 
góc 90 độ và hất về phía bên phải của đoàn sinh (hất về phía tay trái của Trưởng). 

Khi nhận lệnh quay, Đoàn Sinh lấy gót chân phải và đầu ngón cái chân trái làm trụ, xoay về phía bên phải một 
góc 90 độ, đoạn nhấc bàn chân trái đặt gót sát gót bàn chân phải đứng lại tư thế nghiêm. 

6.2  Quay Bên Trái: 

 Khẩu Lệnh: Trưởng hô: Bên Trái...Quay! 

 Hoặc Trưởng dùng Cờ Lệnh: Tay phải cầm cờ đưa thẳng cánh ra phía trước hợp với thân mình một 
góc 90 độ và hất về phía bên trái của đoàn sinh (hất về phía tay phải của Trưởng). 

Khi nhận lệnh quay, Đoàn Sinh lấy gót chân trái và đầu ngón cái chân phải làm trụ, xoay về phía bên trái một 
góc 90 độ, đoạn nhấc bàn chân phải đặt gót sát gót bàn chân trái đứng lại tư thế nghiêm. 

 
6.3  Quay Đằng Sau: (chỉ dùng khẩu lệnh) 

 Trưởng hô: Đằng Sau...Quay! 

Khi nghe Dự Lệnh Đằng Sau, Đoàn Sinh nhấc bàn chân phải lên đưa ra đằng sau, đặt mũi chân chấm đất cách 
xa gót chân trái một bàn chân, gót nâng cao. Khi nghe Động Lệnh Quay!, Đoàn Viên lấy các mũi chân phải 
và gót chân trái làm trụ, quay ra phía sau một góc 180 độ (quay theo chiều kim đồng hồ, hai tay vẫn xuôi và 
sát thân người), sau đó đưa chân trái tới sát chân phải, đứng ở thế nghiêm ngay. 
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Chú ý: Nếu cầm cờ, vẫn giữ xuôi và sát thân người khi quay. 

 

 

 

 

                                               Trước và sau quay  

 

5.2 CHƯƠNG II: CÁC ĐỘI HÌNH 

 
1. TỔNG QUÁT 

Các Đội Hình: Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam sử dụng 6 đội hình căn bản trong các sinh hoạt 
thường xuyên. 

1.1 Hàng Dọc: Dùng để tập họp chung (thông báo, điểm danh, dạy khóa, nghi lễ phụng vụ), so hàng đội, 
diễn hành. 

1.2 Hình Chữ U: Dùng trong các nghi thức khai mạc và bế mạc (họp Chi Đoàn, họp Ngành, họp Đoàn, 
Sa Mạc huấn luyện, Đại Hội....), lễ chào cờ, đón chào quan khách, hội diễn, lễ phát thưởng. 

1.3 Hình Tròn: Dùng trong các sinh hoạt vui, họp đội, hội thảo nhóm, nghi lễ phụng vụ. 

1.4 Hình Bán Nguyệt: Dùng trong các sinh hoạt hội thảo, thảo luận, dạy khóa, nghi lễ phụng vụ. 

1.5 Hàng Ngang: Đặc biệt dùng để trình diện đội. 

1.6 Hình Rẽ Quạt: (hình chữ V) dùng để tập họp chung, hội diễn… 

 

2. CÁC ĐỘI HÌNH 

1. HÀNG DỌC 

1.1 MỘT  HÀNG DỌC 

 Trưởng đưa thẳng tay phải ra trước, cánh tay hợp với thân mình một góc 90 độ, bàn tay nắm lại. (đưa 
từ dưới lên, lòng bàn tay hướng về phía trái). 

 

 Các Đội: Chạy thẳng tới trước mặt Trưởng và đứng vào vị trí theo thứ tự đội mình. (từ trên xuống 
dưới , đội 1 đứng đầu, cách Trưởng 3 bước). Các Đội khác đứng tiếp theo sau Đội Trực, lần lượt so 
hàng đội thành một hàng dọc trước mặt Trưởng điều khiển. 
 

 Sau khi tập họp: Ổn định xong hàng đội, Đội Trưởng Đội Trực hô chào Trưởng Trực. Chỉ có các Đội 
Trưởng chào mà thôi. 
 

 

[Grab your 
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Một Hàng Dọc 

 

1.2 NHIỀU HÀNG DỌC 

 Trưởng đưa tay phải ra phía trước mặt, cánh tay hợp với thân mình một góc 90 độ. (đưa từ dưới lên, 
bàn tay mở ra, năm ngón khép lại, lòng bàn tay hướng về phía trái). Tay trái để xuôi theo thân mình 
như ở thế nghiêm. 

 

 Các Đội: Chạy thẳng tới trước mặt Trưởng và đứng vào vị trí theo thứ tự đội mình. Từ trái sang phải 
đối diện với Trưởng, đội trực đứng bên trái của Trưởng điều khiển làm chuẩn, cách Trưởng từ 3 - 6 
bước. 

 

 Sau khi tập họp: Ổn định xong hàng đội, Đội Trưởng Đội Trực hô chuẩn bị chào….. chào, để chào 
Trưởng Trực. Chỉ có các Đội Trưởng chào mà thôi. 

 

 

 

 

 

                Nhiều Hàng Dọc 

 
2. HÌNH CHỮ U 

 Trước khi tập họp hình chữ U, Trưởng nên cho tập họp nhiều hàng dọc. Từ đó Trưởng sẽ cho thủ hiệu 
hình chữ U. 

 Trưởng đưa tay phải ngang vai, gấp thành một góc vuông 90 độ, bàn tay nắm lại, lòng bàn tay quay 
vào phía đầu của Trưởng. Tay trái để xuôi theo thân mình như ở thế nghiêm. 

 Trưởng sẽ dùng Âm Lệnh (còi) để diễn tiến tập họp. Tùy theo trường hợp, nếu là: 
A. Tập họp Xứ Đoàn: DS 
B. Huynh Trưởng: HT  

 Các Đội: Thứ tự chạy quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ và xếp thành hình chữ U trước mặt 
Trưởng. (liệu sao để Đội Trưởng đội 1 đứng phía trái của Trưởng và cách Trưởng 3 bước, và người 
Đội Phó của đội cuối cùng đứng phía phải và cách Trưởng 3 bước. Đội Trưởng đội 1 tự xắp xếp sao 
để Trưởng Trực đứng ở giữa hàng.  
Lưu ý: Khi thành hình chữ U, chỉ so hàng Đội của 3 cạnh hình mà thôi.  

A. Đội Trưởng các đội phải linh động so hàng đội, xong Đội Trưởng ra lệnh cho đội quay sang 
trái. 

B. Hai Đội Trưởng ở 2 góc vuông hình chữ U, đứng xích lên 1 bước xong vai với người của đội 
một v.v... (xem hình vẽ) 
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C. Sau khi tập họp: Ổn định vị trí xong, Đội Trưởng đội trực hô cho tất cả Đoàn Sinh chào Trưởng 
Trực. 

 

 

 
 

                  

                                                 Hình Chữ U 

 
3. HÌNH VÒNG TRÒN 

 Trưởng giơ 2 tay vòng trên đầu, bàn tay xòe ra, năm ngón khép lại, lòng bàn tay hướng về phía đỉnh 
đầu. Hai đầu ngón tay giữa chạm vào nhau nhưng không sát đầu. 

 

 Các Đội: Tuần tự chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ và xếp thành vòng tròn với 
Trưởng là tâm. Các đội cứ chạy cho tới khi có lệnh của Trưởng mới được dừng lại, xong tự động quay 
vào giữa, không so hàng đội. 

 

 Nếu dùng còi, Trưởng thổi TÈ (-) để Đoàn Sinh chuẩn bị đứng lại. Khi thổi TÍCH (.) Đoàn Sinh đứng 
lại, tự động quay mặt vào trong. 

 

 Ổn định xong hàng đội, Đội Trưởng Đội Trực hô chào Trưởng điều khiển. Tất cả Đoàn Sinh giơ tay 
chào Trưởng điều khiển. 

Lưu ý: Chỉ có hình tròn là được hát khi tập họp. 

 

 

 

 

   

 

                 Vòng Tròn                       

 

 

 

 

 

 

ĐT 

ĐT 

ĐT 
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4. HÌNH BÁN NGUYỆT (NỬA VÒNG TRÒN) 

 Trưởng giơ tay phải lên đầu bàn tay xòe ra, năm ngón khép lại, lòng bàn tay úp xuống nhưng không 
sát đầu, (tay trái xuôi theo thân mình như ở thế nghiêm). 

 

 Các Đội: Tuần tự chạy vòng tròn quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ. Khi thấy các Đội đã đầy 
đủ, Đội trưởng của đội 1 dừng lại khi tới ngang phía trái của Trưởng điều khiển. Đội phó của đội cuối 
cùng sẽ chấm dứt ngang phía bên tay phải Trưởng điều khiển. (Đội Phó của Đội cuối cùng và Đội 
Trưởng của Đội 1 tạo thành nửa vòng tròn với Trưởng điều khiển là tâm). 
 

 Để Đội hình được cong đều, khi dừng lại, các Đoàn Sinh tự động quay mặt vào trong, không so hàng 
đội, hai tay nắm lấy 2 tay người bên cạnh xuôi theo thân mình tạo thành một góc 45 độ, rồi bỏ tay ra 
đứng vào thế nghiêm. 
 

 Ổn định xong hàng ngũ, Đội Trưởng Đội Trực hô chào Trưởng điều khiển. Tất cả Đoàn Sinh giơ tay 
chào Trưởng điều khiển. 
 

  

 

 

 

 

Bán Nguyệt 

 

5. HÀNG NGANG 

5.1 MỘT HÀNG NGANG 

 Trưởng đưa thẳng tay phải ngang vai, từ dưới lên trên hợp với thân mình một góc 90 độ, bàn tay nắm 
lại, lòng bàn tay úp xuống đất. Tay trái xuôi theo thân mình như ở thế nghiêm. 
 

 Các Đội: Thứ tự chạy sau lưng Trưởng ngược chiều kim đồng hồ. Tới trước mặt Trưởng cách 6 
bước, sắp thành một hàng ngang tính từ trái sang phải của Trưởng. Các đội tự xê dịch sao cho 
Trưởng đứng giữa của hàng. 
 

 Trong trường hợp chỉ có một (1) đội tập họp hàng ngang thì cho Đội đứng cách xa Trưởng Trực 3 
bước. Nếu có từ hai (2) Đội trở lên khi tập họp một hàng ngang thì đứng cách Trưởng Trực 6 bước. 

 

 

 

 

Một Hàng Ngang 
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 Ổn định xong hàng đội, Đội Trưởng Đội Trực hô chào Trưởng điều khiển. Tất cả Đoàn Sinh giơ tay 
chào Trưởng điều khiển. 

 

5.2 NHIỀU HÀNG NGANG  

 Trưởng đưa thẳng tay phải ngang vai, từ dưới lên trên hợp với thân mình một góc 90 độ, bàn tay xòe 
ra, năm ngón khép lại, lòng bàn tay úp xuống đất. 

 

 Các Đội: Thứ tự chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ, tới trước mặt cách Trưởng 3 
bước, xếp thành nhiều hàng ngang từ trái sang phải của Trưởng. Đội 1 phải tính sao để Trưởng đứng 
ngay giữa hàng của mình. Các đội khác theo thứ tự sắp xếp đội thành những hàng kế tiếp, cách đội 
trước 1 cánh tay, do đội 1 làm chuẩn.  Đội nào so hàng xong, tự động cho quay về phía Trưởng Trực. 

 

 

 

 

 

             Nhiều Hàng Ngang 

 Ổn định xong hàng đội, Đội Trưởng Đội Trực hô chào Trưởng điều khiển. Tất cả Đoàn Sinh giơ tay 
chào Trưởng điều khiển. 

 

6. HÌNH RẼ QUẠT 

 Trưởng đưa cao hai tay (từ dưới lên trên) hướng về phía trước, thành hình chữ V,  bàn tay xòe ra, năm 
ngón tay khép lại, lòng bàn tay quay vào nhau tạo thành một góc 60 độ. (hai cánh tay phải thẳng và 
đối xứng với nhau). 

 

 Các Đội: Chạy vòng tròn sau lưng Trưởng ngược chiều kim đồng hồ. Khi thấy các Đội đã đủ, Đội 
Trưởng Đội 1 cho Đội dừng lại phía trái của Trưởng cách 6 bước và so hàng dọc (lấy Trưởng làm 
chuẩn như so 1 hàng dọc) đội của mình.  

 

 Các Đội Trưởng phải tạo thành hình bán nguyệt trước mặt Trưởng Trực và lấy Trưởng Trực làm tâm 
chính giữa với khoảng cách là 6 bước. 

 

 Đội Trưởng các Đội so hàng Đội. Đội hình đúng khi Trưởng không nhìn thấy người cuối cùng (Đội 
Phó) của mỗi Đội. 
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   Hình Rẽ Quạt 

 Sau khi tập họp: Ổn định vị trí các đội xong, Đội Trưởng đội Trực hô cho các Đội Trưởng chào Trưởng 
Trực. 

 

LƯU Ý: Khi ra lệnh tập họp các đội hình, Trưởng luôn đứng ở tư thế NGHIÊM. 

 

 Trong đội hình hàng dọc và rẽ quạt, chỉ có các Đội Trưởng chào mà thôi. Ngoại trừ khi chào cờ và lúc 
hạ cờ. 

 Khi tập họp vòng tròn có thể hát, nhưng khi có lệnh đứng lại thì phải ngưng hát và tất cả phải im lặng. 
 Trong mọi đội hình, khi đã so hàng xong, Đội Trưởng đội 1 hô chào Trưởng, chờ Trưởng chào lại 

xong mới cho ‘THÔI’. 

 

5.3 CHƯƠNG III: TẬP HỌP VÀ TRÌNH DIỆN 

I. TẬP HỌP 

 
A. KỶ LUẬT KHI TẬP HỌP 

 Khi tập họp, Đoàn Sinh phải trật tự, im lặng và nhanh nhẹn. (trừ khi tập họp hình tròn được ca hát 
lúc di động).  

 Đội Trưởng luôn đi đầu, Đội Phó luôn đứng cuối hàng. 

 
B. ĐIỀU KHIỂN TẬP HỌP 

 Trước Khi Tập Họp: Trưởng thổi một hiệu còi dài CHUẨN BỊ, nghe lệnh, các Đoàn Sinh phải ngưng 
ngay mọi công việc. Đội Trưởng tập họp đội, sửa soạn lại y phục cho ngay ngắn, nghiêm chỉnh. 

 

 Khi Tập Họp: Trưởng thổi còi lệnh kèm theo thủ hiệu đội hình, nghe lệnh tất cả phải TRẬT TỰ, IM 
LẶNG và NHANH NHẸN theo Đội Trưởng chạy đến vị trí tập họp và đứng vào đội hình theo lệnh 
của Trưởng Trực. Khi các Đội Trưởng đã nhận biết được thủ hiệu đội hình, Trưởng có thể bỏ tay 
xuống. 

 

 Đội Trưởng Đội Trực (Đội thường được quy định đứng ở vị trí thứ nhất để làm chuẩn) có bổn phận 
điều chỉnh các Đội cho đúng đội hình, sau đó hô cho tất cả chào Trưởng Trực. 
Chuẩn bị Chào (Dự Lệnh)... Chào! (Động Lệnh). 
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C. CÁCH SO HÀNG ĐỘI 

 Khi không có cờ: Đội Trưởng đứng ở thế NGHIÊM, so hàng bằng THỦ HIỆU như sau: (Thí dụ Đội 
Maria) 

 Hô khẩu lệnh: “MARIA, hàng dọc nhìn trước” (Dự lệnh)... “Thẳng!” (Động lệnh). 
 

 Cùng lúc Động Lệnh đưa tay phải ra trước mặt, làm thành góc 90 độ, (đưa tay từ dưới lên) bàn tay xòe 
ra, năm ngón khép lại, lòng bàn tay hướng về bên trái, nhớ phải đứng thế nghiêm (giống như thủ hiệu 
đội hình nhiều hàng dọc). 

 

 

 

 

 Khi có cờ: Đội Trưởng đứng ở thế nghiêm dùng CỜ HIỆU để so hàng đội như sau: 

 Hô khẩu lệnh: “MARIA, hàng dọc nhìn trước” (Dự lệnh)...” Thẳng!” (Động lệnh). 
 

  Cùng lúc với Động Lệnh “Thẳng” đưa tay phải cầm cờ ra trước mặt (đưa từ dưới lên). Cánh tay hợp 
với thân mình một góc 90 độ, cán cờ song song với thân mình. Nếu thấy đội chưa thẳng, Đội Trưởng 
sẽ dùng cờ chỉ huy đưa qua đưa lại để đội viên sửa lại hàng cho thẳng. 
 

 Đội Viên: Trong khi xếp hàng, người đội viên đứng đầu hàng đưa tay phải thẳng lên trời, bàn tay mở 
ra, ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng về phía trái. Các đội viên kế tiếp đưa tay phải chạm lên vai 
người trước mặt. Khi thấy hàng đội đã thẳng và đầy đủ, Đội Trưởng sẽ hô THÔI, tiếp đến hô NGHỈ 
và cho đội viên trở lại vị thế nghiêm bằng cách hô TÊN ĐỘI, các đội viên đáp lại bằng khẩu hiệu đội 
và đứng nghiêm. (khẩu hiệu đội chỉ hô 1 lần). Trường hợp không có tên đội thì Đội Trưởng có thể hô 
khẩu hiệu của ngành: Tuổi Thơ - Đơn Sơ, Ấu Nhi - Ngoan, Thiếu Nhi - Hy Sinh và Nghĩa Sĩ - Chinh 
Phục. 

 

  

 

 

 

 

                  So Hàng Đội 
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D. ĐỘI HÌNH NHIỀU HÀNG DỌC 

 Đội Trưởng dẫn đội tới thẳng vị trí, không chạy vòng tròn quanh Trưởng. 
 

 Đội Trưởng Đội 1 khi so hàng đội của mình xong, tự ý quay lên, đứng thế nghiêm chờ các Đội khác. 
Khi thấy các Đội đã so hàng xong thì ra lệnh chào Trưởng điều khiển. Tất cả các Đội Trưởng cùng 
chào (đội viên không chào). Chờ Trưởng chào lại xong, Đội Trưởng Đội 1 ra lệnh THÔI và tất cả bỏ 
tay xuống. 

 

 Lưu ý: KHÔNG cần so hàng Đội Trưởng, Đội Trưởng Đội 1 đưa tay phải lên chạm vai người Đội 
Trưởng kế rồi bỏ tay xuống so hàng đội mình.   

 

 

II. TRÌNH DIỆN 

1. TỔNG QUÁT VỀ TRÌNH DIỆN 

1.1 Trong các sinh hoạt của Thiếu Nhi Thánh Thể, cách thức trình diện có mục đích giáo dục và huấn luyện 
Đoàn Sinh về tư cách cũng như kỹ năng nghiêm tập. Để đạt được mục đích đó, kỷ luật khi trình diện cần đòi 
hỏi nhanh nhẹn, trật tự, yên lặng và hơn thế nữa, tư thế sẵn sàng của người trình diện. 

1.2 Có nhiều hình thức trình diện: Trình diện cá nhân, trình diện nhiều cá nhân, trình diện Đội, trình diện Đội 
Trưởng… để nhận chỉ thị, phúc trình, lãnh tua hoặc lãnh cờ Danh Dự… Mỗi hình thức có khác nhau về chi 
tiết nhưng chung quy gồm có 3 phần: 

 a. Trước khi trình diện: Nhận lệnh trình diện, cách thức lên trình diện. 

 b. Khi trình diện: Chào Trưởng điều khiển, phúc trình hoặc nhận lệnh. 

 c. Sau khi trình diện: Chào biệt và cách thức lui gót. 

 

A. TRÌNH DIỆN ĐỘI 

1. Được lệnh trình diện đội, Đội Trưởng cho đội viên chuẩn bị lại y phục. Đội Trưởng hô tên Đội một lần, ví 
dụ: “GIUSE”, cả Đội đáp lại khẩu hiệu Đội “CÔNG CHÍNH”. Đội Trưởng hô tiếp “ĐẰNG TRƯỚC... 
BƯỚC!” và dẫn đội chạy vòng sau lưng Trưởng, ngược chiều kim đồng hồ. Đến sắp thành hàng ngang trước 
mặt Trưởng. Cách Trưởng 3 bước, tự xếp sao để Trưởng điều khiển đứng giữa đội. (xem hình vẽ 1) 

 Xong, so hàng đội bằng cách hô Tên Đội “GIUSE HÀNG DỌC NHÌN TRƯỚC … “THẲNG!”.  

 THÔI.  Cho lệnh nghỉ - nghiêm bằng cách: 

 NGHỈ: Dùng khẩu hiệu, nếu cần kèm theo Thủ Lệnh. 

 GIUSE (NGHIÊM): Hô tên đội và đội viên đáp lại khẩu hiệu đội, đội  đồng thời trở về tư thế nghiêm. 

 Đội Trưởng cho đội quay sang trái bằng cách phất mạnh cờ sang trái hay dùng khẩu lệnh BÊN 
TRÁI...QUAY! Đội Viên quay sang trái vẫn đứng thế nghiêm. 

 Đội Trưởng hô tiếp: CHUẨN BỊ CHÀO ... CHÀO! Chờ Trưởng chào lại xong, Đội Trưởng hô THÔI! 
và toàn đội bỏ tay xuống.  

 Kế tiếp, Đội Trưởng tiến lên trình diện Trưởng (không cần chào) để nhận chỉ thị hoặc phúc trình. Sau 
đó trở về vị trí Đội.  
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               Hình 1     Hình 2 

 Trình diện xong, Đội Trưởng ra lệnh cho cả Đội chào biệt Trưởng. “CHUẨN BỊ CHÀO …CHÀO. 
Xong, cho Đội về vị trí bằng khẩu lệnh “BÊN PHẢI ... QUAY!” và ĐẰNG TRƯỚC ... “BƯỚC!” 
rồi dẫn Đội chạy sau lưng các Trưởng (xem hình vẽ 2), ngược chiều kim đồng hồ, dẫn Đội mình vòng 
sau các Đội và về vị trí của mình. 

 

B. TRÌNH DIỆN CÁ NHÂN 

 Khi nhận được lệnh trình diện, cá nhân mau mắn chỉnh tề lại y phục, mang theo bút và sổ tay để ghi 
chép tới nơi trình diện (nếu là Đội Trưởng, cầm theo cờ Đội). 
 

 Đến trước mặt Trưởng, đứng cách 3 bước.  
 

 Đứng thế nghiêm, giơ tay chào Trưởng. (đợi Trưởng chào lại xong rồi bỏ tay xuống). 
 

 Đứng nghiêm chờ Trưởng ban lệnh (nên ghi vào sổ để khỏi sơ sót) hoặc phúc trình các công tác (trình 
bày ngắn gọn và đầy đủ). 
 

 Sau khi nhận lệnh hoặc phúc trình xong, chào Trưởng và lui gót bằng cách chân trái bước lui ra sau 1 
bước và đi thẳng về vị trí. 
 

 Đoàn Sinh đến trễ trình diện Trưởng như trên. 
 

C. TRÌNH DIỆN NHIỀU CÁ NHÂN 

 Khi nhận được lệnh trình diện, các cá nhân mau mắn chỉnh tề lại y phục, mang theo bút và sổ tay để 
ghi chép, đi thẳng tới nơi trình diện xếp hàng ngang trước mặt Trưởng (không cần chạy vòng sau lưng 
Trưởng), cách Trưởng 3 bước và thế nghiêm (mọi người tự sắp xếp sao cho Trưởng đứng ở giữa). 
 

 Người đứng phía ngoài cùng bên trái của Trưởng khi thấy mọi người đã đầy đủ và hàng ngũ ngay ngắn 
thì hô Chuẩn Bị Chào...Chào! cho tất cả chào Trưởng. Chờ Trưởng chào lại xong, tất cả bỏ tay xuống. 
 

 Đứng nghiêm chờ Trưởng ban lệnh (nên ghi vào sổ để khỏi sơ sót) hoặc phúc trình các công tác (trình 
bày ngắn gọn và đầy đủ). 
 

 Sau khi nhận lệnh hoặc phúc trình xong, chào Trưởng và lui gót bằng cách chân trái bước lui ra sau 1 
bước và đi thẳng về vị trí. 

 Trình diện xong, người đứng phía ngoài cùng bên trái của Trưởng ra lệnh chào Trưởng. Chờ Trưởng 
chào lại xong, tất cả lui gót (không buộc phải chạy vòng sau lưng Trưởng).   
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D. TRÌNH DIỆN ĐỘI TRƯỞNG 

 Nghe lệnh, các Đội Trưởng (thường là còi lệnh DT _ . . _ ) các Đội Trưởng nhanh nhẹn chỉnh trang y 
phục, mang sổ bút, cầm cờ chạy tới xếp hàng ngang cách Trưởng 3 bước đứng ở thế nghiêm. Các Đội 
Trưởng tự sắp xếp sao cho Trưởng đứng ở giữa hàng. Không cần chạy vòng tròn quanh Trưởng, không 
so hàng Đội Trưởng. 

 Đội Trưởng Đội 1 hay Đội Trưởng đội trực khi thấy các bạn đã đầy đủ và hàng ngũ ngay ngắn thì hô 
“Chuẩn Bị Chào...Chào!” tất cả chào Trưởng. Chờ Trưởng chào lại xong thì cho lệnh “THÔI”, tất 
cả bỏ tay xuống. Xong đứng trong thế nghiêm chờ lệnh hay trình diện điều gì. 
 

 Trường hợp được lệnh báo cáo quân số. Lần lượt từng Đội Trưởng đến trước Trưởng đứng cách 2 
bước, chào Trưởng và báo cáo quân số bằng cách: 
    a. Đội ....(tên đội)...xin báo:  Tổng số.... hiện diện.....vắng mặt .... có lý do... không có lý do... xin 

báo hết 

    b. Khi Trưởng đồng ý, xong chào Trưởng rồi trở về vị trí.  

 Trình diện xong, Đội Trưởng Đội 1 ra lệnh chào Trưởng, xong tự động lui gót trở về đội mình. 
 

 

5.4 CHƯƠNG IV: NGHI THỨC KHEN THƯỞNG 

1. TỔNG QUÁT VỀ KHEN THƯỞNG 

 
1.1 KHEN THƯỞNG  

Trong sinh hoạt Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, khen thưởng là một cách giáo dục rất quan trọng. Không 
những đề cao tinh thân đồng đội, mà còn làm phát triển tài năng của từng cá nhân. Vì thế, lễ nghi khen thưởng 
cũng mang các hình thức: Khen Thưởng Cá Nhân, Khen Thưởng Đội, Khen Thưởng Nhiều Đội...Dĩ nhiên, có 
thưởng thì phải có phạt. Nhưng dù thưởng hay phạt, phải mang tính cách giáo dục và khuyến khích, thúc đẩy 
sự thăng tiến của Đoàn Sinh hơn là sự lấy lòng nhất thời hoặc trừng trị cho đích đáng. Phong Trào Thiếu Nhi 
Thánh Thể dùng tua, cờ danh dự, bằng khen, v.v… trong sinh hoạt khen thưởng. 

 

1.2 Ý NGHĨA MẦU TUA 

Thiếu Nhi Thánh Thể dùng các màu sắc của Ngành để làm màu tua khen thưởng, mỗi màu tua đều mang một 
ý nghĩa rõ rệt: 

a. Tua Màu Hồng: Màu của Ngành Tuổi Thơ với tinh thần trong trắng đơn sơ, dùng để khích lệ tinh thần 
đồng đội, khen thưởng những cố gắng của các thành viên trong Đội để đạt được mục đích đã đề ra. 

b. Tua Màu Xanh Lá Cây: Màu của Ngành Ấu với tinh thần cầu nguyện, dùng để khen thưởng những việc 
lành đạo đức, những sinh hoạt lễ nghi phụng vụ đặc sắc, hoặc những gì làm triển nở đức tin và lòng sùng đạo. 

c. Tua Màu Xanh Biển: Màu của Ngành Thiếu với tinh thần hy sinh, luôn sống vui trong gian khổ cũng như 
mang niềm vui đến cho mọi người mọi nơi, dùng để khen thưởng những sinh hoạt ca vũ vui tươi, những mục 
văn nghệ đặc sắc, những tài năng sáng tác ca vũ băng reo, nhất là những sáng kiến tạo bầu khí vui nhộn thoải 
mái trong sinh hoạt. 

d. Tua Màu Vàng: Màu của Ngành Nghĩa với tinh thần đi gieo, luôn cố gắng trau dồi khả năng để ngày nay 
học tập, ngày mai giúp đời, dùng để khen thưởng những sinh hoạt học tập kiên trì và đặc sắc, những phương 
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tiện truyền thông đòi hỏi kỹ thuật hình thức cũng như nội dung phải độc đáo phong phú như báo chí, hoặc 
nghệ thuật chuyên môn cụ thể như dựng lều, làm cổng...hoặc chế tạo những đồ dùng hữu ích cho đời sống 
v.v… 

e. Tua Màu Đỏ: Màu của Huynh Trưởng với tinh thần phụng sự, màu của hiến thân vì lý tưởng, dùng để khen 
thưởng tinh thần toàn diện cả về tự nhiên lẫn siêu nhiên, tinh thần vị tha trong mọi tranh chấp, tinh thần khiêm 
nhường khi bị xúc phạm, tinh thần tận tụy trong mọi cộng việc, tinh thần kiên nhẫn trong mọi lầm lỗi, tinh 
thần hòa nhã trong mọi giao tiếp... 

 

1.3 CHUẨN BỊ  

Vì là một nghệ thuật giáo dục, việc khen thưởng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng: 

a. Kết quả khen thưởng phải được thẩm định chính đáng và trung thực: Ban chấm điểm cần thông qua kết qủa 
với người đứng đầu lễ nghi phát thưởng (Cha Tuyên Úy, Sa Mạc Trưởng, Xứ Đoàn Trưởng, v.v... tùy trường 
hợp). 

b. Lý do khen thưởng cần được nêu lên ngắn gọn và chính xác. 

c. Kiểm lại tên cho đúng, nhất là tên Đội trong Sa Mạc. 

d. Chuẩn bị đầy đủ tua, cờ danh dự và bằng khen. 

e. Lưu giữ tên Đội hay cá nhân được khen thưởng vào sổ. Nếu có thể in chữ lên tua để lưu niệm thì càng tốt.  

 

2. KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN 

  

2.1  CÁ NHÂN LÃNH TUA/BẰNG KHEN 

a. Trình Diện Lãnh Thưởng: 

- Khi nghe gọi tên, cá nhân chạy thẳng lên trước mặt Trưởng, đứng cách 3 bước và chào tất cả hàng Trưởng 
và Quan Khách. 

- Đứng thế nghiêm chờ lệnh. 

b. Diễn Tiến Lãnh Thưởng: 

- Khi người phát thưởng đến trước mặt, cá nhân chào và giữ nguyên thế chào cho đến khi người phát 
thưởng gắn tua/phát bằng xong mới bỏ tay xuống. Trong trường hợp cá nhân là một Đội Trưởng có cầm 
cờ: Nếu lãnh thưởng thay cho cả Đội, tua phải gắn trên cờ; nếu lãnh thưởng cho chính mình, tua được gắn trên 
vai phải. 

c. Sau Khi Lãnh Thưởng: 

- Cá nhân chào hàng Trưởng & Quan Khách rồi quay đằng sau chào tất cả Đoàn Sinh. 

- Chạy về đội của mình (không cần phải chạy bên ngoài).  
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2.2  NHIỀU CÁ NHÂN LÃNH TUA/BẰNG KHEN 

a. Trình Diện Lãnh Thưởng: 

- Khi nghe gọi tên, lần lượt từng cá nhân chạy lên đứng thành hàng ngang trước mặt hàng Trưởng & Quan 
Khách, đứng cách khoảng 3 bước. Chờ tất cả cá nhân lên và ổn định hàng ngũ xong, cá nhân đứng phía ngoài 
cùng bên trái của Sa Mạc Trưởng/ Cha Tuyên Úy, hô Chuẩn Bị Chào …Chào. Để chào tất cả hàng Trưởng 
và Quan Khách. 

b. Diễn Tiến Lãnh Thưởng: 

- Sa Mạc Trưởng/Cha Tuyên Úy có thể mời nhiều người ra phát thưởng. 

- Khi người phát thưởng đến trước mặt, từng cá nhân chào và giữ nguyên thế chào cho đến khi người phát 
thưởng gắn tua/phát bằng xong mới bỏ tay xuống. Trong trường hợp cá nhân là một Đội Trưởng có cầm 
cờ: Nếu lãnh thưởng thay cho cả Đội, tua phải gắn trên cờ; nếu lãnh thưởng cho chính mình, tua được gắn trên 
vai phải. 

c. Sau Khi Lãnh Thưởng: 

- Chờ tất cả lãnh thưởng xong, người đứng ngoài cùng bên trái của Trưởng hô chào tất cả Trưởng và Quan 
Khách. Kế đó, cho tất cả Đằng sau...Quay! và chào tất cả Đoàn Sinh. Rồi cho tất cả Bên Trái...Quay! dẫn 
đầu tất cả bằng khẩu lệnh: Đằng Trước...Bước! chạy về đội của mình (chạy vòng ra bên ngoài ngược chiều 
kim đồng hồ, vòng ra sau hàng Huynh Trưởng & Quan Khách hoặc cột cờ nếu có).  

 

3. LÃNH THƯỞNG THEO ĐỘI 

 

3.1  LÃNH THƯỞNG MỘT ĐỘI 

a. Trình Diện Lãnh Thưởng Theo Đội: 

- Được lệnh lên lãnh tua/bằng khen, Đội Trưởng hô tên Đội - Đội đáp lại khẩu hiệu. Đội Trưởng dùng thủ 
lệnh cho đội quay phải, rồi dùng khẩu lệnh: Đằng Trước...Bước!, dẫn đội chạy vòng phía ngoài của đội hình 
ngược kim đồng hồ (vòng sau cột cờ nếu có) lên trình diện trước mặt hàng Trưởng cách 4 bước, lấy Sa Mạc 
Trưởng/ Cha Tuyên Úy làm chuẩn đứng giữa.  

- Đội Trưởng so hàng đội, cho đội quay trái (bằng thủ lệnh hay khẩu lệnh tùy ý) đối diện với hàng Trưởng. 

- Đội Trưởng hô Chuẩn Bị Chào...Chào!, khi Trưởng chào lại xong Đội Trưởng hô Thôi!.  

 
b. Diễn Tiến Lãnh Thưởng: 

- Đội Trưởng tiến lên, đứng nghiêm đối diện và cách Trưởng 3 bước chờ lệnh. 

- Đội Trưởng chào người phát thưởng, đoạn cầm cờ vào vị thế chào: Tay phải đưa thẳng cờ lên, rồi hạ nằm 
ngang vai phía trước mặt thẳng góc 90 độ, tay trái cầm góc cờ sát nách lòng bàn tay úp xuống đất. 
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- Chờ gắn tua xong (gắn trên cờ), Đội Trưởng đưa thẳng cờ lên, rồi hạ xuống ở vị thế chuyển cờ sang trái 
chào người phát thưởng rồi lui về vị trí đội. 

- Nếu phát bằng khen, Đội Trưởng chuyển cờ sang tay trái, tay phải nhận bằng khen, chuyển luôn sang tay 
trái để chào Trưởng rồi lui về vị trí đội. 

 

c.  Sau Khi Lãnh Thưởng: 

- Cho Đội chào hàng Trưởng & Quan Khách rồi hô đội quay lại đằng sau: Đằng Sau...Quay! Đội Trưởng hô 
Chuẩn Bị Chào...Chào! chào tất cả Đoàn Sinh, chào xong, Đội Trưởng hô Thôi!.  

- Cho đội Bên Trái...Quay! rồi dẫn đội bằng khẩu lệnh: Đằng Trước...Bước! chạy vòng ra bên ngoài đội 
hình ngược kim đồng hồ (vòng sau cột cờ nếu có) trở về vị trí đội. 

 

3.2. LÃNH THƯỞNG NHIỀU ĐỘI 

a.  Trình Diện Lãnh Thưởng: 

- Khi được gọi tên, từng đội lần lượt tiến lên trình diện lãnh thưởng như nói trên, các đội đứng thành nhiều 
hàng ngang (đội nào lên trước đứng trước, đội sau lấy đội trước làm chuẩn) và Đội Trưởng các đội không hô 
chào, chỉ cho đứng nghiêm đợi lệnh. 

- Khi các đội đã lên đầy đủ, Đội Trưởng đội đứng hàng đầu tiên ổn định đội hình nếu cần, rồi hô cho tất cả 
các đội cùng chào hàng Trưởng & Quan Khách. 

 

b.  Diễn Tiến Lãnh Thưởng: 

- Các Đội Trưởng lần lượt tiến lên đứng thành một hàng ngang trên cùng (Đội Trưởng hàng đầu tiến lên trước, 
đứng về phía ngoài cùng bên trái của Sa Mạc Trưởng/Cha Tuyên Úy (lấy vị trí của Sa Mạc Trưởng /Cha 
Tuyên Úy làm chuẩn). 

 

- Sa Mạc Trưởng/Cha Tuyên Úy có thể mời nhiều người ra phát thưởng. 

- Đội Trưởng chào người phát thưởng đoạn cầm cờ vào vị thế chào: Tay phải đưa thẳng cờ lên, rồi hạ nằm 
ngang vai phía trước mặt thẳng góc 90 độ, tay trái cầm góc cờ sát nách lòng bàn tay úp xuống đất. 

- Chờ gắn tua xong (gắn trên cờ), Đội Trưởng đưa thẳng cờ lên, rồi hạ xuống ở vị thế  chuyển cờ sang trái 
chào Trưởng rồi lui về vị trí đội. 

- Nếu phát bằng khen, Đội Trưởng chuyển cờ sang tay trái, tay phải nhận bằng khen, chuyển luôn sang tay 
trái để chào Trưởng rồi lui về vị trí đội. 

- Chờ phát thưởng xong hết, Đội Trưởng hàng đầu phất cờ ra hiệu cho các Đội Trưởng khác lần lượt bước 
theo mình trở về vị trí các đội. Lưu ý: Không phải chào. 
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c.  Sau Khi Lãnh Thưởng: 

- Cho đội chào hàng Trưởng & Quan Khách rồi hô đội quay lại đằng sau: Đằng Sau...Quay! Đội Trưởng hô 
Chuẩn Bị Chào...Chào! chào tất cả Đoàn Sinh, chào xong, Đội Trưởng hô Thôi!.  

- Cho đội Bên Trái...Quay! rồi dẫn đội bằng khẩu lệnh: Đằng Trước...Bước! chạy vòng ra bên ngoài đội 
hình ngược kim đồng hồ (vòng sau cột cờ nếu có) trở về vị trí đội. 

- Trong khi đó, Trưởng Trực bắt bài hát khen ngợi. 

  

3.3. LÃNH THƯỞNG NHIỀU ĐỘI (Cách Đơn Giản) 

Trong trường hợp thời giờ eo hẹp, chỉ có các Đội Trưởng đại diện Đội lên lãnh thưởng. Nghi thức này tương 
tự như Lãnh Thưởng Nhiều Cá Nhân, nhưng tua thưởng phải gắn trên cờ. 

 

4. LÃNH CỜ DANH DỰ 

Cờ Danh Dự là phần thưởng cao quý nhất trong mọi sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể, từ sa mạc huấn luyện 
cho đến đại hội. Đơn vị được trao Cờ Danh Dự phải là làn sóng đầu về mọi phương diện: phụng vụ, học tập, 
tinh thần đồng đội, thi đua... Dĩ nhiên, không một làn sóng nào có thể đứng đầu mãi mãi được, và khi một làn 
sóng sau vượt làn sóng trước, Cờ Danh Dự theo đó mà được chuyển trao. 

 

4.1 TRAO CỜ DANH DỰ 

- Được lệnh lên lãnh Cờ Danh Dự, Đội Trưởng cho đội viên chuẩn bị lại y phục. Đội Trưởng hô tên Đội một 
lần, ví dụ: “TÊRÊSA”, cả Đội đáp lại khẩu hiệu Đội “ĐƠN SƠ”. Sau đó, dùng thủ lệnh cho đội quay bên 
phải, rồi dùng khẩu hiệu: Đằng Trước...Bước! dẫn đội chạy vòng phía ngoài của đội hình ngược kim đồng 
hồ (vòng sau cột cờ nếu có) lên trình diện cách Trưởng 4 bước. 

 

- Đội Trưởng so hàng Đội, sau khi hô tên Đội và cả Đội đáp lại khẩu hiệu Đội, Đội Trưởng dùng khẩu lệnh 
cho Đội quay mặt vào hàng Trưởng và Quan Khách: “Bên Trái …Quay”, “Chuẩn Bị Chào …Chào”. Chờ 
hàng Trưởng và Quan Khách chào lại xong, rồi tất cả bỏ tay xuống. 

- Đội Trưởng tự động tiến lên trước mặt Trưởng cách Trưởng 3 bước (không chào). Cầm cờ ở thế chào như 
sau: Tay phải đưa thẳng cờ lên rồi hạ cờ nằm ngang về phía trước, hợp với thân mình một góc 90 độ, tay trái 
cầm gốc cán cờ sát nách, lòng bàn tay úp xuống đất. 

- Chờ người trao cờ cột cờ Danh Dự vào cán cờ Đội (cờ Danh Dự được gắn dưới cờ Đội), chào người trao cờ 
và trở về vị trí Đội.  

- Đội Trưởng ra lệnh cho cả Đội chào hàng Trưởng và Quan Khách. “Chuẩn Bị Chào …Chào”. Sau đó ra 
lệnh cho cả đội Đằng Sau...Quay! và chào tất cả Đoàn Sinh. Chào xong, cho đội Bên Trái ...Quay! Đằng 
Trước ... Bước!, xong dẫn đội chạy về vị trí cũ. (Nhớ chạy vòng ra bên ngoài đội hình ngược kim đồng hồ). 
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5. THỦ LỆNH VÀ KHẨU LỆNH 

5.1   Thủ Lệnh: Dùng khi ra lệnh tập họp các đội hình. 

5.2 Khẩu Lệnh: Dùng khi so hàng đội như Têrêsa...Đơn Sơ. 

Khi chào: Chuẩn bị chào...Chào! 

Khi tập họp: Têrêsa một hàng dọc nhìn trước thẳng. 

 

 

5.5 CHƯƠNG V: NGHI THỨC CHÀO CỜ VÀ HẠ CỜ  

 
Nghi Thức Đối Với Quốc Kỳ và Cờ PT TNTT VN 

Quốc Kỳ thường được chào chung với cờ Tổng Liên Đoàn TNTT VN trong các buổi lễ chính thức của Tổng 
Liên Đoàn như Sa Mạc Đại Hội Nắng Hồng, Sa Mạc huấn luyện…  

 
Nghi lễ đối với Quốc Kỳ và cờ Tổng Liên Đoàn TNTT VN 

Khi gặp Quốc Kỳ và cờ Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể đang được chào long trọng trong các cuộc lễ chính 
thức như họp bạn, huấn luyện... Mọi thành viên đều phải chào nghiêm chỉnh. 

 

I. NGHI LỄ CHÀO CỜ 

A. LỄ NGHI ĐƠN GIẢN (không có cột cờ) 

Khi đơn vị tập họp hình chữ U, người cầm cờ đã cuốn sẵn vào cán, đứng ngay góc bên trái đối diện với Đoàn 
Sinh* {bên cạnh đội phó của đội cuối cùng trong đội hình chữ U} (nếu chỉ chào cờ Đoàn). 

* Người cầm cờ có thể đứng bên phải đối diện với Đoàn Sinh trong trường hợp Trưởng Trực mời Cha Tuyên 
Úy và quan khách từ bên phải vào.  

Nếu có Quốc Kỳ cũng cuốn như trên, nhưng người cầm Quốc Kỳ đứng bên trái và cờ TLĐ/LĐ/XĐ đứng bên 
phải đối diện với Đoàn Sinh. Trưởng hô CHÀO CỜ... CHÀO mọi người cùng chào (trong tất cả đội hình). 
Trong khi đó người cầm cờ giơ cán thẳng trước mặt, ngang vai và xoay cán để thả cờ ra từ từ. 

Khi cờ mở hết, Trưởng hô THÔI và cất hát Quốc Ca, Ca Phong Trào. 

 
B. LỄ NGHI CHÍNH THỨC - KHÔNG CÓ CỘT CỜ 

1. Trước khi chào cờ: 

 - Khi đơn vị tập họp hình chữ U, người cầm cờ đã cuốn sẵn vào cán, đứng ngay góc bên trái đối diện với 
Đoàn Sinh* (bên cạnh đội phó của đội cuối cùng trong đội hình chữ U). 

* Người cầm cờ có thể đứng bên phải đối diện với Đoàn Sinh trong trường hợp Trưởng Trực mời Cha Tuyên 
Úy và quan khách từ bên phải vào.  

- Trưởng Trực cho Đoàn Sinh chỉnh đốn đồng phục, sau khi kiểm soát lần chót về y phục và hàng ngũ của 
Đoàn thì ra thủ hiệu cho Đoàn Sinh đứng thế nghỉ đoạn bước ra chào và mời Cha Tuyên Úy, Thầy/Sơ Trợ Úy, 
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Đoàn Trưởng, hay Sa Mạc Trưởng và Quan Khách bằng cách: Đứng chào cách khoảng 3 bước xong nói: 
“Đoàn đã tập họp xong, kính mời... vào dự lễ chào cờ” (Nếu có các Trưởng cao cấp khác thì chính Xứ 
Đoàn Trưởng lúc đó sẽ mời tất cả cùng vào). 

2.  Diễn tiến chào cờ: 

- Trưởng Trực về vị trí của mình, phối hợp cùng một lúc thủ lệnh và khẩu lệnh, hô THIẾU NHI (Huynh 
Trưởng) tất cả đáp lại “HY SINH” (Phụng Sự) và đứng vào thế nghiêm. 

- Trưởng Trực hô “chuẩn bị Chào...Chào!” Cho tất cả Đoàn Sinh chào Quan Khách. Chờ chào lại xong 
Trưởng Trực hô “THÔI”, tất cả bỏ tay xuống. Lúc này người cầm cờ tự động bước tới một bước, xéo một 
góc 45 độ đối với hàng Trưởng và Quan Khách, mũi cờ hướng về góc đối diện. 

- Sau đó, Trưởng Trực nói tiếp “xin mời Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, quý Trưởng và …hướng về phía cờ 
để làm lễ chào cờ”. 

- Trưởng Trực hô tiếp “CHÀO CỜ... CHÀO”. Tất cả cùng chào, người cầm cờ đưa thẳng cờ lên cao, hạ 
xuống tạo với thân mình một góc 90 độ, rồi xoay cán để thả cờ ra từ từ. 

- Khi cờ đã được mở hết, Trưởng Trực hô “THÔI” tất cả hạ tay xuống trở về thế nghiêm. Trưởng Trực bắt 
hát câu cuối cùng của bài Thiếu Nhi Tân Hành Ca: “Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam”, tất 
cả đồng thanh hát tiếp vào câu đầu. 

- Hát xong, Trưởng Trực nói “Lễ chào cờ chấm dứt, xin mời… hướng về phía Đoàn Sinh”. Lúc này người 
cầm cờ tự động lùi về phía sau 1 bước và cầm cờ ở thế nghiêm (không phải chào khi tất cả những người khác 
chào). 

3.   Sau khi chào cờ: 

- Câu chuyện dưới cờ: Thông thường do Cha Tuyên Úy, Thầy/Sơ Trợ Úy, Sa Mạc Trưởng, Đoàn Trưởng hoặc 
quan khách đặc biệt. 

- Trưởng Trực nói tiếp “Sau đây là câu chuyện dưới cờ của Cha Tuyên Úy…, chúng con kính mời Cha…”. 
Nếu có người cao cấp hơn mình, người nói câu chuyện dưới cờ bước lên 3 bước, quay lại chào người cao cấp 
đó (cả hàng Trưởng và Quan Khách phải chào lại), rồi quay lại đứng đối diện Đoàn Sinh. 

- Trưởng Trực hô “chuẩn bị Chào…Chào” cho Đoàn Sinh chào người nói câu chuyện dưới cờ (chỉ có Đoàn 
Sinh chào mà thôi, hàng Trưởng & Quan Khách không phải chào). 

- Nếu người nói câu chuyện là người cao cấp nhất, người đó chỉ bước lên 3 bước, và Trưởng Trực hô “chuẩn 
bị Chào…Chào” cho Đoàn Sinh chào ngay (chỉ có Đoàn Sinh chào mà thôi, hàng Trưởng và Quan Khách 
không phải chào). 

- Khi bắt đầu câu chuyện dưới cờ, Trưởng Trực ra thủ lệnh cho Đoàn Sinh đứng thế nghỉ. 

- Câu chuyện dưới cờ nên xoáy mạnh vào chủ đề sinh hoạt của ngày hôm đó, cần ngắn gọn không rườm rà và 
không quá 5 phút. Khi vừa dứt câu chuyện dưới cờ, các Đoàn Sinh sẽ vỗ tay. 

- Trưởng Trực ra thủ lệnh về thế nghiêm, sau đó hô “chuẩn bị Chào …Chào”.  Cho Đoàn Sinh chào người 
nói câu chuyện dưới cờ (hàng Trưởng và Quan Khách không phải chào). Người nói câu chuyện dưới cờ chào 
lại. 

- Nếu có người cao cấp hơn mình, người nói câu chuyện dưới cờ quay lại và chào trước khi về chỗ (hàng 
Trưởng và Quan Khách phải chào lại). Nếu không có người cao cấp hơn mình, người nói câu chuyện dưới cờ 
chỉ quay lại và bước về chỗ. 
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- Ngay sau đó, Trưởng Trực bước ra cho một băng reo hay bài hát hợp với ý lực của câu chuyện dưới cờ (cũng 
cần ngắn gọn và được chuẩn bị kỹ lưỡng). 

- Nếu có khen thưởng, nên bắt đầu ngay.  

 

4.  Bế mạc nghi lễ: 

- Trưởng Trực nói vài lời ngắn gọn cám ơn, chẳng hạn “buổi lễ chào cờ đến đây là chấm dứt, xin cám ơn Cha, 
quý Trợ Úy và quý Trưởng…” rồi cho Đoàn Sinh về thế nghỉ, hô khẩu hiệu  Thiếu Nhi  - tất cả đáp “Hy 
Sinh” đồng thời đứng về thế nghiêm (hoặc có thể dùng một khẩu hiệu khác như tên Sa Mạc, Đại Hội, 
Ngành…tùy trường hợp). 

- Trưởng Trực hô “chuẩn bị Chào…Chào” cho tất cả Đoàn Sinh chào tiễn hàng Trưởng và Quan Khách. 

- Sau đó, Trưởng Trực nhắc nhở các em những điều cần thiết rồi cho giải tán. 

  

C. LỄ NGHI CHÍNH THỨC - CÓ CỘT CỜ 

1. Trước khi chào cờ:  

- Trước khi chào cờ khoảng 15 phút, Trưởng Trực ra lệnh cho Đội Trực rước cờ và buộc sẵn ở kỳ đài (xem 
thêm về phần rước cờ và treo cờ).   

- Cờ đã được buộc sẵn vào dây (phải kiểm soát trước cẩn thận, không rối hay xoắn chéo nhau). 

- Đến giờ chào cờ, Trưởng Trực tập họp Đoàn Sinh hình chữ U trước cột cờ. 

- Những Đoàn Sinh kéo cờ được chỉ định trước, Trưởng Trực mời những em kéo cờ tiến lên phía cột cờ, cách 
khoảng 3 bước dừng lại, quay vào trong chào nhau và cùng quay lên chào cờ rồi tiến lên, đứng đối diện nhau, 
mỗi người cầm 1 đầu dây. 

- Được kéo cờ là một vinh dự, nên chọn những em kéo cờ đã tuyên hứa hay là đội viên của đội đang giữ cờ 
danh dự hoặc đội trực ngày đó. Các em này y phục phải chỉnh tề ngay ngắn. 

- Trưởng Trực cho Đoàn Sinh chỉnh đốn đồng phục, sau khi kiểm soát lần chót về y phục và hàng ngũ của 
Đoàn thì ra thủ hiệu cho Đoàn Sinh đứng thế nghỉ đoạn bước ra chào và mời Cha Tuyên Úy, Thầy/Sơ Trợ Úy, 
Đoàn Trưởng, hay Sa Mạc Trưởng và Quan Khách bằng cách: Đứng chào cách khoảng 3 bước xong nói 
“Đoàn đã tập họp xong, kính mời ... vào dự lễ chào cờ” (Nếu có các Trưởng cao cấp khác thì chính Xứ 
Đoàn Trưởng lúc đó sẽ mời tất cả cùng vào). 

2. Diễn tiến chào cờ: 

- Trưởng Trực về vị trí của mình, phối hợp cùng một lúc thủ lệnh và khẩu lệnh, hô THIẾU NHI (Huynh 
Trưởng...) tất cả đáp lại “HY SINH” (Phụng Sự…) và đứng vào thế nghiêm (không hô một khẩu hiệu nào 
khác). 

- Trưởng Trực hô “chuẩn bị Chào ... Chào”! Cho tất cả Đoàn Sinh chào Quan Khách. Chờ chào lại xong 
Trưởng Trực hô THÔI, tất cả bỏ tay xuống. 

- Sau đó, Trưởng Trực nói tiếp “xin mời Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, quý Trưởng và … hướng về phía 
cột cờ để làm lễ chào cờ”. 

- Trưởng Trực hô tiếp “CHÀO CỜ ... CHÀO”.  Tất cả hướng về phía cờ, chào cho tới khi cờ được thượng 
lên tới đỉnh cột cờ. Trưởng hô “THÔI” mọi người hạ tay xuống. Liền đó Trưởng Trực bắt giọng lời cuối bài 
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Thiếu Nhi Tân Hành Ca (tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam). Tất cả cùng hát “Thiếu Nhi Việt 
Nam đứng lên trong giai đoạn mới...”. 

- Trong khi đó những người kéo cờ vẫn đứng thế nghiêm tay cầm dây cờ.   

- Hát xong, Trưởng Trực nói: “Lễ chào cờ chấm dứt, xin mời…hướng về phía Đoàn Sinh”.    

- Lúc này, người kéo cờ buộc dây vào cột cờ. Đoạn lui về phía sau 2 bước đứng nghiêm cùng chào nhau rồi 
đi vòng bên ngoài trở về vị trí của mình.  

 
3. Sau khi chào cờ: 

- Câu chuyện dưới cờ: Thông thường do Cha Tuyên Úy, Thầy/Sơ Trợ Úy, Sa Mạc Trưởng, Đoàn Trưởng hoặc 
quan khách đặc biệt. 

- Trưởng Trực nói tiếp “Sau đây là câu chuyện dưới cờ của Cha Tuyên Úy…, chúng con kính mời Cha 
...”. Nếu có người cao cấp hơn mình, người nói câu chuyện dưới cờ bước lên 3 bước, quay lại chào người cao 
cấp đó (cả hàng Trưởng và Quan Khách phải chào lại), rồi quay lại đứng đối diện Đoàn Sinh. 

- Trưởng Trực hô “chuẩn bị Chào…Chào” cho Đoàn Sinh chào người nói câu chuyện dưới cờ (chỉ có Đoàn 
Sinh chào mà thôi, hàng Trưởng & Quan Khách không phải chào). 

- Nếu người nói câu chuyện là người cao cấp nhất, người đó chỉ bước lên 3 bước, và Trưởng Trực hô “chuẩn 
bị Chào … Chào” cho Đoàn Sinh chào ngay (chỉ có Đoàn Sinh chào mà thôi, hàng Trưởng và Quan Khách 
không phải chào). 

- Khi bắt đầu câu chuyện dưới cờ, Trưởng Trực ra thủ lệnh cho Đoàn Sinh đứng thế nghỉ. 

- Câu chuyện dưới cờ nên xoáy mạnh vào chủ đề sinh hoạt của ngày hôm đó, cần ngắn gọn không rườm rà và 
không quá 5 phút. Khi vừa dứt câu chuyện dưới cờ, các Đoàn Sinh sẽ vỗ tay. 

- Trưởng Trực ra thủ lệnh về thế nghiêm, sau đó hô “chuẩn bị Chào…Chào”. Cho Đoàn Sinh chào người nói 
câu chuyện dưới cờ (hàng Trưởng và Quan Khách không phải chào). Người nói câu chuyện dưới cờ chào lại. 

- Nếu có người cao cấp hơn mình, người nói câu chuyện dưới cờ quay lại và chào trước khi về chỗ (hàng 
Trưởng và Quan Khách phải chào lại). Nếu không có người cao cấp hơn mình, người nói câu chuyện dưới cờ 
chỉ quay lại và bước về chỗ. 

- Ngay sau đó, Trưởng Trực bước ra cho một băng reo hay bài hát hợp với ý lực của câu chuyện dưới cờ (cũng 
cần ngắn gọn và được chuẩn bị kỹ lưỡng). 

- Nếu có khen thưởng, nên bắt đầu ngay.  

 
4.  Bế mạc nghi lễ: 

- Trưởng Trực nói vài lời ngắn gọn cám ơn, chẳng hạn “ buổi lễ chào cờ đến đây là chấm dứt, xin cám ơn 
Cha, quý Trợ Úy và quý Trưởng…” rồi cho Đoàn Sinh về thế nghỉ, hô khẩu hiệu Thiếu Nhi - tất cả đáp Hy 
Sinh! đồng thời đứng về thế nghiêm (hoặc có thể dùng một khẩu hiệu khác như tên Sa Mạc, Đại Hội, 
Ngành…tùy trường hợp). 

- Trưởng Trực hô “chuẩn bị Chào…Chào” cho tất cả Đoàn Sinh chào tiễn hàng Trưởng và Quan Khách. 

- Sau đó, Trưởng Trực nhắc nhở các em những điều cần thiết rồi cho giải tán. 
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D. LỄ NGHI HẠ CỜ 

- Tới giờ ấn định, Đội Trực tới xếp hàng ngang trước cột cờ, cách khoảng 3 bước. 

- Đội Trưởng so hàng Đội, cho Đội quay sang trái hướng về cột cờ. 

- Những người được chỉ định kéo cờ (thường mỗi cờ cần 2 người) tiến lên 2 bước, người đứng ngoài cùng bên 
phải hô “CHÀO CỜ … CHÀO” cho tất cả người kéo cờ chào cờ rồi cùng tiến lên tháo dây cờ cầm tay. 

- Lúc này Trưởng Trực thổi một hồi còi dài (tè) để báo hiệu hạ cờ. Khi nghe hiệu còi tất cả mọi người phải 
ngưng mọi công việc và đứng nghiêm tại chỗ, mặt hướng về phía cột cờ. 

- Sau đó Đội Trưởng Đội Trực hô “CHÀO CỜ ... CHÀO”, cả Đội cùng chào cho tới khi cờ được hạ xuống 
hết. Đội Trưởng Đội Trực hô “THÔI”, cả Đội thôi chào và bỏ tay xuống, đồng thời Trưởng Trực thổi 1 tiếng 
còi ngắn (tích), báo hiệu lễ hạ cờ chấm dứt. Mọi người trở lại công việc của mình như thường lệ. Hai em gấp 
cờ lại, 2 tay nâng cờ rồi Đội Trưởng dẫn đầu, rước cờ về nơi cất giữ hoặc trao cho Trưởng Trực. 

- Khi hạ cờ không hát. 

- Thứ tự rước cờ: Đội Trưởng, Quốc Kỳ, cờ PT TNTT VN, các đội viên, đội phó. 

 
E. LỄ NGHI RƯỚC CỜ (buổi sáng trước khi chào cờ) 

- Trước khi chào cờ, đội trực, y phục chỉnh tề đến nơi cất giữ cờ, hay tới lãnh cờ nơi Trưởng trực rồi rước 
cờ ra vị trí chào cờ. 
 

- Thứ tự rước cờ: Đi đầu là Đội Trưởng, rồi đến người cầm cờ Quốc Kỳ, người cầm cờ Phong Trào Thiếu 
Nhi Thánh Thể và các đội viên nối tiếp. 

 

- Tới cột cờ, Đội Trưởng đội rước cờ so hàng đội, cho đội quay sang trái hướng về cột cờ. Mỗi cờ cần 2 
người do Đội Trưởng chỉ định trước, một người giữ và một người buộc. Những người buộc cờ tiến lên vị 
trí buộc cờ đã quy định, buộc cờ vào dây và cột dây vào cột (cuốn dây quanh cột cờ và nút khóa là nút 
thòng lọng, tuyệt đối không để cờ chạm đất), cột xong lui lại 2 bước, chào cờ rồi lui lại vị trí đội. Sau đó 
Đội Trưởng cho cả đội chào cờ rồi hô: “Bên phải … quay! Đàng trước …bước!” Chạy vòng sau cột cờ 
ngược chiều kim đồng hồ trở về vị trí sinh hoạt được ấn định. 

 

F. CÁCH BUỘC CỜ 

- Quốc kỳ buộc bên trái, Cờ Phong Trào TNTT VN bên phải đối diện với Đoàn Sinh. Khi kéo lên, cờ Phong 
Trào Thiếu Nhi Thánh Thể luôn chậm hơn Quốc Kỳ một chút, nhưng cả hai đều tới đích. Khi hạ cờ thì cờ 
Phong Trào TNTTVN luôn chậm hơn Quốc Kỳ một chút. 

 
- Nếu buộc chung 1 dây thì Quốc Kỳ ở trên cờ Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. 
 

II. NGHI THỨC LỬA THIÊNG 

 
1. CHUẨN BỊ 

- Trời tối, đống củi được xếp trước, các đơn vị yên lặng lần lượt đến vị trí của mình quanh đống củi theo 
thứ tự nhỏ lớn, quan khách sau cùng (Trưởng trực hay một Trưởng đi mời quan khách). 
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2. KHAI MẠC 

- Khi quan khách đến, người hướng dẫn hay Linh Mục Tuyên Úy sẽ nói về ý nghĩa của lửa hoặc về sự tối 
tăm và ánh sáng. 

- Mọi người đứng im nghe đọc 1 đoạn Lời Chúa về đề tài lửa, ánh sáng hay tối tăm. Hoặc diễn hoạt cảnh 
diễn tả đoạn Kinh Thánh này. Chọn một trong các đoạn Kinh Thánh sau đây: St 1, 1-5; Tv 9, 1-5; Mc 
12,49; Cv2, 1-4… (có thể chia ra từng đoạn cho các đội cùng đọc, mỗi đội 1 câu nhưng phải học thuộc 
lòng).  

- Tiếp theo là bài ca “Gọi Lửa”. Hát 3 lần, hát nhanh dần. Sau đó Trưởng hay vị quan khách cao cấp nhất 
được mời châm lửa thiêng, liền tiếp theo vũ bài “Chào Lửa Thiêng”. 

 

3. NỘI DUNG LỬA THIÊNG 

- Hình thức: Dùng ca, vũ kịch, trò chơi, băng reo...với mục đích: 
o Giáo dục siêu nhiên: Hiểu biết Thánh Kinh qua các tiết mục văn nghệ qua đó hiểu Chúa nhiều 

hơn để thực hành đức Tin trong đời sống cá nhân. 
o Giáo dục tự nhiên: Giúp đoàn viên trở nên hoạt bát, linh hoạt, phát triển khả năng ca vũ nhạc 

kịch. 
- Nội dung: Nói lên được ý nghĩa khung cảnh Thánh Kinh cho mỗi ngành hoặc theo chủ đề của Sa Mạc 

theo tinh thần Phúc Âm. 

- Lưu ý: Đối với các tiết mục có trích dẫn Kinh Thánh, không được xuyên tạc Lời Chúa. Các tiết mục hài 
cần được chọn lọc để vẫn mang tính giáo dục và đạt được nhu cầu thư giãn. 

 

4. BẾ MẠC 

- Lửa tàn dần, cuộc vui chấm dứt, mọi người đứng lên tiến sát quanh đống lửa. 
 
- Trưởng tổ chức nói lên vài lời cám ơn quan khách, xong mời mọi người cùng chéo tay hát bài “MANG 

LỬA VỀ TIM”; hát 3 lần, chậm và êm dần. Sau bài hát, Linh Mục Tuyên Úy nhắn nhủ mấy lời, nói lại ý 
nghĩa lửa và rút ra bài học cho người nghe, đoạn ban phép lành. Xong hát kinh tối, rồi mọi người thinh 
lặng ra về.* 
* Tuỳ trường hợp, có thể thinh lặng về quỳ bên Lều Thánh Thể để cảm tạ Chúa. Sau đó tiếp tục chương 
trình như đã định. 

- Tuy ngọn lửa bên ngoài đã tắt nhưng chắc chắn vẫn còn cháy mãi trong tâm hồn mỗi người. 
 

III. NGHI THỨC CHÀO ÐÓN CHA TUYÊN ÚY HAY QUAN KHÁCH 

- Tập họp Đoàn Sinh, kiểm soát y phục, hàng ngũ. 
- Trưởng đi mời hay cho biết Ðoàn đã tập họp xong. 
- Quan khách đến: Trưởng hô khẩu hiệu Đoàn/Ngành và chào quan khách. 
- Hát 1 bài hay 1 băng reo chào mừng. 
- Lời giới thiệu hay chào mừng của 1 Trưởng đại diện, một bài hát vui. 
- Ðáp từ hay huấn từ của Linh Mục Tuyên Úy hoặc quan khách. 
- Chào và đợi quan khách đi khỏi mới giải tán. 
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IV. NGHI THỨC KHAI MẠC SA MẠC HUẤN LUYỆN 

- Tập họp Sa Mạc Sinh (SMS) đội hình chữ U, nhắc nhở về đồng phục chỉnh tề. 
- Mời Linh Mục Tuyên Úy, Trợ Úy, Ban Điều Hành và quan khách … vào dự lễ chào cờ. 
- Sau câu chuyện dưới cờ. Linh Mục Tuyên Úy có lời chào mừng và tuyên bố Sa Mạc.  
- Sa Mạc Trưởng hoặc Sa Mạc Phó giới thiệu Ban Điều Hành Sa Mạc, Luật Sa Mạc. 
- Kế đến là phần trao quyền chỉ huy và điều khiển Sa Mạc Sinh cho các Tổng Trưởng Trực cũng như Trưởng 

Trực của các Tiểu Trại để quý Trưởng thi hành những quyết định chung của Ban Điều Hành Sa Mạc một 
cách nghiêm chỉnh và trung thực. 

- Trưởng trực có vài lời cám ơn trước khi tiễn chào quý Linh Mục, Ban Điều Hành và quan khách rồi tiếp 
tục việc điều hành. 
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6. CHUYÊN MÔN 

 

6.1 MORSE  

A  • —  N — • 

B — • • •  O — — — 

C — • — •  P • — — • 

D — • •  Q — — • — 

E •  R • — • 

F • • — •  S • • • 

G — — •  T — 

H • • • •  U • • — 

I • •  V • • • — 

J • — — —  W • — — 

K — • —  X — • • — 

L • — • •  Y — • — — 

M — —  Z — — • • 

     

1 • — — — —  Start AAAA 

2 • •  — — —  End AR 

3 • • • — —  Error IIII 

4 • • • • —    

5 • • • • •     

6 — • • • •   Sắc / S 

7 — — • • •   Huyền \ Q 

8 — — —  •  •   Hỏi ? Z 

9 — — — — •   Ngã ~ X 

0 — — — — —  Nặng . J 

     
Â AA • — / • —   
Ê EE • /•   
Ô OO — — — /— — —   
Ă AW • — / • — —   
Ơ OW — — — / • — —   
Ư UW • • — / • — —   
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6.2 NÚT DÂY  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Nút Bông Hồng Jury Mast Knot  
    Công dụng: Trang trí, cột thuyền buồm 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Nút Căng Lều  
    Công dụng: Để căng lều hoặc căng một đoạn   
                        dây 
 
 
 
 

 

 
3. Nút Cột Đầu Chỉ Surgeon’s Knot 
    Công dụng: Làm ngắn sợi dây lại  
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Nút Cứu Hỏa 
    Công dụng: Đưa người từ trên xuống 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. Nút Dây Câu Fisherman’s Knot 
    Công dụng: Nối 2 sợi dây bị đứt lại và 2 đầu    
                       dây khác kích thước 
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6. Nút Dây Xích 
    Công dụng: Làm ngắn sợi dây lại, trang trí 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
7. Nút Ghế Anh Sheepshank Man Of War 
    Công dụng: Cứu người từ dưới lên  
 
 
 
 
 

 

 
8. Nút Ghế Đơn Bowline 
   Công dụng: Kéo người từ dưới lên trên 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
9. Nút Ghế Kép Bowline On The Bight  
    Công dụng: Kéo người từ dưới lên trên 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
10. Nút Thợ Sơn Portuguese bowline 
      Công dụng: Kéo người từ dưới lên trên 
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11. Nút Hoa Mai 1 Nhánh Slipped Reef Knot 
      Công dụng: Cột dây giày 
 
 
 
 

 

 
12. Nút Hoa Mai 2 Nhánh 
      Công dụng: Cột dây giày hoặc cột quà 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
13. Nút Hoa Mai 3 Nhánh  
      Công dụng: Trang trí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
14. Nút Hoa Mai 4 Nhánh 
      Công dụng: Trang trí  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
15. Nút Kéo Gỗ Timber Hitch  
      Công dụng: Để kéo gỗ hay kéo cây  
 
 
 
 
 
 

 

 
16. Nút Đơn Overhand Knot  
      Công dụng: Dùng làm điểm tựa để kéo một    
                          vật  
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17. Nút Nối Cây 
      Công dụng: Nối 2 thân cây song song     
                          (parallel) với nhau 
 
 
 
 

 

 
18. Nút Chân Chó Sheepshank 
      Công dụng: Làm ngắn sợi dây lại hoặc nối             
                          sợi dây sắp sửa bị đứt 
 
 
 
Note: Cannot be used on all ropes (can easily 
slip) 
 
 
 
 
 

 

 
19. Nút Cổ Chai 
      Công dụng: Để treo bình nước  
 
 
 
 
 

 

 
20. Nút Cổ Tay 
      Công dụng: Ghép 2 cây với nhau hoặc trói  
                          tay 
 
 
 
 
 
 

 

 
21. Nút Bông Cúc 
      Công dụng: Trang trí hay làm nút áo  
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22. Nút Cột Cờ 
      Công dụng: Dựng cột cờ  
 
 
 
 
 
 

 

 
23. Nút Dẹt Reef (Square) Knot 
      Công dụng: Nối hai đầu dây bằng nhau  
 
 
 
 
 

 

 
24. Nút Thợ Dệt Sheep Bend 
      Công dụng: Nối hai đầu dây không bằng     
                          nhau  
 
 
 
 

 

 
24. Nút Quai Chèo Clove Hitch  
      Công dụng: Cột vào thuyền, cọc hay thân    
                          cây  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
25. Nút Tăng Giảm 
      Công dụng: Làm căng một đoạn dây,  
                         dùng cho cổng trại, cột cờ 
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26. Nút Thánh Giá 
      Công dụng: Trang trí  
 
 
 
 
 
 

 

 
27. Nút Thoát Thân I 
      Công dụng: Tự leo từ trên xuống dưới 
 
 
 
 
 

 

 
28. Nút Thoát Thân II Highwayman’s Hitch  
      Công dụng: Tự leo từ trên xuống dưới 
 
 
 
 

 

 
29. Nút Thòng Lọng I Slipped Overhand Knot 
      Công dụng: Cột đồ hoặc treo đồ  
 
 
 
 
 
 

 

 
30. Nút Thòng Lọng II  
      Công dụng: Cột đồ hoặc treo đồ 
 
 
 
 

 

 
31. Nút Thòng Lọng III  
      Công dụng: Cột đồ  
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32. Nút Số 8 Figure Eight  
      Công dụng: Cột mỏ bao  hoặc làm thang  
                          dây  
 
 
 
 

 

 
33. Nút Mỏ Chim  
      Công dụng: Nối thật nhanh hai đầu dây  
                         mềm  
 
 
 

 

 
34. Nút Ruồi 
      Công dụng: Leo núi 
 
 
 
 

 

 
35. Nút Sơn Ca  
      Công dụng: Treo đồ vật hoặc buộc xiết một    
                          bó củi để kéo đi  
 
 
 
 

 

 
36. Nút Carick Đơn 
      Công dụng: Nối 2 đầu dây kích cỡ lớn    
                         (large radius) 
 
 
 

 

 
37. Nút Carick Kép  
      Công dụng: Nối 2 đầu dây kích cỡ lớn  
                         (large radius), trang trí 
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38. Nút Trucker’s Hitch   
      Công dụng: Làm căng một đoạn dây,  
                          dùng cho cổng trại, cột cờ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
39. Nút Alpine Butterfly  
      Công dụng: Used to tie in the middle man 
                         during glacier travel 
 
 
 
 
 
 

 

 
40. Constrictor Knot  
      Công dụng: Giữ chặt dây vào 1 thân cây 
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6.3 MẬT THƯ  

 
1. Nối Số Ghép Hình Connect the dots 
 
O=n: Theo số thứ tự 
Bản Tin:  

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi: Cây này là cây gì? 
Giải: Cây thông  

 

2. Con Ốc Snail 
 

O=n: 
 

Bản Tin: 
 

E E U F F 
Y C H U A 
Q N T H S 
H E E I L 
N I T Q A 

 
Giải: T H I E E N C H U A S L A Q T I N H Q Y E E U = Thiên Chúa Là Tình Yêu 

 
*Chú ý chữ F không có ý nghĩa 
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3. Mưa Rơi Rain Drop 

O=n: Mưa rơi theo hướng 
 
 

Bản Tin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giải: C H U A S G I E E S U T H A N H S T H E E Z = Chúa Giêsu Thánh Thể 

 
* Chữ F không có nghĩa 
* Những O=n khác: 

 Gió theo hướng Đông Bắc (North East) 
 Trời mưa nhưng không gió (Vertical) 

 
 
4. Thánh Giá Crucifix 
 
O=n: Hãy làm dấu Thánh Giá 
Bản Tin: 

 G  
N 
A 

A I U  S N N 
 A  

H 
O 

 
Giải: A A U S N H I N G O A N = Ấu Nhi Ngoan 

 
* Chữ F không có nghĩa – Nếu chữ F kết thúc ở ngoài thi mật thư bắt đầu từ bên trong và ngược lại 
* Những O=n khác: 

 Tuyên xưng Chúa 3 Ngôi 
 NSWE 

 
  

C H A I S 

U S E U N 

G E T H H 

S H S E Z 

A T E F F 
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5. 9 Nút 
 
O=n:  A = -1 B = 1 C = +1 Z = 9 
Bản Tin: 
 

1+ -1 -1 7+ 6  5 -3 7+ -9 2 2 5 -4 
 

6+ 7+ 8 5+ 8 1+ -7  4+ 2 2 8+ 

Giải: Trước khi giải mật thư này ta phải ghi lại mẫu tự theo chìa khóa 
 

A B C D E F G H I J K L M 
-1 1 1+ -2 2 2+ -3 3 3+ -4 4 4+ -5 

 
N O P Q R S T U V W X Y Z 
5 5+ -6 6 6+ -7 7 7+ -8 8 8+ -9 9 

 

C A A U Q N G U Y E E N J R U W O W C S L E E X = Cầu Nguyện Rước Lễ 

 

6. Vòng Dĩa Số Number Disc 
 
O=n:  A=1 M=13 V=22 
Bản Tin: 

 
22 5 5 17  4 4 1 1 20 19  8 21 23 1 19 

Giải: Trước khi giải mật thư này ta phải ghi lại mẫu tự theo chìa khóa 
 

 
 

V E E Q D D A A T S H U W A S = Về Đất Hứa 
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7. Chẵn Lẽ Even Odd 
 
O=n: 23 = A 54 = N 
Bản Tin:  8621 / 2 / 2 / 7523 / / 3 / 672 / 23 / 22 / 2577 
 
Giải: A = • − N = − • (Vậy mình có số chẵn (even) = •, còn số lẻ (odd) = −) 
 
•••− / • / • / −−•− / / − / •−• / •− / ••/ •−−−  

V E E Q T R A I J = Về Trại 

 

8. Hình 1 nét 1 Stroke Picture 
O=n: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bản Tin: 

 
 

N 
 

G 
 

N 
 

R 

 
W 

 
G 

 
T 

 
U 

 
A 

 
P 

 
S 

 
W 

 
W 

 
O 

 
W 

 
O 

 
Giải: G A W P T R U W O W N G S O W N = Gặp Trưởng Sơn 

 
*Những chìa khóa khác:  
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9. Tọa Độ Số Number Coordinate 
 
O=n: A = 11 O = 35 Y = 55 Z = + 
Bản Tin: 
 

45 23 24 15 15 51 44  34 23 24  23 55  44 24 34 23 

Giải: Trước khi giải mật thư này ta phải ghi lại mẫu tự theo chìa khóa 
 

 1 2 3 4 5 
1 A B C D E 
2 F G H I J 
3 K L M N O 
4 P Q R S T 
5 U V W X Y 
+ Z     

 
T H I E E U S N H I H Y S I N H = Thiếu Nhi Hy Sinh 

 

10. Đồi Núi Mountain Hill 
 
O=n: ᴧ∧= A ∧ᴧ = N 
Bản Tin: 

 ᴧ∧_ ᴧ∧_ ᴧᴧ∧_ ᴧᴧᴧ ∧ᴧ_ ᴧᴧᴧᴧ_ᴧᴧ ∧ᴧ_∧∧ᴧ_∧∧∧_ ᴧ∧_∧ᴧ  

Giải: A = • − N = − • (Vậy mình có ᴧ = •, còn ∧ = −) 

A A U S N H I N G O A N = Ấu Nhi Ngoan 
 
 

11. Tọa Độ Chữ Letter Coordinate 
 
O=n: A = AF O = CJ Y = EJ Z = + 
Bản Tin: 
 

DJ EF CJ CJ BI +  DJ BH CJ EH  AI AI CJ EH CI  DI CJ EH 

Giải: Trước khi giải mật thư này ta phải ghi lại mẫu tự theo chìa khóa 
 

 F G H I J 
A A B C D E 
B F G H I J 
C K L M N O 
D P Q R S T 
E U V W X Y 
+ Z     

T U O O I Z T H O W D D O W N S O W = Tuổi Thơ Đơn 
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O=n: 

12. Cao Thấp Tall Short 
 
O=n: aN = A An=N 
 
Bản Tin: t/iha/na/ncv//dae/uih/hi/hti/hiet 
 
Giải: A = • − N = − • (Vậy mình có chữ thấp = •, còn chữ cao = −) 
 

T R I S D U N G X = Trí Dũng  
 
 
13. Mắt Cáo Fox Eyes 
 

 
 
 

 

 

Bản tin: 
 

V I F I D S T I T C P T W Q B A 
N V T L B D H N P S J S B A H K 
J U E U U N A G G Y H O I L S P 
T L G Q V Q U T W H L U N T K F 

 

Giải:  V V E Q D D A A T S H U W A S F = Về Đất Hứa 
 

*Chữ F trong bảng in không có ý nghĩa. 
*Mật thư gồm bản lưới, bản tin và hướng đọc: ráp 2 bản lên nhau các lỗ trống sẽ để lộ các chữ và 
đọc theo hướng chỉ định.*Hướng đọc có thể bỏ trong những mật thư khó, bản lưới có thể thay đổi 
tùy trình độ các em. 
 
 

14. Ghép Chữ Morse Joint Morse Character 
 
O=n: A=ET L=AI Z=MI 
Bản Tin: 

 
II ET NM NA T ET ET AN AM II MT AN AM ME ET ET AN IE 

Giải: Theo morse ta có E = • và T = − ghép 2 chữ ET ta có •− 
H A Y X T A A P J H O P J G A A P S = Hãy Tập Họp Gấp 
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15. Vòng Đĩa Chữ Letter Disc 

 
O=n:  c = A r = P x = = V  

Bản tin: 
g o o c p w g n 

 

Giải: Trước khi giải mật thư này ta phải ghi lại mẫu tự theo chìa khóa 
 

 

E M M A N U E L 

 

 
16. Đồng Hồ Clock 
 
O=n: Mặt trời mọc lúc 5 giờ sáng  
Bản Tin: 

1:00' 1:00 2:00 10:00 10:00 2:00' 12:00'  7:00 1:00 2:00 
 

1:00' 1:00 6:00 7:00 1:00 12:00'  1:00' 1:00 10:00 10:00 7:00" 
 

Giải: Trước khi giải mật thư này ta phải ghi lại mẫu tự theo chìa khóa 
 

*Khi thời gian có đánh dấu („) hoặc (“) chỉ định những chữ nằm vòng thứ 2 và thứ 3 của đồng hồ. 
(Ví dụ 7:00” = Z) 
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17. Chuồng Bò Cow barn 
 

O=n:     = C 

Bản Tin: 
 

 
Giải: Trước khi giải mật thư này ta phải ghi lại mẫu tự theo chìa khóa 

 

CẮM CỜ 

 
18. Ẩn Dấu Filler 
 
O=n: “Ma Quỷ” đáng chết! 

Bản Tin: TMEES TRAOWIQ QQUANH TRUUWOWNGZ SIYNH HOZATJ 
 
Giải: Mỗi vần được xen vào từng chữ của bản tin 
 

T E E S T R O W I Q Q U A N H T R U WO W N G Z S I N H H O A T J = Tế Trời Quanh Trưởng 
Sinh Hoạt 

 
O=n: Em E này vô duyên 
 
Bản Tin: DEDEOEOEIEJE  NEAEYEQE  DEDEOECEJE 
MEUEWEOEWEIEQE  DEDEIEEEEEUEQE   REAEWENE 

Giải: Chữ E đứng giữa sẽ được bỏ đi 
 

D D O O I J N A Y Q D D O C J M U W O W I Q D D I E E U Q R A W N = Đội Này Đọc 
Mười Điều Răn 
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19. Đọc Ngược Opposite 
 
O=n: Được Ngọc 
Bản Tin: jtaoh hnis gnwan xyk 
Giải: Kỹ năng sinh hoạt 

*Nếu muốn khó hơn chúng ta có thể đọc lái từng vần  

Ví dụ:  
O=n: Được Ngọc 
Bản Tin: Ngầu lôi tăng cể mẵn cuối khíu chọ 
Giải: Ngầu lôi = Ngồi lâu; tăng kể = tê cẳng; mẵn cuối = muỗi cắn; khíu chọ = khó chịu 

Ngồi lâu tê cẳng muỗi cắn khó chịu 

 

20. Phero 
 
O=n: Ai đã chối Chúa 3 lần? 

Bản Tin: OHCIO UCSAH LBSAA FNAFQ 
 
Giải: Sắp xếp thứ tự bản tin theo đúng thứ tự của chìa khóa theo chiều ngang 
 

P H E R O 
4 2 1 5 3 
O H C I O 
U C S A H 
L B S A A 
F N A F Q 

Ta dịch theo thứ tự bảng chữ cái 
 

C H O O I S C H U A S B A L A A N Q F F = Chối Chúa Ba Lần 
 

*Chữ F không có ý nghĩa trong bản tin và cũng là báo hiệu cho kết thúc. 
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21. Suduko 
 
O=n: 9 anh em cùng chung 1 nhà  

Bản tin: 
 X O   C  I   
   P   N    
H C      X  A 

 O  C       
C  K     N  P 

      I  K  
I  A      X N 

   N   X    
  X   H  P A  

 
Giải: Đếm trong bảng SUDUKO chúng ta có 9 chữ cái K,O,I,C,X,H,A,N,P 
 

P X O A C H I N K 
A K I P X N O C H 
H C N K I O X P A 
N O H C K P A I X 
C I K X O A N H P 
X A P H N I C K O 
I H A O P C K X N 
K P C N A X H O I 
O N X I H K P A C 

PHNAXICOO = PHANXICÔ 
 

*Khi ta giải xong những chữ giải có thể không theo thứ tự PHNAXICOO, ta phải sắp xếp sao 
cho có ý nghĩa 
 

22. Chuồng Bồ Câu Dove Cage 

O=n: Bồ câu luôn giúp ích con người 

Bản Tin: 

          

Giải: Trước khi giải mật thư này ta phải ghi lại mẫu tự theo chìa khóa 
 

 

T H A N H S T H A A N Q = Thánh Thần 
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23. Phaolô 

O=n: Saulo, Saulo, tại sao ngươi bách hại Ta?  

Bản Tin: UASNOG AOWIWL TJIABW FTSFAF 

Giải: Sắp xếp thứ tự bản tin theo đúng thứ tự của chìa khóa theo chiều ngang 
 

P H A O L O 
6 2 1 4 3 5 
U A S N O G 
A O W I W L 
T J I A B W 
F T S F A F 

Ta dịch theo thứ tự bảng chữ cái 
 

S A O N G U W O W I L A I J B A W T S T A F F F = Sao Ngươi Bắt Ta 
 

*Chữ F không có ý nghĩa trong bản tin và cũng là báo hiệu cho kết thúc 

 

24. Điện Thoại Phone Number 
 
O=n: 66 = N 999 = Y 
 
Bản Tin: 
 

3 3 444 33 33 66 5  8 44 666 2 444 5  22 2 66 5 
 
 

44 33 33 8 7777  8 444 33 33 66 77 
 

Giải: Trước khi giải mật thư này ta phải ghi lại mẫu tự theo chìa khóa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bản tin không nhất thiết phải theo 1 hệ thống là 66 = N, có thể thay đổi là 62 nghĩa là số 6, 2 lần. 
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25. Kim Tự Tháp Pyramid 
 
O=n: Kỳ quan thế giới nằm ờ Ai Cập / One of the Wonders of the World lies in Egypt  
Bản Tin: 
 

-11 00 02 00 13 13 04 04 -40 11 21 02 22 04 22 03 04 04 31 -31 
 

Giải: Trước khi giải mật thư này ta phải ghi lại mẫu tự theo chìa khóa 
 

 4 A  

 B 3 C D  

 E F 2 G H I  

 J K L 1 M N O P  

Q R S T 0 U V W X Y Z 

-4 -3 -2 -1   0 1 2 3 4 + 

 
 

L U W U D D A Y Q N O W I A I C A A P J 
-11 00 20 00 13 13 04 40 -40 11 21 20 22 04 22 03 04 04 31 -31 

 
Lưu Đày Nơi Ai Cập 

 
26. Napolean 
 
O=n: 3/10 

Bản Tin: TTH HOA ION ENH ESS UUT SNH NGE HQE ITZ 
 
Giải: Chia ô và điền chữ theo chìa khóa như sau 
 

T H I E E U S N H I 
T O O N S U N G Q T 
H A N H S T H E E Z 

Thiếu Nhi Tôn Sùng Thánh Thể 
 

Nguyên Tắc: 
 

- Trước hết cho một phân số để định rõ số tung (row) và hoành độ (column) 
Ví dụ: 5/8: 40 ô. Nghĩa là tung độ 5 ô và hoành độ 8 ô. Bản tin sẽ được viết 5 hàng ngang 
(row), mỗi hàng 8 mẫu tự. 

- Kẻ ô theo phân số đã cho 
- Viết chữ vào, hết hàng trên sẽ xuống hàng dưới những ô dư thêm vần F để cho đủ. 

 

Ghi Chú:  Chìa khóa có thể thay đổi ví dụ hướng đọc  
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27. Tra Từ Look Up 
 
O=n: 14 Khi đến giờ Ngài ngồi vào bàn ăn, các môn đồ cùng ngồi với Ngài. 15 Ngài nói với họ, 
“Ta rất muốn ăn Lễ Vượt Qua nầy với các ngươi trước khi Ta chịu khổ hình, 16 vì Ta nói với các 
ngươi, Ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi nó được làm trọn trong vương quốc Ðức Chúa Trời.” 

17 Ðoạn Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi nói, “Hãy lấy chén nầy và chia cho nhau, 18 vì Ta nói với 
các ngươi, từ nay Ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến khi vương quốc Ðức Chúa Trời 
đến.” 

Bản Tin: 16:1,1 18:12,1 15:13,3 16:2,1 18:6,3 16:6,4 17:2,4 
 
Giải: 
 
Trong bản tin, các số được chia thành 3 phần: đoạn, từ và ký tự. Ví dụ 16:1,1 nghĩa là đoạn 16, từ 
thứ 1 và ký tự thứ 1 đó là V. 

Theo như trên ta giải được mật thư như sau: 
 

VUI TƯƠI 
 
Ghi Chú: 

- Khi làm mật thư này ta nên chú ý một số chữ sẽ khó tìm giống như J dùng cho dấu nặng (.) 
và chữ z dùng cho dấu hỏi (?). 

 
 

28. Vui 
 
O=n: Cùng quây quần ta vui vui _____ 

Bản tin:   J, C, D, Q, U       N, Y, U       F, D, W, P       E, D, P, Z 

Giải: 

A B C D E F G H I J K L M 

V U I A B C D E F G H J K 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

L M N O P Q R S T W X Y Z 

 

Dịch: GIAOS // LYS // CAWN // BANZ = Giáo Lý Căn Bản 

Note: 
Đặt câu hỏi, câu trả lời sẻ là chìa khóa cho mật thư 
Thí dụ: Ai là người anh em họ của Chúa Giêsu? Gioan  
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28. Hiểu Biết Về Mật Thư 

Mật thư thường có 2 phần 

1) Bản mật mã [ciphertext] 
 

Là những ký tự hoặc hình vẽ, thoạt đầu có vẽ rất khó hiểu. Sau khi nghiên cứu kỹ chìa khóa, ta sẽ 
tìm ra hướng giải bằng cách đối chiếu những dữ kiện mà chìa khoá đã gợi ý. 

2) Chìa khóa 
 

Là một hình thức gợi ý cho người dịch tìm ra hướng giải mật thư. Chìa khóa có thể là một câu thơ 
hoặc một ký hiệu nào đó bằng hình vẽ. Ký hiệu của chìa khóa là: O=n 

Chú ý: Thật ra hầu hết các chìa khóa dùng trong các mật thư sinh hoạt không nhất thiết phải là chìa 
khóa đúng nghĩa. Chìa khóa có thể là một tiếng, một từ, một nhóm từ hoặc những số đếm chen vào 
bản tin ở bất kỳ vị trí nào tuy theo sự thỏa thuận trước của hai bên trao đổi mật thư. 

3) Bạch văn (plaintext) 
 

Sau khi giải mã xong, ta sẽ được một bản văn hoàn chỉnh, ta gọi đó là: Bản Văn. 
 

Là một văn bản hoàn chỉnh, tức là sau khi dịch xong, ta viết ra thành một bức thư bình thường mà 
ai cũng có thể đọc được. 

Những Điều Lưu Ý Khi Thực Hiện Mật Thư 

Đối với việc sử dụng mật thư trong sinh hoạt dã ngoại, vượt biển đỏ, người soạn cần phải chú ý 
những điều sau để mật thư đạt yêu cầu. 

I. Phù hợp với trình độ trí tuệ và kinh nghiệm giải mật thư của trại hay sa mạc sinh. 
II. Phù hợp với hoàn cảnh và nới chốn sinh hoạt. 

III. Phù hợp với mục đích, yêu cầu và thời gian củ toàn buổi trại. 
IV. Chính xác và rõ ràng. 
V. Bí ẩn, trí tuệ, phiêu lưu, hoạt động tập thể và tiếng cười đó là những yếu tố tạo cho mật thư sức 

hấp dẫn cao độ, khiến nó trở thành một trò chơi bổ ích trong những buổi sinh hoạt ngoài trời. 

Cách Giải Mã Mật Thư 

1) Phải hết sức bình tĩnh 
2) Tự tin nhưng không được chủ quan 
3) Nghiên cứu khóa giải thật kỹ 
4) Đặt các giả thiết và lần lượt giải quyết 
5) Đối với việc giải mật thư trong trò chơi lớn, ta nên sao y bản chính và chia thành nhiều nhóm 

nhỏ để dịch. Như thế, ta sẽ tận dụng được hết những chất xám trí tuệ ở trong đội. Tránh tình 
trạng xúm lại, chụm đầu vào tranh dành xem một tờ giấy để rồi kết quả không đi tới đâu, mà 
dễ làm rách tờ giấy mật thư của chúng ta nữa. 

6) Cuối cùng, nếu dịch xong, ta viết lại bản bạch văn cho thật rõ ràng, sạch sẽ và đầy đủ ý nghĩa. 
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6.4 DẤU ĐƯỜNG 
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6.5 BĂNG REO 

1. Chào mừng một quan khách: 
 Vỗ tay 1, 2, 3, 4, 5.   Rồi nói  (Chúng Con) 
 Vỗ tay 1, 2, 3.    3 lần    (Hoan Hô)  
 Vỗ tay 1, 2, 3, 4, 5.  (Xin Chào) 
 Vỗ tay 1, 2, 3.    Nhẩy lên (Quan Khách)  

 
2. Nhắc nhở chiến dịch đang và sẽ thực hiện: 

NĐK:  Thánh Thể 
TC:  Yêu mến (hai tay ôm ngực) 
NĐK:  Thánh Thể 
TC:  Tôn thờ (quỳ hai tay chắp lại) 
NĐK:  Thánh Thể 
TC:  Cảm tạ (hai tay chắp ngực) 
NĐK:  Chúng ta 
TC:  Yêu mến, tôn sùng, cảm tạ, (3) Giêsu! 
 

3. Để nâng cao tinh thần đoàn kết:  (gọi tên các đội đáp lại…) 
NĐK: Giơ tay chỉ vào nhóm nào  
TC: Nhóm đó hô tên đội mình và tiếng đội đáp  
NĐK: Chúng ta. 
TC: Một nhà! 
 

4. Để nhấn mạnh một một đức tính, một nhân vật: 
NĐK: Ai vui tươi? 
TC: Tôi! 
NĐK: Ai lịch sự? 
TC: Tôi! 
NĐK: Ai hăng hái? 
TC: Tôi 
NĐK: Ai vui tươi, ai lịch sự ai hăng hái? 
TC: Tất cả chúng ta. AAA! 

 
5. Chúa Thương 

NĐK: Chúa thương ai? 
Tất cả: Thương anh (chỉ người bên phải) 
NĐK: Chúa thương ai? 
Tất cả: Thương chị (chỉ người bên trái) 
NĐK: Chúa thương ai? 
Tất cả: Thương em (2 tay chỉ vào mình) 
NĐK: Chúa thương 
Tất cả: Chúng ta. A … A … A…. (hát một bài) 

 
6. Chứng Nhân 

NĐK: Đuốc sáng. 
Tất cả: Soi cho muôn dân (tay phải nắm lại như cầm đuốc, xoay quanh mình một vòng). 
NĐK: Muối ướp. 
Tất cả: Các tâm hồn (hai tay để chéo lên ngực). 
NĐK: Nếu muối nhạt 
Tất cả: Vô ích! Vô ích! Vô ích! (giậm mạnh chân phải ba lần). 
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7. Con Tin 
NĐK: Con tin 
Tất cả: Chúa Cha (để tay lên trán) 
NĐK: Con tin 
Tất cả: Chúa Con (để tay lên ngực) 
NĐK: Con tin 
Tất cả: Chúa Thánh Thần (để tay lên 2 vai) 
NĐK: Con tin 
Tất cả: Chúa Ba Ngôi (ngửa 2 tay tung lên trời). 

 
8. Cùng Khóc – Cùng Vui 

NĐK: Ta đói 
Tất cả: Hãy cho ăn (tay phải chỉ vào miệng) 
NĐK: Ta khát 
Tất cả: Hãy cho uống (tay trái đưa vào miệng ngửa đầu lên uống nước) 
NĐK: Ta trần truồng 
Tất cả: Hãy cho mặc (2 tay vuốt từ 2 vai xuống). 
NĐK: Ta ốm đau 
Tất cả: Hãy thăm viếng (bắt tay bạn) 
NĐK: Ta khóc 
Tất cả: Hãy cùng khóc (choàng vai bạn khóc). 
NĐK: Ta vui 
Tất cả: Hãy cùng vui (vỗ tay cùng hát một bài vui). 

 
9. Đất Hứa 
  NĐK: Dân ta đâu 

Tất cả: Đây! (giơ tay phải lên) 
NĐK: Theo ai? 
Tất cả: Gia-vê (tất cả giơ tay trái lên) 
NĐK: Dù băng rừng 
Tất cả: Quyết tiến (giậm chân phải rồi chân trái) 
NĐK: Dù núi non 
Tất cả: Quyết tiến (vỗ tay 2 cái) 
NĐK: Dù sông biển 
Tất cả: Quyết tiến (giơ ngang tay phải rồi tay trái) 
NĐK: Đi về miền 
Tất cả: Đất hứa (giậm chân phải ở chữ “Đất” và trái ở chữ “Hứa”). 

 
10. Đời Này, Kiếp Sau 

NĐK: Trần gian 
Tất cả: Tạm bợ (2 tay xòe ngang hông, lùn người xuống) 
NĐK: Luyện ngục 
Tất cả: Đền tội (vòng tay, ngồi thấp hơn) 
NĐK: Hỏa ngục 
Tất cả: Chết, chết (ngồi bệt, vòng tay, nhắm mắt) 
NĐK: Thiên đàng 
Tất cả: Sống, sống, sống (đứng phắt dậy đưa thảng 2 tay lên trời theo từng tiếng). 
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11. Đốt Đèn 
NĐK: Thắp ngọn đèn 
Tất cả: Lặp lại (ngón trỏ trái làm đèn, ngón trỏ cái làm lửa chạm vào nhau) 
NĐK: Đèn sáng 
Tất cả: Lặp lại (5 ngón trái chụm lại bung ra) 
NĐK: Để vào thùng 
Tất cả: Lặp lại (đặt đèn xuống đất) 
NĐK: Tối âu tu 
Tất cả: Lặp lại (ngồi bệt xuống đất tay bịt mặt). 

 
12. Gặt Lúa 

NĐK: Đồng lúa 
Tất cả: Bao la (2 tay làm vòng tròn trên đầu) 
NĐK: Đồng lúa 
Tất cả: Xanh tươi (2 tay mở ra ngang vai) 
NĐK: Đồng lúa 
Tất cả: Chín vàng (chống tay lên đùi cúi đầu xuống) 
NĐK: Ta về 
Tất cả: Gặt lúa (tay phải đưa trước, người hơn khom và kết họp tay trái làm động tác gặt) 
*Cùng hát bài “Về giữa ca mừng”/”Người đi trong nước mắt”. 

 
13. Gương Giêsu 

NĐK: Giê-su 
Tất cả: Hy sinh (giang 2 tay, đầu nghiêng sát vào vai phải) 
NĐK: Giê-su 
Tất cả: Hãm mình (quỳ 2 chân, cúi sâu) 
NĐK: Các em hãy 
Tất cả: Theo gương Giê-su (ngẩng mặt lên) 
NĐK: Nghĩa, Thiếu, Ấu, Tuổi Thơ (tùy chọn để gọi) 
Tất cả: Hy sinh, hãm mình (đứng phát dậy) 
*Hát bài “Vòng tay cho người”. 

 
14. Phó Thác 

NĐK: Tôi đau khổ 
Tất cả: Khổ chi, khổ chi (2 tay đập lên đầu) 
NĐK: Tôi buồn rầu 
Tất cả: Sầu chi, sầu chi (2 tay để lên má) 
NĐK: Tôi lo lắng 
Tất cả: Lo chi, lo chi (2 tay để lên ngực) 
NĐK: Tôi lo lắng, sầu khổ 
Tất cả: Vô ích, vô ích (lắc đầu qua lại) 
NĐK: Cứu tôi 
Tất cả: Có Chúa, có Chúa, có Chúa (nhảy lên cao, AAA).  
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6.6 CỨU THƯƠNG   
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