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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 phương diện 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. 

Ban Chấp Hành Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình Sydney kính gửi đến quý trưởng Sổ Tay Huynh Trưởng. Tập 

tài liệu này gồm những bài khóa trong các 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 Sổ Tay Huynh Trưởng, 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, hầu có thể hướng dẫn và đào tạo các em.  

 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 thức thực hiện.  

Ban Chấp Hành Liên Đoàn xin trân trọng giới Sổ Tay Huynh Trưởng 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.  

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). 

 

TM. Ban Chấp Hành Liên Đoàn, 

 

 

 

Tr. Maria Hoàng Thảo Nguyên 

Liên Đoàn Phó Đặc Trách Nghiên Huấn 
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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 

 

 

  

    

2. KIẾN THỨC CĂN BẢN 

 
2.1 HỆ THỐNG TỔ CHỨC TỔNG LIÊN ĐOÀN ÚC CHÂU  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 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 

CHI ĐOÀN CHI ĐOÀN CHI ĐOÀN 

ĐỘI 1 ĐỘI 2 ĐỘI 3 ĐỘI 4 ĐỘI 5 
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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... 

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 centre 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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 2.3 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.  

 
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.  
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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.  

 

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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2.4 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 
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2.5 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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2.6 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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2.7 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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3. CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN 

 

THÁNH LỄ VÀ LỀU THÁNH THỂ TRONG SA MẠC 
Tr. Têrêsa Huỳnh Hoa Hồng Phúc (HLV TC) - ) - Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 

 
Trong mỗi Sa Mạc của Phong TràoThiếu Nhi Thánh Thể không thể nào không có: 

Thánh Lễ & Lều Thánh Thể 
 

Vì sao vậy? …… thưa vì những nguyên tố quan trọng dưới đây: 
 
I. TRONG THÁNH LỄ:  
 
- Mỗi chúng ta sẽ được lắng nghe và học hỏi Lời Chúa qua các bài đọc cũng như được quý Cha giảng dạy và 
hướng dẫn thêm. Lời Chúa được xem như là kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong sa mạc. Toàn bộ nội dung 
các khóa học, ý lực sống mỗi ngày, những sinh hoạt vui chơi hay những truyền thống đạo đức trong sa mạc 
đều dựa trên và rút ra từ Kinh Thánh.   
 
“Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo 
làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động” (Nội Quy, Chương 1, Điều 4).  
 
-  Tiếp đến chúng ta sẽ được tham dự Bàn Tiệc Thánh Thể là nguồn lương thực thiêng liêng giúp các sa mạc 
sinh đủ nghị lực để hoàn tất hành trình huấn luyện của Phong Trào trong sa mạc. 
 
 “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.” (Nội Quy, Chương 1, Điều 3).  
 
 
 
II. THÁNH LỄ GỒM 2 PHẦN CHÍNH:  
 

 
 
      Phụng Vụ Lời Chúa (Liturgy of the Word) 
      Phụng Vụ Thánh Thể (Liturgy of the Eucharist) 
 
 
 
 

 
Thánh Lễ là đỉnh cao của ngày sa mạc vì Hy Lễ Hiến Tế là trung tâm của mọi công việc phụng tự trong Giáo 
Hội Công Giáo.  Do vậy, mỗi ngày sa mạc phải có Thánh Lễ và luôn là giờ giấc đầu ngày của sa mạc.    
 
Tuy nhiên vì hoàn cảnh và công tác mục vụ của các Tuyên Úy, Ban Điều Hành có thể khéo léo sắp xếp giờ 
Thánh Lễ trong ngày thuận tiện cho các ngài.  
 
Nếu 1 giờ học tập trong sa mạc thật quan trọng và cần thiết cho các sa mạc sinh để trau dồi kiến thức và khả 
năng làm Trưởng, thì 1 giờ trong Thánh Lễ còn quan trọng hơn và cần thiết hơn gấp vạn lần cho họ để được 
nên thánh.  
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III. LỀU THÁNH THỂ 
 
Lều Thánh Thể được dựng nên ngay giữa (centre), để tất cả mọi người luôn ý thức rằng Chúa Giêsu luôn 
hiện diện và đồng hành với chúng ta trong mọi lúc. 
 
Chúng ta hãy siêng năng viếng Lều Thánh Thể để: 
- Kiểm lại những sinh hoạt đã qua hoặc trong ngày.  
- Xét lại những thiếu sót hay những lỗi vấp phạm làm mất lòng Chúa.  
- Kết hợp với Chúa qua việc Rước Lễ Thiêng Liêng.  
- Múc lấy ân sủng của Chúa Giêsu Thánh Thể và các ơn cần thiết để hoàn tất hành trình huấn  
  luyện.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. KẾT LUẬN 
 
Một sa mạc mà không có Thánh Lễ và Lều Thánh Thể nơi mà sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể thì 
không phải là sa mạc của Phong Trào TNTT. Sự hiện diện của Thánh Thể trong các sa mạc huấn luyện là 
một đặc ân riêng cho Phong Trào TNTT để cổ võ lòng sùng kính và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Chúa Giêsu đã nói: 

“Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề,  
Ta sẽ cho nghỉ ngơi bổ dưỡng” (Mt 11:28). 
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ƠN GỌI VÀ SỨ MẠNG LÀM HUYNH TRƯỞNG                                                                                                     
                                                                                                                Tr. Giuse Vũ La Cương (HT Cấp 3) - Sa Mạc Khơi Nguồn XII 

 
I. ƠN GỌI VÀ SỨ MỆNH LÀM HUYNH TRƯỞNG 
- Đem giới trẻ tới gần Chúa (trong cuộc sống). 
- Giúp các em trở thành Kitô Hữu hoàn hảo và con người kiện toàn. 
- Theo mục đích và đường lối phong trào. 
- Tiếp tục Sứ Mạng Chúa Giêsu giao cho các Tông Đồ trước khi về trời. 

 
II. ƠN GỌI NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG  
Được Ngài gọi làm Huynh Trưởng để phục vụ (call from Him! To serve). 
 
(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  
To live the Word (bible, only can do this if you know the Word), be apostles to the youths. 
 
Chúa gọi Phêrô và Andre: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm các ngươi thành những tay đánh lưới người.”  Jesus 
called Peter and Andrew to be fishers of men on the shores of Galilee.  
 
Chúng ta được gọi phục vụ từ khi được rửa tội We were all called to serve at our baptism:  

 Tiên tri: a messenger sent by God. 
 Tư tế: a mediator, or bridge, between God and human. 
 Vương đế: A King as Jesus whom exercised his royal office by Work and Service.  

III. SỨ MỆNH LÀM HUYNH TRƯỞNG 
Làm tông đồ trực tiếp và trước tiên cho giới trẻ (be apostles to the youths directly). 
 
Tiếp tục Sứ Mạng Chúa Giêsu giao cho các Tông Đồ trước khi về trời, 
“Go therefore and make disciples of all nations” (Mt 26:19).  
 
Huynh trưởng là người gieo giống  
Please be mindful and not sow Weeds. 
HTs are sowers of the Word! *Need to know to sow 
 
IV. KẾT LUẬN  

 Khi mệt mỏi, gặp khó khăn, trở ngại, nản lòng...   
 Nhớ đến ơn gọi và sứ mạng! 
 Chúa luôn đồng hành cùng chúng ta.  

 
“Go therefore and make disciples of all nations, baptising them 
in the name of the Father and of the Son and of the Holy 
Spirit, and teaching them to obey everything that I have 
commanded you. And remember, I am with you always, to the 
end of the age.” (Mt 26:19-20). 
 
Khẩu hiệu Thiếu Nhi là Hy Sinh  
 
Vậy Hy Sinh là gì?  

    Chúc tất cả phục vụ with JOY  
               What are you really giving up?  
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SỐNG NGÀY THÁNH THỂ 

LIVING THE EUCHARISTIC DAY 
Tr. Anna Ngô Thụy Thúy Hằng (HT Cấp 3) - Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 

 
 
In today’s society, we find as we grow older, our schedules are becoming fuller, layered with multiple 
tasks, events and responsibilities. As technology advances to keep us more ‘connected’ with each other, as 
well as helping to improve the efficiencies in our everyday tasks, allows us to win back some time to use as 
we please. Then why do we find ourselves becoming more time poor? 
 
How do you spend your time in a day?  
What do you do from the moment you wake up till you go to sleep? 
Does your daily schedule look like this?  
 

 
 
We are wanting to squeeze more within the 24hrs we have in the day. With any spare moment that we have, 
we fill it up with social media. Uploading pics on Facebook, Instagram and Snapchats, checking in on your 
friend’s posts with comments and likes, and scrolling down endless list of Facebook meme, posts & videos, 
… filling any free moment with ‘junk’. 
 
Time is now even more precious.   
 
Time to listen.  
 
Time to reflect & grow 
 
Time to spend with our loved ones, our parents, our spouses, brothers, sisters, children, friends...Time with 
Jesus.  
 
One of Thiếu Nhi’s most powerful spiritual teaching method that helps us prioritise time each day for 
Jesus is ‘Living the Eucharistic Day’  
 
‘Sống Ngày Thánh Thể’ là một phương pháp siêu niên độc đáo của phong trào TNTT, để giúp huynh trưởng 
sống mỗi ngày cùng với Chúa Giêsu.  
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MEANING OF ‘LIVING THE EUCHARISTIC DAY’? 
Ý NGHĨA CỦA SỐNG NGÀYTHÁNH THỂ 
 

The meaning of Living the Eucharistic Day is to help Huynh Trưởng and the children unite with Christ on a 
daily basis. This method will help you practice prioritising time to connect with Jesus Christ in the 
Eucharist and continue to build your relationship with him. Like with our family and friends, if we don’t 
talk or have time for each other, how can we nurture and grow our relationship. Same applies for Jesus. 
 
As TNTT our ultimate goal to place Jesus Christ at the centre of our daily lives and in everything we do. 
And the more we practice allowing Jesus to be part of our lives, the more graces we will receive, and road 
to holiness will be much easier. 
 

 
 
 
It is our duty as a Huynh Trưởng to live a Eucharistic Day and we must help the children do the 
same.  
Huynh Trưởng phải nên sống ngày Thánh Thể và có trách niệm giúp các em Thiếu Nhi sống ngày Thánh Thể để kết 
hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong tất cả mọi việc trong ngày. 
 
 
HOW TO LIVE A EUCHARISTIC DAY? 
NỘI DUNG CỦA NGÀY THÁNH THỂ 
 
There are 3 essential moments in the Eucharistic Day: 
Ba việc cần thiết nhất của sống Ngày Thánh Thể  
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1. Morning Offering  
(Dâng Ngày) 
  
Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày,  
Điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu.  

1. Thank God for the night you just had 
2. Offer the day up to God 
3. Recite Kinh Dâng Ngày  

(traditional version or Thiếu Nhi version) 
 

 
 
 
 

 2. Receive the Eucharist  

(Lãnh nhận Chúa Thánh Thể)    

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

 Summit of the Eucharistic Day  

Cao điểm của Ngày Thánh Thể 
 

1. Attend Mass and Receive Holy Communion   
or Receive Spiritual Communion   
(Dự Thánh Lễ và rước lễ hoặc rước lễ thiêng liêng) 

 Uniting ourselves with Jesus Christ through the Eucharist.  
(If you are not able to attend mass and receive communion in person, then we do so through 
Spiritual Communion. You can recite the Act of Contrition and say the spiritual communion prayer.) 

 
2. Holy Hour (Giờ Thánh Thể)  

 Eucharistic adoration & visitation.  
 Bible reading, short prayers, holy rosary, stations of the cross, spiritual reading, virtue practice and 

apostolic works. 
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3. Night Offering  
(Dâng Đêm) 
 
Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng  
Chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần. 
 

1. Thank God for the day  
2. Ask God to bless our night of sleep 
3. Night Prayer (Kinh Dâng Đêm)  
4. Reflection/Examination of conscience (Xét Mình)  

 Did I do anything that offended God  
or my neighbours? 
(Tôi có làm gì buồn lòng Chúa hoặc anh em tôi không?) 

  Complete the spiritual Bouquet. (Làm bó hoa thiêng) 
5. Perfect contrition (Ăn Năn Tội) 

   

WHERE DO I START? 
 
Start from phase 1 and build a habit.  
Different phases can apply to different age groups and different stages in your faith journey. 
 

Phase I:  
1. Sign of the Cross in the morning, noon and night  

Làm dấu Thánh Giá vào buổi sáng, trưa và buổi tối. 
 
Phase II:  

1. Phase 1 
2. ADD Day and Night Offering Prayer  

CỘNG THÊM Kinh Dâng Ngày và Đêm 
 
Phase III:  

1. Phase 2 
2. ADD Reflection (including Spiritual Bouquets), Act of Contrition 

CỘNG THÊM Xét mình (gồm có bóa hoa thiêng) và Ăn Năn Tội 
3. ADD Attend Mass & Holy Communion or Spiritual Communion  

CỘNG THÊM Dự Lễ & Rước Lễ hoặc Rước Lễ Thiêng Liêng 
 
Phase IV:  

1. Phase 3  
2. ADD 1 Our Father, 3 Hail Mary & 1 Glory Be 

CỘNG THÊM Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng & 1 Kinh Sáng Danh 
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Alternatively, you can pray with the Pope and thousands of people in the world and unite with Jesus via the 
CLICK TO PRAY app!  
 
 
What is Click to Pray? 
 
Click To Pray is the official app of the Pope's Worldwide Prayer Network (Apostleship of Prayer) that 
revolutionize praying. Connect yourself with thousands of people who pray every day for the challenges 
of humanity and for the mission of the Church as the Pope proposes in his monthly prayer intentions.  
 
Download at the App Store or Google Play, or go onsite https://clicktopray.org/. 
Set up notifications for prayer in the morning, afternoon and night so you don’t forget! 
 

 
 
 
 
CONCLUSION  
KẾT LUẬN 
 
Living the Eucharistic Day (Sống Ngày Thánh Thể) is a powerful teaching method used in Phong Trào 
Thiếu Nhi Thánh Thể to help youths unite with Jesus in the Eucharist. 
 
Huynh Trưởng in Thiếu Nhi Thánh Thể are required to live the Eucharistic Day and are responsible to 
teach the children to do the same. So that no matter how busy our lives may be, we can achieve the ultimate 
goal and have Jesus as part of everything we do each day.  
Just check in on him throughout the day and click to pray.  
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PRAYERS 

Kinh Dâng Ngày (traditional) 

Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu. Con nhờ Trái Tim Cực Sạch Ðức Bà Maria mà dâng cho trái 
tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay. Cho được đền vì 
tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái 
Tim Chúa có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Ðức Giáo Hoàng. Amen. 

O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer you my prayers, works, joys, and sufferings of this 
day in union with the holy sacrifice of the Mass throughout the world. I offer them for all the intentions of 
your sacred heart: the salvation of souls, reparation for sin, the reunion of all Christians. I offer them for 
the intentions of our bishops and of all the apostles of prayer, and in particular for those recommended by 
our Holy Father this month. Amen. 

Kinh Dâng Ngày (Thiếu Nhi) 
 
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. 

Kinh Ăn Năn Tội (Act of Contrition) 
 
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời 
chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, 
cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội 
cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. 
 
O my God, I am heartily sorry for having offended you and I detest all my sins, because of your 
punishments, but most of all because they offend you, my God, who are all-good and deserving of all my 
love. I firmly resolve, with the help of your grace, to sin no more and to avoid the near occasions of sin. 
Amen. 
 

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng (Spiritual Communion) 
 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con, và ở lại với con luôn mãi. 
Amen. 

Dear Lord Jesus in the Eucharist,  
I love you and I adore you, please enter my soul and remain with me always. Amen 
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Kinh Dâng Đêm (Night Prayer)  
 
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.  

 

SONG 
 
Sống Ngày Thánh Thể  
(2013 Lyric by Tr. Viet Nguyen. Music by Tr. Hoang T.Nam. EYM USA)  
 
Chào nắng sớm em cầu nguyện dâng ngày. 
Nguyện Chúa chúc phúc cho mọi điều hôm nay. 
Dự Thánh Lễ và rước Chúa vào mình. 
Tối lại về kết thành Bó Hoa Thiêng. 
 
Ngày Thánh Thể đó là thế em à. 
Phải ghi nhớ và thực hành luôn luôn. 
Sống hiệp nhất và tôn sùng Thánh Thể. 
Để trở thành người Thiếu Nhi ngoan. 
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HIỂU BIẾT TỔNG QUÁT  
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN ĐOÀN SINH  

                                                                                             Tr. Maria Hoàng Thảo Nguyên (TT HLV) - Sa Mạc Khơi Nguồn XII 

 
A. LỜI NGỎ  

Chúa Giêsu đến để hoàn tất chương trình cứu độ. Ngài bảo ban các tông đồ: “Các con hãy đi khắp thế gian 
rao giảng Tin Mừng” (Mc 16:15). Người huynh trưởng được mời gọi để nối tiếp sứ mệnh các tông đồ đi rao 
giảng Tin Mừng. Để hoàn tất sứ mệnh truyền giáo, Phong Trào có những Chương Trình Thăng Tiến Đoàn 
Sinh (CTTTĐS), từng giai đoạn và theo lứa tuổi. Toàn bộ chương trình nhận lấy Thánh Thể làm trọng tâm 
và Chúa Giêsu là gương mẫu học tập cho các em.  

 

B. MỤC ĐÍCH  

Lên chương trình là lên kế hoạch, sáng kiến hay tổ chức để đạt đến mục đích. Thăng tiến đây là thăng tiến 
con người nhân bản (Điều 5.5 Tôn Chỉ) qua đường lối và phương pháp giáo dục của Phong Trào. Vì vậy, 
chương trình thăng tiến là những chương trình giáo dục theo giai đoạn và lứa tuổi, để rèn luyện các em Thiếu 
Nhi về hai phương diện Tự Nhiên và Siêu Nhiên (Điều 2 Mục Đích). CTTTĐS là chương trình học tập dài 
hạn và là khuôn mẫu để huấn luyện các em Thiếu Nhi lớn lên và trưởng thành trong đời sống tâm linh (Siêu 
Nhiên) và đời sống nhân bản (Tự Nhiên).  

 

C. NỘI DUNG  

Nội dung của CTTTĐS là để các em Thiếu Nhi sống mối liên hệ và lớn lên trong tình yêu của Chúa Giêsu 
Thánh Thể, theo từng lứa tuổi và giai đoạn trưởng trành. Luôn biết gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi 
ngày trong lối sống và cách sống. Đó là mục đích và hoa trái của CTTTĐS mà Phong Trào áp dụng.  

CTTTĐS được soạn theo phương pháp tiêm tiến, phù hợp với tâm lý của từng lứa tuổi, tương ứng với từng 
ngành: Tuổi Thơ (5-6 tuổi), Ấu Nhi (7-10 tuổi), Thiếu Nhi (11-13 tuổi) và Nghĩa Sĩ (14-16 tuổi).  

CTTTĐS đều gồm 4 phần chính như sau: 

 
I. GIÁO LÝ 
 

    Thánh Kinh: Nội dung của Thánh Kinh là 4 sách Tin Mừng nói về đời sống và    
                           việc làm của Chúa Giêsu khi ở trần gian.  

   

     Thánh Thể: Nguồn sống thiêng liêng.  
    

 
      Sách Giáo Lý: Theo địa phương.  
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II. NHÂN BẢN  

Các Nhân Đức: Rèn luyện các nhân đức tốt. 
                             - Nhân Đức Đối Thần 
                             - Nhân Đức Nhân Bản 
    
Khung Cảnh Thánh Kinh & Mẫu Người Lý Tưởng: Sống theo gương Chúa Giêsu với tha nhân.   
 
III. PHONG TRÀO 
    
Hiểu Biết Bản Chất Nội Quy Chương I: Mục Đích, Lý Trưởng, Nền Tảng, Tôn Chỉ, Tâm Niệm, Các Phương Pháp 
Giáo Dục, Đường Hướng v.v..   
 
Sống Ngày Thánh Thể: Sống mối tương quan liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. 
   
IV. CHUYÊN MÔN   
    
Các Kỹ Năng Chuyên Môn: Dùng các kỷ năng chuyên môn với mục đích giáo dục qua các bài hát, băng reo, 
trò chơi, nút dây, mật thư v.v.. 
 

 

 

 

 

D. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN  

1. CTTTĐS được nghiên cứu và soạn hằng năm theo sự phát triển về tâm sinh lý và thể lý của các em theo 
từng Ngành.  

2. CTTTĐS được dạy trong chi đoàn hoặc theo phương pháp hàng đội hằng tuần.  

 
E. KẾT LUẬN   

Chúa Giêsu không đòi hỏi trưởng phải lên một CTTTĐS thành công vì trong Phúc Âm không có hai chữ 
thành công. Sự thành công theo Phúc Âm chính là hoa trái, là đời sống kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. 
Khi trưởng lên một chương trình để hình ảnh Chúa Giêsu Người Anh Cả được rõ nét hơn vào trong tâm hồn 
các em, khi đó trưởng đã thực hiện một CTTTĐS theo dường hướng Phong Trào.  
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LỊCH SỬ PHONG TRÀO TNTT VN 
                                                                                  Tr. Têrêsa Nguyễn Ngọc Hồng Yến (HT Cấp 3) – Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 

 
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 organised and spiritually guided association for the youth 
called Apostleship of Prayers in France.  
 
Chính phủ Pháp muốn phá Hội Thánh Công Giáo tận gốc nên có hai bản dự thảo luật: 
       1. Chống Công Giáo 
       2. Vô thần hóa nước Pháp 

Họ cấm trẻ em và thanh thiếu niên học Giáo Lý và cấm các Linh Mục dậy tại các trường, trước tình cảnh bi 
đát đó Cha Ramiere nảy ra ý nghĩ: “Ta hãy lợi dụng lời Cầu Nguyện của trẻ em để mưu phần rỗi cho chúng”. 
Ngài liền bắt tay vào việc. Qui tụ các trẻ em, lập mặt trận thiêng liêng nguyện xin Thiên Chúa đừng để hai 
dự thảo luật kia thành công. Từ đó Hội Tông Ðồ Cầu Nguyện được thành lập. 

Mục đích của hội là quy tụ các trẻ nhỏ có tinh thần đạo đức sốt sắng cùng hợp nhau dùng khí giới thiêng 
liêng: cầu nguyện, chịu lễ và hãm mình để mở mang nước Đức Chúa Trời cho rộng. Con đường cầu nguyện 
của các trẻ thơ đã lan rộng trên khắp các nước tại Âu Châu và phát triển mạnh tại Pháp. 

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.  

Nghĩa Binh Thánh Thể được thành lập để chiến đấu bảo vệ đất thánh, chống lại việc tục hóa xã hội tại Pháp 
với vũ khí chiến đấu là lời cầu nguyện. 

II. PT TNTT THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM NĂM 1929  

1929 Hai Linh Mục thuộc Hội 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: Phong Trào 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.  
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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...  
 
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, chúng ta có Cha Giuse Vũ Đức Thông nguyên Tổng Tuyên Úy từ Việt Nam. 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.  
 
Tổng Liên Đoàn được điều hành dưới sự hướng dẫn của Linh Mục Tuyên Úy TLĐ và Ban Chấp Hành Tổng 
Liên Đoàn. Hiện nay Tổng Liên Đoàn TNTT VN Úc Châu gồm các đơn vị sau:  
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Phong Trào TNTT ngày nay là đạo binh của Giáo Hội, được tuyển lựa, rèn luyện và cũng dùng vũ khí này 
(cầu nguyện) kết hợp với hy sinh – rước lễ - làm việc tông đồ. Như là một vũ khí chiến đấu sắc bén nhằm 
bảo vệ tâm hồn của các em thiếu nhi (cả chúng ta nữa) chống lại các thế lực đen tối đang xâm chiếm. 
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VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM  
CỦA NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG  

                                                                                                      Tr. Maria Hà Thị Kim Ly (HLV TC) – Sa Mạc Khơi Nguồn XII 
 
I. HUYNH TRƯỞNG LÀ AI?  
 
Là người tiếp tục sứ mạng của Chúa ở trần gian.  
 

- Để trông coi, hướng dẫn và giáo dục các em Thiếu Nhi sống theo ý Chúa và mục đích của Phong 
Trào. Là nhịp cầu để dẫn đưa các em đến với Chúa.  

- Huấn luyện các em trở thành những Kitô hữu trưởng thành, công dân tốt và những tông đồ đắc lực 
cho Giáo Hội.  

 
Huynh Trưởng là người đứng đầu đơn vị, có trách nhiệm trực tiếp trên Đoàn Sinh. Là người biết chỉ huy, biết 
làm cho kẻ khác vâng lời và yêu mến.  
 
Huynh Trưởng là người trưởng thành về 2 mặt:  
 
Mặt Tự Nhiên: Trở thành một người tốt về tư cách, tác phong và đức tính.  
 
Mặt Siêu Nhiên: Trở thành một Kitô hữu có đời sống đạo đức vững vàng. 
 
  
II. VAI TRÒ GIÁO DỤC CỦA HUYNH TRƯỞNG  
 
Vai trò của Huynh Trưởng là giáo dục và hướng dẫn các em Thiếu Nhi trở thành người tốt, người Kitô hữu 
hoàn hảo theo đúng đường lối và mục đích của Phong Trào. Do đó, Huynh Trưởng cần có đời sống gương 
mẫu và đạo đức vững vàng để các em noi theo, để người khác nhận ra Chúa Kitô hiện diện nơi mình qua 
cách sống và việc làm của chính mình.  
 
Trưởng cần dạy điều mình sống và sống điều mình dạy. Để giáo dục các em Trưởng cần để ý nhân cách và 
phẩm giá của các em vì trẻ em cũng có một nhân vị:  
- Biết trẻ, hiểu tâm lý trẻ em.  
- Khích lệ và hướng dẫn trẻ phát huy mọi cố gắng của trẻ nhất là tế nhị trong việc thưởng/phạt.  
- Yêu thương, lòng bác ái và tha thứ để tạo sự tín nhiệm nơi trẻ.  
- Biết làm gương sáng và biết lắng nghe.  
 
 
III. TRÁCH NHIỆM CỦA HUYNH TRƯỞNG  
 
a. Đối với Bản Thân:  
- Thể Xác.  
- Tư Cách & Tác Phong.  
- Đức Tính.  
- Tình Cảm.  
- Trí Khôn.  
- Đức Tin: Tu thân, tinh thần đạo đức, đời sống nội tâm vững chắc, lòng tin vào Chúa và lòng  
   mến anh em, sống chứng nhân.  
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b. Đối với Đoàn Sinh:  
- Người Huynh Trưởng có trách nhiệm trực tiếp trên Đoàn Sinh vì là người dẫn đầu.  
- Huynh Trưởng là: Thầy – Có kiến thức rộng. Anh/Chị – biết bao dung. Bạn – có tình cảm.  
   Thần tượng – có tư cách tốt và đạo đức vững để các em noi theo.  
 
c. Đối với Đoàn Thể:  
- Phát triển Đoàn: Biết thành lập, nuôi dưỡng và duy trì cho Đoàn được phát triển vững mạnh.  
 
 
Tóm lại: Huynh Trưởng cần hướng dẫn các em đến với Chúa và nói về Chúa cho các em Thiếu Nhi để các 
em sống cho đúng với mục đích của Phong Trào. Bên cạnh đó, Trưởng cần có đời sống đạo đức tốt để người 
khác nhận ra Chúa Kitô hiện diện trong cách sống và việc làm của chính mình. 
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HIỂU BIẾT CÁC NGHI THỨC CĂN BẢN PHỤNG VỤ 
                                                                                                                     Lm. PX Nguyễn Văn Tuyết - Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 

                                                          

* Ý Nghĩa Căn Bản Về Các Nghi Thức Trong Thánh Lễ 
 
Linh Mục Hôn Bàn Thờ 
 
Dấu Thánh Giá 
Dấu Thánh Giá không chỉ là để bắt đầu cầu nguyện nhưng chính nó là một lời cầu nguyện với ý nghĩa rằng 
nó tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên cuộc sống chúng ta. 
Khi làm dấu thánh giá chúng ta khẩn cầu sự hiện diện của Chúa và mời Người chúc lành, giúp đỡ, và giữ gìn 
chúng ta chống lại cám dỗ, bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ, và ngay cả việc này cũng làm cho ma quỷ phải 
kinh sợ.  
Mỗi khi làm dấu thánh giá, chúng ta làm hai việc: (1) biểu lộ xác tín sống theo tiêu chuẩn của Chúa Kitô chứ 
không phải của thế gian. Thứ hai, khi làm dấu Thánh Giá, chúng ta cầu xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi mọi 
sự dữ và ban sức mạnh để chúng ta chống lại cám dỗ.  
Làm dấu thánh giá đầu thánh lễ là chúng ta mời Chúa buớc vào cuộc sống của mình. Chúng ta long trọng kêu 
tên Chúa, khẩn cầu sự hiện diện của Người. Chúng ta thánh hoá một giờ đó để vinh danh Chúa.  
 
Lời Chào: Chúa Ở Cùng Anh Chị Em 
Lời chào này trong Thánh lễ nhắc rằng Chúa thực sự ở với chúng ta ngay cả những lúc chúng ta không cảm 
nhận được sự hiện diện của Người. Và trên tất cả, lời chào này đưa chúng ta đến những thực thể cao trọng 
mà chúng ta đang chuẩn bị tham dự:  mầu nhiệm của sự chết, sống lại của Chúa Kitô và hiệp thông với Mình 
và Máu Chúa Kitô. Lời chào này nhắc rằng Chúa đang ở với chúng ta. Và chúng ta có thể tin tưởng phó thác 
vào sự trợ giúp của Chúa và rằng sức mạnh của Chúa sẽ bổ khuyết vào những thiếu xót của mình. 
 
Và Ở Cùng Cha 
Khi đáp lại rằng “Chúa cũng ở với cha” chúng ta ý thức hành động của Chúa Thánh Thần qua vị linh mục 
trong suốt cử hành phụng vụ thánh do hiệu quả của chức linh mục mà ngài đã lãnh nhận (X. Pius Parsch, The 
Liturgy of the Mass (St Louis: B. Gerder, 1957), p.109). 
 
Tôi Thú Nhận Cùng Thiên Chúa Và Cùng Anh Chị Em 
Tội lỗi đã khiến chúng ta bất xứng để làm bất cứ việc gì trong thánh lễ. Và vì thế linh mục mời gọi chúng ta 
hãy chuẩn bị để cử hành các mầu nhiệm thánh bằng cách khiêm nhượng thú nhận tội lỗi của mình một cách 
công khai trước mặt Thiên Chúa và mọi người.  
 
Xin Chúa Thương Xót Chúng Con 
Khi đọc kinh ăn năn tội cũng là lúc chúng ta hiệp thông với Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh. Khi cầu 
khẩn: Lạy Chúa Xin Thương Xót chúng con là chúng ta trao cho Chúa những đau khổ của mình, tin tưởng 
rằng Chúa sẽ trợ giúp chúng ta. Điều này bao gồm những yếu đuối thể lý, những thử thách cá nhân, và ngay 
cả những mù quáng, yếu đuối tâm linh và tội lỗi của mình và cho người khác. 
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Kinh Vinh Danh và Lời Nguyện Nhập Lễ 
Chúng ta hát kinh vinh danh vào đầu các thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng – ngoại trừ mùa chay và mùa vọng 
– Ý nghĩa là trong mỗi thánh lễ, mầu nhiệm giáng sinh một lần nữa thể diện. Giống như Thiên Chúa tỏ hiện 
cho thế giới trong Hài Nhi Giêsu hơn 2000 qua, để ngài được hiện diện một cách bí tích trên bàn thờ trong 
mỗi thánh lễ. Vì thế chúng ta chuẩn bị chính mình để chào đón Chúa Giêsu bằng cách lập lại cùng lời ngợi 
khen mà các thiên thần đã dùng để đưa tin cho việc ngự đến của Chúa Giêsu tại Bêlem. 
 
Phụng Vụ Lời Chúa 
Giáo hội thuờng dùng hình ảnh của “hai bàn thờ” để diễn tả sự liên tục giữa hai phần chính của Thánh lễ: 
Phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể.  
 
Trong thánh lễ, chúng ta cũng chuẩn bị cho bàn tiệc Lời Chúa qua nghi thức đầu lễ - dấu Thánh Giá, kinh 
Cáo Mình, kinh Thương Xót và kinh Vinh Danh. Ghi dấu cho mình bằng dấu Thánh Giá, thú nhận những 
điều bất xứng của mình trong sự hiện diện của Chúa, cầu xin lòng thương xót và ca tụng Chúa, giờ đây chúng 
ta ngồi xuống để lắng nghe một cách cẩn thận những gì Chúa muốn nói cho chúng ta xuyên qua Lời của Chúa 
trong Kinh Thánh.  
 
Bàn tiệc Lời Chúa gồm có hai bài đọc, bài tin mừng, đáp ca, bài giảng và kết thúc với lời nguyện giáo dân. 
 
Khi tuyên bố linh mục đọc” “Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh…” các ngài làm dấu thánh giá từ trên 
trán, đến miệng, ngực và trên sách phúc âm. Giáo dân cũng làm ba dấu thánh giá như thế trên người của họ, 
đây là nghi thức mà chúng ta thánh hoá những tư tưởng, lời nói, việc làm của mình đối với thiên Chúa, cầu 
xin rằng Lời của Chúa trong tin mừng luôn ở trong tâm trí, miệng lưỡi, và tâm hồn chúng ta. 
 
Linh Mục Hôn Phúc Âm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinh Tin Tính (The Creed) 
Tuyên xưng đức tin trong thánh lễ qua Kinh Tin Kính, chúng ta công khai đứng trước toàn thể công nghị và 
Thiên Chúa tối cao công bố một cách nghiêm chỉnh rằng chúng ta sẽ chiến đấu không chỉ để sống như những 
người khác của thế gian nhưng nguyện hết tâm hồn trung thành với Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên chúng 
ta. 
 
Trong thánh lễ, lời tuyên xưng “Tôi tin kính…” mời gọi chúng ta hãy phó dâng cuộc sống của mình cho 
Chúa. Đây là thách đố để chúng ta tự hỏi: Ai mới thực sự là tâm điểm của cuộc sống của tôi trong giây phút 
hiện tại? Ai là người mà tôi thực sự đặt niềm tin của tôi? Tôi có thực sự tìm kiếm ý Chúa cho cuộc sống của 
tôi hay không? Tôi có thực sự tin vào những điều chúng ta vừa nghe qua các bài đọc hay không? Và tôi có 
tin vào những mầu nhiệm mà chúng ta đang sắp tham dự hay không? Đây là lý do mà chúng ta tuyên xưng 
đức tin của mình trong các thánh lễ trọng và Chúa Nhật. 
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Lời Nguyện Giáo Dân 
Lời nguyện giáo dân kết thúc phần phụng vụ Lời Chúa và Thánh Lễ bước vào phần hai của thánh lễ - Phụng 
Vụ Thánh Thể. 
 
Phụng Vụ Thánh Thể 
Trong phần hai của thánh lễ, được gọi là Phụng vụ Thánh thể. Chúng ta chia phần này ra làm ba phần chính: 
1. Dâng lễ vật; 2. Lời nguyện thánh thể; và 3. Nghi thức hiệp lễ. 
 
Dâng Lễ Vật 
Trong phần dâng lễ vật, chúng ta mang toàn thể cuộc sống và toàn thể sự hy sinh nhỏ bé của mình vào bàn 
tay của chính Chúa Giêsu – qua vị đại diện là linh mục chủ tế. Chính vị linh mục này sẽ mang lễ vật đến bàn 
thờ, nơi mà hy tế Chúa Giêsu được lập lại, để biểu lộ sự hiệp thông của chúng ta với hiến lễ Chúa Kitô dâng 
lên Chúa Cha. 
 
Khi  tham dự vào nghi thức này, thái độ của chúng ta không phải là đứng nhìn người dâng lễ vật nhưng cùng 
với họ chúng ta âm thầm hiệp ý dâng tất cả những nguyện vọng, những lời cầu nguyện của mình lên Thiên 
Chúa như là một phần dâng tiến của riêng mình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thánh Thánh Thánh 
Khi chúc tụng thánh thánh thánh là chúng ta liên kết giọng nói của mình với các thiên thần và các thánh 
trên thiên đàng trong việc tụng ca Thiên Chúa.  
 
Khi lập lại những lời này tại giây phút này trong thánh lễ. Chúng ta cung kính chào đón Chúa Giêsu vào trong 
nhà thờ tâm hồn của mình, vì Người đang sắp sửa hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể trên bàn thờ của chúng 
ta. 
  
Lời Thưa Amen 
Amen là cách mà các thiên thần và các thánh trên thiên đàng ca ngợi Thiên Chúa. Sau khi nghe lời tuyên 
xưng của linh mục chủ tế, giống như các thiên thần và các thánh chúng ta cùng đáp lại Amen để ca ngợi mầu 
nhiệm mà chúng ta vừa tham dự. 
 
Nghi Thức Hiệp Lễ 
Nghi thức hiệp lễ bao gồm Kinh Lạy Cha, nghi thức chúc bình an, kinh Chiên Thiên Chúa, và những nghi 
thức chuẩn bị khác – đây là các phương tiện đưa dân Chúa đến điểm thánh thiêng nhất của hiệp lễ và giúp 
bảo đảm rằng họ được chuẩn bị đầy đủ để nhận lấy Mình Máu Thánh Chúa. 
 
Nghi Thức Chúc Bình An 
Chúc bình an biểu lộ sự hiệp nhất sâu xa những người sẽ chia sẻ với nhau khi nhận lấy Mình Thánh Chúa. 
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Bẻ Bánh, Hoà Bánh Vào Rượu   
Phần này của thánh lễ bao gồm ba nghi thức mà chúng ta gọi là nghi thức bẻ bánh, hoà bánh vào rượu và đọc 
lời nguyện Lạy Chiên Thiên Chúa.  
 
Sau khi bẻ bánh, linh mục bỏ một mảnh nhỏ của bánh vào chén rượu. Đây là biểu tượng tái lập lại sự sống 
lại của Chúa Kitô. Trong khi việc tách rời việc truyền phép bánh và rượu trong thánh lễ biểu tượng cho việc 
tách rời Máu và Thân Thể của Chúa trong sự chết của Người, thì nghi thức hoà bánh vào rượu diễn tả sự kết 
hiệp giữa máu và thân xác Chúa Kitô trong sự sống lại của Người. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rước Lễ 
Linh mục: Mình Thánh Chúa Kitô. 
 
Giáo dân: Amen lời thư này có nghĩa là con tin bánh mà con đang rước lấy chính là Mình Thánh Chúa Giêsu. 
 
Chào, Phép Lành Và Giải Tán 
 
Trong nghi thức kết lễ, phản chiếu cách mà thánh lễ bắt đầu với những lời: Chúa ở cùng anh chị em và làm 
dấu thánh giá. Lần này, dấu thánh giá được làm khi linh mục ban phép lành cho mọi người nhân danh Cha 
và Con và Thánh Thần. 
 
Điều quan trọng nhất của nghi thức kết lễ này là toàn thể phụng vụ được chính thức gọi là Thánh Lễ. Điều 
này điểm tới cách mà Thánh Lễ phải được xem như là một việc sai đi. Sách giáo lý Công giáo giải thích 
phụng vụ Thánh Lễ: Thánh lễ là phụng vụ mà trong đó mầu nhiệm cứu độ được hoàn thành kết thúc với việc 
sai đi (missio) của người tín hữu, để họ hoàn thành ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày (CCC, no 1332). 
 
Chúng ta càng kết hiệp với Chúa trong bí tích thánh thể chúng ta càng làm cho cuộc sống được toả sáng bởi 
tình yêu của Người cho thế giới. Nghi thức kết lễ vì thế, không phải là một sự giải tán không mục đích nhưng 
là một sự giải tán với sứ vụ. Sứ vụ đó là gởi chúng ta mang tin mừng phục sinh của Chúa Kitô cho toàn thế 
giới. 
 
Linh Mục Hôn Bàn Thờ 
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EMMANUEL 
   Ở CÙNG 

     GIÊSU 
   CỨU ĐỘ 

PHƯƠNG PHÁP SỐNG NGÀY THÁNH THỂ 
                                                                                           Tr. Maria Hoàng Thảo Nguyên (TT HLV) - Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 

                                                                                                                                                                    

 
A. LỜI NGỎ   Relationship  

Linh đạo là con đường hay cách sống để cho chúng ta có mối liên hệ với Thiên Chúa trong đời sống Đức Tin 
qua lối sống hằng ngày. Linh đạo của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể chính là Sống Ngày Thánh Thể. 

Trong Thánh Lễ, chúng ta tưởng nhớ và sống lại cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Kitô. Từ nơi Chúa 
Giêsu Thánh Thể, chảy ra nguồn ân sủng và ơn cứu độ để giúp chúng ta sống đời sống đạo.  

Bốn chữ Thiếu Nhi Thánh Thể nói lên mối liên hệ giữa Thiếu Nhi với Chúa Giêsu Thánh Thể. Sống Ngày 
Thánh Thể là cách sống liên hệ, là một phương pháp giáo dục để huấn luyện huynh trưởng sống mỗi ngày 
cùng với Chúa Giêsu Thánh Thể. Qua tên gọi Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và tên gọi 
Giêsu, nghĩa là Đấng Cứu Độ, Chúa Giêsu đã định nghĩa cho chúng ta thấy mối liên hệ và cách sống giữa 
Thiếu Nhi với Thánh Thể. 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 
Huynh Trưởng phải luôn đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để ở cùng và sống cùng Chúa Giêsu Thánh Thể. Từ 
nơi Thánh Thể, Chúa Giêsu sẽ bồi dưỡng, bổ sức và ban phát ân sủng và ơn cứu độ dồi dào để biến đổi chúng 
ta nên giống Chúa. Nên giống hình ảnh Thiên Chúa tạo dựng, hình ảnh của Thiên Chúa, hình ảnh của tình 
yêu. Vì vậy, chúng ta phải ý thức và luôn luôn gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chỉ khi nào 
chúng ta có Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta mới là Thiếu Nhi Thánh Thể. 

 

 

 

 

THIẾU NHI THÁNH THỂ 
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B. Ý NGHĨA CỦA SỐNG NGÀY THÁNH THỂ      In union with Jesus 

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, “sống và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong cầu 
nguyện, hy sinh và làm việc tông đồ” (Điều 5.1).  

Sống Ngày Thánh Thể là một phương pháp bám chặt vào Chúa Giêsu để trở nên giống Chúa Giêsu Thánh 
Thể. Mỗi ngày chúng ta tập sống mầu nhiệm Chúa Giêsu phục sinh trong đời sống: suy nghĩ như Chúa Giêsu, 
nói năng như Chúa Giêsu và hành động như Chúa Giêsu. Để Chúa Giêsu Thánh Thể hiện hữu mỗi ngày trong 
từng tư tưởng, từng lời nói và từng việc làm như Thánh Phaolô nói “Đức Kitô sống trong tôi” (Galatians 
2:20).  

 

C. NỘI DUNG SỐNG NGÀY THÁNH THỂ       3 Moments of the Day  

Chúa Giêsu chính là mặt trời chiếu soi một ngày đầy tin yêu hy vọng. Ngày Thánh Thể được chia làm 3 
giai đoạn gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể. 
                                                                                   Jesus as the Sun of the Eucharistic Day. 

 

   DÂNG NGÀY: Chúa Giêsu là ánh bình minh ló dạng, mở ra một  
   chân trời mới. 
   Morning Offering: Jesus is the Sunrise, opening a new horizon. 
 

 

   THÁNH LỄ VÀ RƯỚC LỄ: Chúa Giêsu chiếu sáng suốt ngày, là trung  
    tâm điểm đời sống.  
    Offering at Holy Mass with Holy Communion: Jesus is the sun at  
    noon, the centre of life. 
 

 
     DÂNG ĐÊM: Khi mặt trời lặn, hãy để Chúa Giêsu ngự vào tâm  
     hồn chúng ta. 
     Night Offering: At sunset, let Jesus in the Eucharist settle in our  
     heart. 
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D. DÂNG NGÀY  Cuøng  Chuùa  Gieâsu  Buoåi  Saùng  

Ngày Thánh Thể được khởi đầu bằng việc dâng ngày. Dâng ngày là hướng toàn bộ cuộc sống của mình trong 
ngày hôm đó về Chúa Giêsu Thánh Thể. Sáng thức dậy, việc đầu tiên là làm Dấu Thánh Giá, hướng lòng về 
Chúa Giêsu Thánh Thể. Dâng Chúa một ngày mới, cũng có thể nói lên một vài lời chúc tụng ngợi khen Thiên 
Chúa.  

 
               Thiếu nhi mỗi sáng dâng ngày, 

     Điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu. 
 
    
    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. 

 
 
EYM Morning Offering Prayer (New Version 2008): 
God, our Father, I offer you my day. 
 
I offer you my prayers, thoughts, words, actions, joys and sufferings in union with the heart of your Son Jesus 
Christ, who continues to offer himself in the Eucharist for the salvation of the world. 
 
May the Holy Spirit, who guided Jesus, by my guide and my strength today so that I may witness to your love.  
 
With Mary, the mother of our Lord and of the Church, I pray especially for this month’s intentions as 
proposed by the Holy Father.  
 
 
 
Dâng Ngày    EYM Morning Offering 
1. Làm Dấu Thánh Giá  Sign of the Cross 
2. Kinh Dâng Ngày   Morning Offering Prayer 
3. Kinh Lạy Cha   Our Father 
4. 3 Kinh Kính Mừng   3 Hail Mary 
5. Kinh Sáng Danh  The Glory Be 
6. Xét Mình    Examination of Conscience 
7. Ăn Năn Tội   Act of Contrition 
8. Rước Lễ Thiêng Liêng  Spiritual Communion 
9. Làm Dấu Thánh Giá Sign of the Cross 
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E. THÁNH LỄ VÀ RƯỚC LỄ  Cuøng  Chuùa  Gieâsu Trong  Ngaøy  

   Trung tâm của Ngày Thánh Thể đó là việc tham dự  
   Thánh Lễ và Rước Lễ, vì được kết hợp mật thiết với Chúa   
   Giêsu Thánh Thể trong đời sống thiêng liêng.   
 

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

 

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.  

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. Đang trong giờ học hay giờ làm, chúng ta có thể dành vài giây phút 
hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể. Thực hành việc rước lễ thiêng liêng cũng là một cách để cảm thấy hạnh 
phúc được sống và lớn lên trong ân tình của Chúa Giêsu Thánh Thể.   

      
               Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng  
        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,  
       Con yêu mến Chúa.  
       Xin Chúa ngự vào tâm hồn con, 
        Và ở lại với con luôn mãi.  

    Spiritual Communion Prayer 
       Dear Lord Jesus in the Eucharist,  
                                       I love you and I adore you.  
                            Please enter my soul  
          And remain with me always.  

 

                                                                               
Trong Ngày     EYM Day Offering 
1. Làm Dấu Thánh Giá   Sign of the Cross 
2. Kinh Lạy Cha    Our Father 
3. 3 Kinh Kính Mừng    3 Hail Mary 
4. Kinh Sáng Danh   The Glory Be 
5. Xét Mình     Examination of Conscience 
6. Ăn Năn Tội    Act of Contrition 
7. Tham Dự Thánh Lễ/Rước Lễ  Holy Mass with Holy Communion  
    Rước Lễ Thiêng Liêng   Spiritual Communion 
    Giờ Thánh Thể   Eucharistic Hour  
8. Thực Hiện Bó Hoa Thiêng  Spiritual Bouquet 
9. Làm Dấu Thánh Giá  Sign of the Cross 
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F. DÂNG ĐÊM    Cuøng  Chuùa  Gieâsu  Buoåi  Toái 

    
   Khi mặt trời lặn, huynh trưởng cùng với Chúa Giêsu Thánh  
    Thể nhìn lại một ngày đã qua. 

   Thiếu nhi thực hiện hoa thiêng, 
              Chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần. 
 

 
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. 
 
 
Nhìn lại đời sống của mình với bốn tôn chỉ: 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 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.  
 
 
 
Dâng Đêm    EYM Night Offering: 
1. Làm Dấu Thánh Giá  Sign of the Cross 
2. Xét Mình    Examination of Conscience 
3. Ăn Năn Tội   Act of Contrition 
4. Rước Lễ Thiêng Liêng  Spiritual Communion 
5. Bó Hoa Thiêng   Spiritual Bouquet 
6. Kinh Lạy Cha   The Our Father 
7. 3 Kinh Kính Mừng   Hail Mary 
8. Kinh Sáng Danh   The Glory Be 
9. Kinh Dâng Đêm  Night Offering Prayer 
10. Làm Dấu Thánh Giá  Sign of the Cross 
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G. GIỜ THÁNH THỂ Eucharistic Hours 

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.  

 

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

 

 

 

Huynh Trưởng cần phải dành thời gian đến viếng Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong các sa mạc huấn luyện, 
chúng ta có Lều Thánh Thể để làm Nhà Tạm. Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ngự trong Lều Thánh Thể. Người 
hiện diện, đồng hành và ở giữa cùng chúng ta. Chúng ta đến để thờ lạy, cảm tạ, chiêm ngắm và tâm sự với 
Chúa Giêsu Thánh Thể, diển tả bằng lời ca, lời Chúa, lời cầu và lời kinh.  

 
Giờ Thánh Thể   Eucharistic Hours 
1. Chầu Thánh Thể  Eucharistic Adoration: Exposition, Adoration, Benediction & Reposition 
2. Giờ Thánh Thể  Holy Hour 
3. Viếng Thánh Thể  Visitation  
4. Giờ Tinh Thần   Other hours: bible reading, spiritual communion, short prayers, holy rosary,  
                                                                     divine mercy, the Angelus, stations of the cross, spiritual   
                                                                     reading, virtue practice etc.  

  

H. KẾT LUẬN 

Sống Ngày Thánh Thể là một phương pháp giúp cho huynh trưởng có những thói quen và lối sống. Là con 
đường nên Thánh 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 Giêsu Thánh Thể: 
- Trước mặt để tôn thờ, 
- Trong tim để yêu mến,  
- Trên tay để phụng sự. 
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ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC VÀ TƯ CÁCH  
CỦA NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG 

                                                                                             Tr. Gioan B Bùi Thanh Hùng (TT HLV) - Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 

 “Các con hãy tin những điều mình đã đọc, hãy dạy những điều mình đã tin và hãy sống những điều mình 
đã dạy” (Nghi thức Truyền Chức Thánh) 

I.  LỜI GIỚI THIỆU 
 
Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể là người tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu ở trần gian để trông coi, 
hướng dẫn và giáo dục các em thiếu nhi. Để hoàn thành sứ mạng của mình, người Huynh Trưởng cần rèn 
luyện cho mình một tư cách, tác phong của Người Thầy Giêsu và một đời sống đạo đức thật sự. 
Các em Thiếu Nhi có nên người và nên Thánh hay không, không phải chỉ nhờ vào lời giảng dạy của người 
Huynh Trưởng, nhưng chủ yếu là nhờ vào gương mẫu đời sống đạo đức và tư cách tác phong của người 
Huynh Trưởng. 
 
II.  SỐNG ĐẠO ĐỨC LÀ GÌ? 
 
Sống đạo đức là thể hiện Đức Tin của mình bằng đời sống. Vì Đạo Kitô Giáo không chỉ là một mớ lý thuyết, 
nhưng là cuộc sống. Sống đạo đức không phải là sống cho riêng mình. Nhưng sống đạo đức là sống Vì, sống 
Với và sống Cho người khác, nên ta phải giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người bằng chính đời sống ta.   
 
Là người Huynh Trưởng, chúng ta sống đạo đức để có thể giáo dục và hướng dẫn các em Thiếu Nhi, vì 
“không ai có thể cho cái mà mình không có” (Mt 5:14). Sau cùng, người Huynh Trưởng sống đạo đức để có 
sức thu hút các em. Nhờ đó, mỗi việc làm, lời nói, cử chỉ của Huynh Trưởng đều được các em bắt chước và 
lôi cuốn các em đến với Chúa. 

 
III.  ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG 
 
Trọng tâm đời sống đạo đức của người Huynh Trưởng là Chúa Giêsu Kitô. Ngài là Bạn, là Anh Cả, là Thầy 
và là Chúa của chúng ta. Vậy ta hãy tìm gặp Ngài nơi Thánh Kinh và Thánh Thể. Chúng ta còn gặp và nhận 
ra Chúa nơi anh chị em mình. 
 

 Chúa Giêsu là người bạn của Huynh Trưởng 
Là Huynh Trưởng của phong trào, chúng ta cần noi gương Thánh Phaolô, gắn liền đời sống mình cùng 
với Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là bạn đường, là vị tướng chỉ huy và là Thầy của chúng ta. Chúng ta 
phải bám chặt vào Chúa để có thể nói như thánh Phaolô: « Chúa Giêsu Kitô là sự sống của tôi» (Gal 2:20) 
 

 Huynh Trưởng gặp gỡ Chúa Giêsu qua Thánh Kinh  
Huynh Trưởng cần siêng năng học hỏi Thánh Kinh vì chúng ta đã tự nguyện hiến thân phục vụ cho Chúa, 
là chứng nhân, là dấu chỉ của Chúa Giêsu và là tông đồ của Ngài. Thánh Kinh là nền tảng cho hành động 
và sứ mạng tông đồ của người Huynh Trưởng. Thánh Jêrônimô đã nói: ‘Không biết Thánh Kinh là không 
biết Chúa Giêsu’. 

 
 Huynh Trưởng gặp gỡ Chúa Giêsu nơi Thánh Thể  

Thánh Thể chính là nguồn sinh lực, là nguồn sống thiêng liêng, là động lực và là trung tâm mọi hoạt động 
tông đồ của người Kitô hữu nói chung, và của người Huynh Trưởng nói riêng. Vì thế Huynh Trưởng phải 
siêng năng: Tham dự Thánh Lễ – Dự tiệc Thánh Thể – Năng viếng Chúa luôn.  
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Khi kết hợp với Thánh Thể, đời sống thường ngày của người Huynh Trưởng sẽ được thánh hóa. Hoạt 
động tông đồ sẽ có hồn hơn, chứ không phải làm như một kỹ năng. Thánh Thể cũng là nguồn ủi an cho 
Huynh Trưởng khi làm việc, lúc thất bại hay khi thành công. 
 
Để đạt được điều đó, người Huynh Trưởng cần phải biết sống Ngày Thánh Thể trọn vẹn, nghĩa là biết 
dâng hiến cả ngày cho Chúa Giêsu Thánh Thể. 

 
IV.  TƯ CÁCH CỦA NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG 

 
Tư cách là nét riêng của mỗi người, còn tác phong là sự biểu lộ trạng thái của con người ra bên ngoài. Tóm 
lại, tư cách là phẩm chất đạo đức tiềm ẩn ở trong được biểu lộ ra ngoài qua tác phong của một người. Do đó, 
tư cách của một Huynh Trưởng sẽ được thể hiện thành những tác phong với những đức tính như: vui vẻ, lịch 
sự, điềm tĩnh, tế nhị, kiên nhẫn, bao dung, trách nhiệm, cầu tiến, phục thiện, chân thành, kỹ lưỡng… 
Tư cách của người Huynh Trưởng còn được thể hiện bằng: 

 Một đời sống gương mẫu - ‘Thời nay người ta cần những chứng nhân hơn là Thầy dạy’ ĐGH      
Phaolô VI. 

 Một tình yêu chân thật - bao dung, vô vị lợi, trong sáng, dám hy sinh. 
 Một ý chí kiên cường - nhẫn nại, điềm tĩnh. 
 Sống tôn chỉ phong trào - Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ. 

 
V.  LỜI KẾT 
 
Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể nên ý thức mình mang một sứ mạng thật cao quý là hướng dẫn và giáo 
dục các em Thiếu Nhi.  Do đó, người Huynh Trưởng phải luôn tu luyện để có một tư cách và tác phong đứng 
đắn, một đời sống đạo đức, một tầm hiểu biết sâu rộng và các đức tính tốt. 
 
Chỉ có suy niệm và sống Lời Chúa cùng sống kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể thì đời sống thiêng liêng 
của người Huynh Trưởng sẽ được vững chắc, hoạt động tông đồ sẽ có hồn hơn và cuộc sống đời thường sẽ 
tốt đẹp, vui tươi, hạnh phúc và bình an. Xin mượn lời của Mẹ Têrêsa Calcutta để cùng các bạn Huynh Trưởng 
sống đạo đức và phục vụ: 

    Kết quả của Im Lặng là Cầu Nguyện 
    Kết quả của Cầu Nguyện là Đức Tin. 
    Kết quả của Đức Tin là Tình Yêu. 
    Kết quả của Tình Yêu là Phục Vụ. 
    Kết quả của Phục Vụ là Bình An. 
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CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA PHONG TRÀO                                                                                        

                                                                                             Tr. Maria Hoàng Thảo Nguyên (TT HLV) - Sa Mạc Khơi Nguồn XII 

I. LỜI NGỎ 

Để nhằm mục đích “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”(Điều 2.1). PT TNTT có những phương pháp giáo 
dục về hai phương diện: 

* Phương Pháp Tự Nhiên: Giáo dục về tinh thần và thể 
chất, bao gồm những sinh hoạt như sau: 
- Phương pháp hàng đội 
- Phương pháp tiệm tiến (chương trình thăng tiến) 
- Phương pháp hội họp 
- Sinh hoạt  
- Vào sa mạc 
 
* Phương Pháp Siêu nhiên: Giáo dục về đời sống đạo đức 
và tâm linh, được đặt trên hai nền tảng Thánh Kinh và 
Thánh Thể: 
- Sống Ngày Thánh Thể 
- Giờ Thánh Thể 
- Lãnh nhận Lời Chúa 
- Khung cảnh Thánh Kinh 
- Bầu khí Thánh Kinh 

 
 
II. PHƯƠNG PHÁP TỰ NHIÊN  The Physical Methods 
 
Với mục đích giáo dục con người toàn diện, PT TNTT chú trọng đến đời sống nhân bản về hai khía cạnh: 

* Tinh thần: tinh thần trách nhiệm, lòng hiếu thảo, tính quảng đại, óc phán đoán 
* Thể chất: khỏe mạnh, tráng kiện, linh động, khéo tay, hay làm v.v..  

Dùng những sinh hoạt 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 sinh hoạt sau: 

1. Phương Pháp Hàng Đội  Hierarchy Structure 
 
Như Chúa Giêsu chọn các môn đệ để rèn luyện 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. Mục đích của phương pháp hàng đội 
là: 

- Giúp các em tự tin, có tinh thần đồng đội, có tinh thần trách nhiệm và chăm sóc lẫn nhau. 
- Giúp việc tổ chức và giáo dục đạt hiệu quả cao, phát triển khả năng lãnh đạo nơi các em. 
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2. Phương Pháp Tiệm Tiến  The Theoretical Syllabus 
 
Thiên Chúa mạc khải và hướng dẫn con người qua ba giai đoạn: 

- 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 những Chương Trình Thăng Tiến để đào luyện các em theo 
sự hiểu biết và trình độ của từng lứa tuổi. Nội dung của chương trình thăng tiến là để giáo dục đoàn sinh qua 
từng giai đoàn, nhằm giúp thiếu nhi ngày càng trưởng thành về đời sống tâm linh và sống theo gương mẫu 
Người Anh Cả Giêsu. 

 

 

 

 

 

3. Phương Pháp Hội Họp  Meetings 

“Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18: 19-20). Các tín hữu 
sơ khai dùng các buổi hội họp để chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy.  

PT TNTT dùng các buổi hội họp để: 

- Có tinh thần đồng đội, biết sống cho và sống với tha nhân. 
- Đào sâu đời sống tâm linh, nhân bản, trau dồi kỹ năng chuyên môn. 
- Hoạch định, tường trình sinh hoạt và huấn luyện đoàn viên.  

 

 

 

 

 

4. Sinh Hoạt  Activities 
 
Như lời dạy của Thánh Phaolô: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa” (Pl 4,4) và Thánh Don 
Bosco: “Các con cứ vui chơi thỏa thích, miễn đừng phạm tội.” Phương pháp này áp dụng ca vũ, băng reo, 
trò chơi v.v.. do đó mọi sinh hoạt lấy Thánh Kinh làm nền tảng để gợi ý, trình bày mục đích giáo dục.  
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5. Vào Sa Mạc  Training camps 

Thiên Chúa dùng hình thức vào sa mạc để thanh luyện dân Do Thái 40 năm trong sa mạc. Ngày nay, Thiên 
Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta vào sa mạc “Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ 
tâm tình (Hôsê 2:14). Vào sa mạc là không bám víu vào tiện nghi quen thuộc, hòa mình với môi trường thiên 
nhiên, để cùng Chúa Giêsu Thánh Thể thổ lộ tâm tình.  

 

  

 
 
 
 
 

 

III. PHƯƠNG PHÁP SIÊU NHIÊN  The Spiritual Methods 

Phương pháp giáo dục siêu nhiên trong PT TNTT là phương pháp giúp các em ý thức và sống mối tương 
quan với Chúa Giêsu Thánh Thể. Phương pháp được xây dựng trên hai nền tảng chính là Thánh Thể và Thánh 
Kinh.  

 

 

 

 

 
1. Những phương pháp bắt nguồn từ THÁNH THỂ  The Eucharist 

A. Ngày Thánh Thể: Eucharist Day 
 
Sống Ngày Thánh Thể là lối sống hay cách sống để nên Thánh. Giúp cho các em biết kết hợp với Chúa Giêsu 
Thánh Thể trong suốt một ngày sống của mình, bằng ý thức và việc làm.  
 
Nội dung Sống Ngày Thánh Thể là ba giai đoàn gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể:  
1. Dâng ngày: hướng toàn bộ cuộc sống của mình về Chúa Giêsu Thánh Thể. 
2. Thánh Lễ/Rước Lễ: đón nhận và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. 
3. Dâng đêm: cùng với Chúa Giêsu nhìn lại một ngày, kết thúc bằng bó hoa thiêng.     
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B. Giờ Thánh Thể: Eucharistic Hour 
 
Giờ Thánh Thể giúp cho các em siêng năng viếng Chúa Giêsu Thánh Thể nơi nhà tạm (trong sa mạc thì có 
lều Thánh Thể). Là những giây phút chúng ta đến để thờ lạy, cảm tạ, chiêm ngắm, gần gũi và tâm sự với 
Chúa Giêsu Thánh Thể.  

  

 

 

 

 

2. Phương pháp khơi nguồn từ THÁNH KINH  The Bible 

A. Lãnh nhận lời Chúa:  Reflecting and living God’s words in our daily life. 

Thánh Giêrônimô nói: “Ai không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô.” Lời Chúa là nền tảng của mọi 
sinh hoạt và huấn luyện của PT TNTT. Mục đích là để hướng dẫn các em biết cách đọc, suy niệm, hiểu và 
sống Lời Chúa.  

Phương pháp để lãnh nhận Lời Chúa gồm những việc chính sau: 

- Hát hay đọc kinh để bắt đầu. 
- Đọc một đoạn Tin Mừng theo chủ đề.  
- Thinh lặng và suy gẫm. 
- Chia sẻ Lời Chúa. 
- Lời nguyện chung.  
- Kết thúc bằng một bài hát.  

 

B. Khung cảnh Thánh Kinh:  Jesus is our role model 

Dùng đời sống của Chúa Giêsu theo giai đoạn để tạo một khung cảnh Thánh Kinh gương mẫu họp tập. Để 
giúp các em dễ dàng bắt chước và học theo cách sống của Chúa Giêsu.   

PT TNTT chọn ba giai đoạn cuộc đời Chúa Giêsu làm khung cảnh huấn luyện cho ba Ngành: 
- Ngành Tuổi Thơ & Ấu Nhi: Chúa Giêsu thời ấu thơ, sống ngoan, đơn sơ.  
- Ngành Thiếu Nhi: Chúa Giêsu ẩn dật, sống hy sinh, vâng phục.  
- Ngành Nghĩa Sĩ: Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng, sống dấn thân, chinh phục. 
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C. Bầu khí Thánh Kinh:  Create a bible atmosphere in all activities  

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

 

 

 

 

 

 

IV. KẾT LUẬN 

Thánh Phaolô nói: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Galatians 2:20). 
Chính đời sống gương mẫu đạo đức của người huynh trưởng, sẽ tác động mạnh mẽ đến đời sống và suy 
nghĩa của các em. Là chính Chúa Giêsu Thánh Thể hữu hiện và sống trong huynh trưởng, cho nên mọi tư 
tưởng, ý hướng và hành động của người huynh trưởng đều phải xuất phát từ sự sống chín h Chúa Giêsu 
Thánh Thể.  

  



Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, Sydney  Sổ Tay Huynh Trưởng, 2021 
 

51  

Ý NGHĨA LỬA THIÊNG THÁNH THỂ 
                                                                                                      Tr. GB Bùi Thanh Hùng (TT HLV) - Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 

 
 

“Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều 
được tràn đầy Chúa Thánh Thần …(Cv 2:1)”. 

  
I.  LỜI GIỚI THIỆU 
 
Trong Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể, Lửa thiêng Thánh Thể là: 

- Cao điểm kết thúc Ngày Thánh Thể trong Sa Mạc Huấn Luyện. 
- Một hình thức sinh hoạt hấp dẫn không thể thiếu trong Sa Mạc Huấn Luyện. 
- Môt hıǹh thức giáo duc ̣tự nhiên lẫn siêu nhiên đầy hiệu quả. 

 
II. Ý NGHĨA CỦA LỬA 

 
i. Trong đời sống tự nhiên 

- Lửa đốt cháy - sử dụng trong việc nấu ăn. 
- Lửa cháy sáng - nhờ việc đốt cháy, lửa mang lại nguồn sáng.  
- Lửa đốt nóng - lửa còn có đặc tính sưởi ấm con người khi lạnh lẽo.  

ii. Trong Thánh Kinh 
Ngoài các đặc tính tự nhiên, lửa còn mang ý nghĩa đặc biệt trong Kinh Thánh  

 

1. Trong Cựu Ước 
a)   Lửa gợi lên sự hiện diện của Thiên Chúa.  

b)   Lửa gợi hình ảnh Thiên Chúa thanh luyện.  

c)   Lửa chỉ quyền năng của Thiên Chúa. 

 

2.   Trong Tân Ước 
                  a)   Lửa chỉ lòng mến của Thiên Chúa.  

      b)   Lửa chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ tuần.  

      c)   Lửa thiêu đốt trong ngày xét xử của Thiên Chúa.  

 

3. Trong Phụng Vụ 
a) Nghi thức làm phép lửa và kiệu nến Phục sinh. 
b) Lửa trên Bàn Thánh, cạnh nhà Tạm nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa. 
c) Lửa được Giáo Hội dùng khi cử hành các Bí Tích, ví dụ trong Bí Tích Rửa Tội cũng như Bí 

Tích Thêm Sức. 
 
Danh từ Lửa Thiêng Thánh Thể là cụm từ ghép của hai chữ: “Lửa Thiêng” và “Thánh Thể”. 
“Lửa Thiêng” nói đến lửa tâm hồn - lửa yêu mến và kính sợ Thiên Chúa. “Thánh Thể” là chỉ về Chúa Giêsu 
Thánh Thể, là lý tưởng của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. 
 
III.  MỤC ĐÍCH LỬA THIÊNG THÁNH THỂ 

 

1/ Giáo dục siêu nhiên: 

Trình bày Kinh Thánh qua các tiết mục văn nghệ. 
Hiểu biết và cảm nghiệm về Chúa nhiều hơn với khung cảnh sống động của Thánh Kinh.  

 

2/ Giáo dục tự nhiên:  

Lửa Thiêng Thánh Thể là loại hình sinh hoạt vui tươi, hấp dẫn, giúp sa mạc sinh tham dự: 
 Sống tự nhiên trong sinh hoạt tập thể.        
 Trở nên hoạt bát, tháo vát, nhập cuộc. 
 Phát triển khả năng ca vũ, nhạc kịch… 
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IV.  CHƯƠNG TRÌNH LỬA THIÊNG THÁNH THỂ 
 
Chuẩn bị trước khai mạc 
 

 Ôn lại các bài ca, vũ điệu và nghi thức trong Lửa Thiêng Thánh Thể. 
 Công bố tiết mục văn nghệ cho các đội chuẩn bị, tập dợt. 
 Chuẩn bị dụng cụ hóa trang. 
 Quản Trò tập họp các sa mạc sinh, yên lặng, sau đó các đội  sẽ lần lượt di chuyển đến vị trí trình 

diễn theo vòng tròn chung quanh chỗ đốt lửa. 
 

Khai mạc 
 

 Chia sẻ Lời Chúa về chủ đề Lửa Thiêng Thánh Thể.  
 Người hướng dẫn nói về ý nghĩa của lửa, sự tối tăm và sự mong đợi ánh sáng. 
 Hát bài ca “Gọi Lửa Thiêng”.  
 Châm lửa. 
 Hát và vũ bài “Chào Lửa Thiêng”. 
 Băng reo về Lửa Thiêng Thánh Thể. 

 
Trình Diễn Tiết Mục / Nội Dung 
 

 Quản Trò giới thiệu nội dung chính. 
 Chuyển mục bằng bài hát, băng reo, vũ điệu hay trò chơi phù hợp với nội dung trình diễn.  
 Các tiết mục mang ý nghĩa và trích dẫn từ Thánh Kinh. 
 Dùng hình thức ca, vũ, nhạc, kịch để qua đó đưa ra một bài học. 
 Không có những câu nói hoặc diễn tả quá lố làm sai lạc ý nghĩa. 
 Trong lúc trình diễn, các đội không được ra ngoài để tập dợt thêm. 

   
Bế Mạc 
 

 Lửa tàn, mọi người đứng lên tiến sát quanh đống lửa, vai chen vai. 
 Cha Tuyên Úy / SMT/ Quản Trò nói lại ý nghĩa của lửa, đúc kết câu chuyện Thánh Kinh đã trình 

diễn và rút tỉa bài học cho các sa mạc sinh. 
 Cha Tuyên Úy ban phép lành, đọc kinh tối. 
 Đốt nến cho từng người (lấy lửa từ đống lửa). 
 Hát bài “Mang Lửa Về Tim” (hát 3 lần). 
 Các đội tuần tự rời vòng tròn, tay cầm nến cháy trở về Lều Thánh Thể. 
 Tiếp tục vừa đi vừa hát nhỏ dần, yên lặng, trật tự, cần giữ một khoảng không gian thật lắng đọng. 

 
V.  ĐÚC KẾT 

 

Lửa Thiêng Thánh Thể là một phương pháp giáo dục của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam. Lửa 
Thiêng Thánh Thể là một sinh hoạt vui tươi, có mục đích giáo dục. 
Qua chương trình Lửa Thiêng Thánh Thể, chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần, để Ngài thánh hóa và biến 
đổi chúng ta thành khí cụ và chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa nơi tha nhân. 
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PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI VÀ DẠY KHÓA 
CHO ĐOÀN SINH 

 Tr. Anna Ngô Thụy Thúy Hằng (HT Cấp 3) - Sa Mạc Khơi Nguồn XII 
 

 
 
Khi soạn và dạy bài khóa cho đoàn sinh, điều kiện cần thiết gồm có 4 phần: 
 

1. Mục đích (Objective) – Why? 
2. Chuẩn bị Nội Dung (Content Preparation) – What? 
3. Trình Bày (Presentation/Delivery) – How? 
4. Đúc Kết (Evaluation/Reflection) – Because… 

 

1. Mục đích rõ ràng (Clear objectives) WHY? 
 

 “Start with the end in mind” 

 Sau khóa học, trưởng muốn các em biết/hiểu những gì? 
What do we want the kids to learn by the end of the lesson? 

 Người khán giả là ai? Ngành nào? Tuổi nào? Có bao nhiêu người? 
Who is our audience? How many will be in the class 
 

2. Chuẩn bị (Preparation) WHAT? 
 

 Nội dung (Content) 
Hiểu rõ nội dung và ý chính của bài khóa  
Understand the topic and content 
 

 Nghiên cứu (Research) 
Dùng những tài liệu xung quanh để nghiên cứu nội dung bài (Sổ khóa, Sách, trang mạng, phim, kinh nghiệm cá nhân hoặc 
Huynh Trưởng vv..)  
Research using different resources  
 

  Học Liệu (Materials/Equipment) 
Cần những học liệu/dụng cụ gì để dạy khóa, cho các em và để trình bày. 
What kind of materials/equipment do you need for your class 

Eg. Technology, computers, videos, pictures, music, pencils, paper etc 
 

  
Soạn bài (Lesson planning) 
 

 CÁCH SẮP XẾP MỘT BÀI HỌC (STRUCTURE OF THE LESSON) 
 
o Phần giới thiệu (Introduction)   

Phần giới thiệu để mở màn bài giảng và gây sự chú ý của khán giả. 
Set the scene for the lesson. Using previous life experiences to make the connection and grab the 
attention of your audience. 

 
o Phần Chính của bài giảng (Main Body)  

Provides the main rich content of your lesson. 
 

o Thực hành/kiểm tra (Practice Time/Demonstration of learning) 
Kiểm tra sự tiếp thu của các em 
Assess how much the children have understand your lesson by using 

 
 Bài tập Worksheets 
 Sinh hoạt Activity/Game 
 Câu hỏi Q&As 
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o Kết Bài (Conclusion) 
Tóm lại ý chính.  
Summary of key points. 

 
o Takeaway notes 

 
 THỜI GIAN (TIME MANAGEMENT) 

o Trưởng có bao nhiêu phút để dạy khóa? 
How long do I have?  

o Nên sắp xếp từng phần theo thời gian dự định. 
Best to allocate time for each section of the lesson and try to stick to it. 

o Example khóa 40 phút 
Phần giới thiệu (Introduction) – 3 phút 
Phần Chính (Main Body) – 10 phút 
Thực hành/kiểm tra (Practice Time/Demonstration of learning) – 20 phút 
Kết Bài (Conclusion) 2 phút 
Buffer – 5 phút 

 
 SÁNG KIẾN (BE CREATIVE)  

o Dùng sáng kiến để thu hút các em. 
Add some creativity in your lesson to create an engaging experience. 
 
 

3. Trình bày (Presentation/Delivery) HOW?  
 
 
Ngôn ngữ & Giọng nói /Language and Tone 

 Dùng ngôn ngữ các em dễ hiểu 
Use language that is appropriate to the audience 

 Lên giọng, xuống giọng để thích hợp với bài giảng 
Change your tone when required 
 

 Structure and flow of your lesson 
 Trưởng phải có chuẩn bị bài dạy cho kỹ lưỡng 

Need to prepare your lesson thoroughly 

 Các phần trong bài có nối tiếp với nhau không? 
How well does each section flow with each other? 

 Đừng làm bày khó hiểu. Giữ bài đơn giản, dễ hiểu. 
Keep it simple and take the shortest path to help the audience understand your point. 
 

  Tự Tin & Sáng kiến/Confidence & Creativity  
 Trưởng nên phải có tự tin khi trình bài trước mặt các em để các em mới tin những gì truyền đạt. 

Have confidence in what you are saying as the audience needs to believe in what you are saying. 
 

 Dùng sáng kiến để tạo một bầu khí thu hút các em. 
Be creative to create an engaging atmosphere 
 

 Have fun teaching 
 

 Khéo Léo/ Agile  
 Nếu thấy các em lơ là, nên tìm cách thay đổi cách trình bày để tạo lại sự chú ý. 

Ability to change your presentation to regain the audience’s attention if the you can see they are starting to 
lose interest. 
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4. Đúc Kết (Evaluation/Reflection) BECAUSE … 
 Sau khi dạy xong, trửơng nên nhận xét bài giảng mình có hiệu quả không?  

After each lesson, need to assess how effective was my lesson? 

 Nên ghi nhận trưởng có dạy được hết bài chưa hay có những gì cần thay đổi cho bài sau.  
How much did I get through and What can do I differently in the next lesson? 
 

 Like anything, the more you do practice and teach, the better you will become.  
Practice makes perfect. 
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PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI  
                                                                                            Tr. Giuse Nguyễn Quang Bình (HT Cấp 3) - Sa Mạc Khơi Nguồn XII 

 
I. THẾ NÀO LÀ PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI?  

Phương pháp hàng đội là lấy đơn vị Đội làm căn bản mà trong bất cứ một đoàn thể nào cũng đều buộc phải 
có. PPHĐ là phương pháp huấn luyện, chia đoàn ra thành đội và trao trách nhiệm cho đội để sinh hoạt và 
thực hành. PPHĐ là cách tổ chức lấy đội làm đơn vị căn bản trong mọi sinh hoạt. 

Trong PT TNTT, PPHĐ là lối huấn luyện các trẻ thành từng đội nhỏ, họp nhau thường xuyên để sinh hoạt, 
học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Trong đó đội trưởng và đội phó là người phụ trách đội qua sự quan sát và cũng 
như hỗ trợ của một huynh trưởng. 
 
 
II. LỢI ÍCH (BENEFIT) 

Mọi người tham gia công việc một cách ý thức, tự nguyện: người lớn việc lớn, người nhỏ việc nhỏ. Mọi 
người nhận thấy mình có trách nhiệm, được tôn trọng nên đều tham gia tích cực. Mọi người được phân chia 
công việc hợp lý (vừa sức, hợp khả năng). 

Khi mọi người chia sẻ công việc đồng đều thì sẽ dễ dàng làm việc và có thực tâm thì mọi người sẽ tôn trọng 
lẫn nhau, giúp nhau thăng tiến và học hỏi được hựu quả hơn. Nếu các đội đều tiến thì đương nhiên cả đoàn 
đều tiến triển và ngày một vững mạnh hơn. 
 
Thêm nữa, PPHĐ có những lợi ích đặc biệt như sau: 
- Phương pháp giáo dục hay nhất để rèn luyện tính khí con người trong mọi môi trường và hoàn cảnh sống. 
- Giúp đoàn sinh tự phát triển tài năng, năng khiếu và học biết cách điều khiển.  
- Tạo được sự đoàn kết trong đội và tạo được cho mỗi đội viên có tinh thần trách nhiệm xây dựng cho đội   
  mình ngày một tiến triển hơn. 
- Gây được tinh thần thi đua lành mạnh giữa các đội với nhau, đội này thấy đội kia khá hơn mình thì thường           
  là tự mình phải cố gắng hơn nữa để không bị kém hơn các đội khác.  
 
 
 
 
 
 
 
 
III. CĂN BẢN (THE BASIC) CẦN THIẾT  
 
A. Đội gồm từ 8 em tới 10 em 
PPHĐ là cách tổ chức một nhóm nhỏ từ 8 em đến 10 em thành một đội và do một em là đội trưởng (ĐT) và 
một em đội phó (ĐP) đứng ra chỉ huy, chịu trách nhiệm và hướng dẫn các em trong đội đó. 
- Ngành Tuổi Thơ -Thiếu Nhi: đội gồm có từ 7-10 em. 
- Ngành Nghĩa Sĩ: đội gồm có từ 5-8 em. 
 
B. Mỗi đội có một đội trưởng và một đội phó  

Đội Trưởng (ĐT): Là người được chọn vì có khả năng và đức tính cần thiết, được huấn luyện trước khi trao 
trách nhiệm coi một đội. Lo điều khiển chung mọi công việc trong đội (dạy phong trào, chuyên môn, phân 
chia công tác). Thúc giục đội viên đi sinh hoạt đầy đủ và thi hành nhiệm vụ chu đáo.  
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Đội Phó (ĐP): Vì ĐT không thể làm tất cả mọi việc nên cần có đội phó giúp. Đội phó cũng được huấn luyện 
như ĐT, vì sẽ thay ĐT điều khiển đội khi ĐT vắng mặt. Giúp ĐT trông coi đội và điều khiển đội khi ĐT vắng 
mặt, huấn luyện đội viên mới trong đội. 
 
C. Hoạt động một cách tự trị (self-manage) 
Đội lại cần phải được tự trị, tức là ĐT/ĐP luôn luôn phải là người có quyền điều khiển và quyết định những 
vấn đề trong đội của mình. Biết cách tổ chức các sinh hoạt cho đội của mình và cũng biết phân chia các nhiệm 
vụ cho từng đội viên của mình.  
 
 
 
 
 
 
 
IV. ÁP DỤNG PPHĐ TRONG PT TNTT (TO PUT INTO PRACTICE) 

Trong PT TNTT của chúng ta, từ những sinh hoạt thường xuyên trong một xứ đoàn hãy sinh hoạt của một sa 
mạc huấn luyện, trong đó đều lấy và áp dụng PPHĐ làm căn bản để thi hành mọi việc. Trong đó vai trò của 
người ĐT/ĐP rất quan trọng. Để mọi việc trong sa mạc thi hành một cách tốt đẹp hay là một đội trong những 
buổi sinh hoạt được nổi bật, chiếm nhiều tua danh dự, cờ danh dự, khen thưởng v.v...phần lớn là nhờ tài lãnh 
đạo khéo léo của người ĐT/ĐP. Cũng thế, trong sinh hoạt của đoàn, nếu ĐT/ĐP giỏi và có khả năng chỉ huy 
đội thì sự hăng say và thi đua sinh hoạt sẽ được thể hiện một cách rất rõ rệt. 

Để áp dụng PPHĐ một cách tốt đẹp và có hiệu lực thì phải cần áp dụng những việc làm như sau:  
 
A. Tuyển chọn (select) ĐT/ĐP 

Một đội cần phải là một đơn vị trong công việc, trong trò chơi, trong trật tự, trong buổi trại, vả trong việc 
thiện hằng ngày. Vì thế, việc quan hệ là phải chọn một thiếu sinh có đủ năng lực làm ĐT/ĐP. Đủ năng lực 
không có nghĩa là thông thái. Đủ năng lực ở đây, nghĩa là có thể dìu dẫn kẻ khác. Những đức tính cần để điều 
khiển một phần là sẵn có, một phần lại nhờ giáo dục mà thâu tập được.  
 
ĐT/ĐP là một người chỉ huy, lãnh đạo một đơn vị đội, có trách nhiệm hướng dẫn và huấn luyện các đội viên 
trong đội. Thi hành và trực tiếp chuyển lệnh từ các cấp trên trao xuống. Trực tiếp liên hệ và chịu trách nhiệm 
với chi đoàn trưởng. Với cương vị là một cấp chỉ huy, người ĐT/ĐP cần phải hội đủ các điều kiện sau đây:  

 Có tư cách và tác phong lãnh đạo.  
 Có tinh thần trách nhiệm.  
 Có kiến thức và khả năng vượt trội hơn các đội viên.  
 Có đầu óc tổ chức và khả năng hoạch định chương trình làm việc.  

Ngoài vai trò chỉ huy, ĐT/ĐP còn là một người anh, người chị của đội. Luôn thương yêu và săn sóc các đội 
viên, đùm bọc che chở các đội viên và luôn luôn giúp đỡ các đội viên của mình từ tinh thần đến vật chất như 
anh chị em trong một gia đình. Với cương vị là người anh, người chị, người ĐT/ĐP cần có các đức tính như 
sau:  
            * Lòng bác ái, vị tha      
            * Vui vẻ, hòa nhã      

* Công bằng 
* Nêu gương tốt  
* Hy Sinh 
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B.. Trao trách nhiệm (responsibility) cho ĐT/ĐP 

Luôn trao phó các trách nhiệm liên quan đến việc điều hành đội cho ĐT/ĐP. Nếu cần, nên hướng dẫn và giải 
thích cặn kẽ cho ĐT/ĐP trước để các ĐT/ĐP hướng dẫn lại các đội viên. Nên tạo cơ hội truyền lệnh cho các 
ĐT/ĐP càng nhiều càng tốt để chính các ĐT/ĐP sẽ truyền lệnh lại cho các đội viên của mình. Như thế ĐT/ĐP 
mới thực sự cảm thấy mình có trách nhiệm trực tiếp với đội viên của mình.  
 
Hướng dẫn và giải thích cặn kẽ để mỗi một ĐT/ĐP ý thức được rằng mình là phần tử chính yếu của đội, là 
một nhà lãnh đạo, chỉ huy một đội, chịu trách nhiệm trực tiếp mọi vấn đề sinh hoạt trong đội. Đó là một trách 
vụ cao quý. Do đó người ĐT/ĐP phải có bổn phận đóng góp tích cực để xây dựng cho đội ngày một tiến 
mạnh hơn và như thế sẽ đem lại cho đoàn sự phát triển rất hữu hiệu. 
 
Muốn thu hoạch kết quả mỹ mãn, thì phải giao phó hoàn toàn trách nhiệm cho đội trưởng. Nếu biết dùng đội 
trưởng, thì người chi đoàn trưởng sẽ đỡ lo âu, và đỡ tốn thì giờ trông nom những chi tiết vặt vãnh. Tuy nhiên, 
PPHĐ đặt ra không phải để bớt công cho chi đoàn trưởng, nhưng cốt nhất là để giao trách nhiệm cho trẻ gánh 
vác, vì đấy là phương tiện hay nhất để rèn luyện tính khí con người.  
 
C. Tin tưởng (trust) vào tài (ability) lãnh đạo (leadership) của ĐT 
 
Luôn nâng cao và tạo uy tín cho ĐT/ĐP làm việc. Không bao giờ khiển trách các ĐT/ĐP trước mặt các đội 
viên. Khôn khéo giải thích khi đội viên than phiền ĐT/ĐP mà không làm mất đi uy tín người ĐT đó.  
 

D. Trao mệnh lệnh (instruction) xuống cho đội qua ĐT 

Dùng ĐT/ĐP để thi hành các lệnh, và ĐT được quyền dùng các cách để thực hiện với sự giúp đỡ của ĐP và 
đội viên.  
 

E. Tổ chức chương sinh hoạt dành cho ĐT/ĐP 

Việc thực hành cho các ĐT/ĐP cần phải có và đòi hỏi sự kiên tâm huấn luyện và khéo léo hướng dẫn của các 
huynh trưởng trực tiếp trách nhiệm. Yếu tố căn bản và rất hiệu quả trong việc thực hành là áp dụng PPHĐ 
tối đa, tạo cơ hội cho các ĐT/ĐP làm việc càng nhiều càng tốt. Song song là việc theo dõi và huấn luyện 
thêm cho các ĐT/ĐP được thành thạo trong việc chỉ huy đội và cần phải được liên tục. Tạo cơ hội cho các 
ĐT/ĐP hội họp để: 

 Chia sẻ các kinh nghiệm cũng như các ưu khuyết điểm. 
 Lắng nghe và lấy ý kiến từng thành viên trong đội qua ĐT/ĐP. 
 Huấn luyện đội trưởng và đội phó để đội trưởng và đội phó có kinh nghiệm về quản lí đội. 
 Báo cáo sinh hoạt và các thành quả của đội đã đạt được và mục tiêu của Đội đang muốn đạt tới. 

 
V. KẾT LUẬN 
 
PPHĐ là một trong những phương pháp giáo dục và huấn luyện của PT TNTT. PPHĐ lấy đơn vị đội làm căn 
bản để điều khiển và sinh hoạt trong đoàn qua những sự chia sẻ công việc, học hòi và cách việc làm tự trị của 
mỗi đội, và qua đó giúp đoàn sinh tự phát triển tài năng, năng khiếu và học biết cách điều khiển.                                               

  



Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, Sydney  Sổ Tay Huynh Trưởng, 2021 
 

59  

NGHỆ THUẬT TẬP HÁT 
                                                                                        Tr. Maria Nguyễn Thị Ngọc Bích (TT HLV) - Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 

 

 
Mục Đích  
• Giáo dục về Giáo Lý và Đức Tin.  
• Tạo bầu khí sinh hoạt vui tươi lời khuyên và bài học cho đời.  
• Hỗ trợ và dùng trong trò chơi. 
• Duy trì và trau dồi tiếng Việt .  
• Phát huy khả năng ca hát.  
 
Cách Chọn Bài Hát  
• Lứa tuổi các em.  
• Ý nghĩa bài hát: chọn bài cho hợp hoàn cảnh (i.e vui chơi hay nghiêm trang). 
 
Một Vài Cách Thức Tập Hát  
• Vỗ tay hoặc dùng vũ điệu phù hợp kèm theo. Bài hát có vũ điệu sẽ giúp đoàn sinh dễ nhớ (các vũ điệu 
phải thích hợp với lứa tuổi và có ý nghĩa).  
• Có thể dùng sự trợ giúp của âm nhạc như guitar, keyboard, midi, mp3, you tube v.v..  
• Viết bài trên tấm bảng/giấy và tập từng câu.  
• Chọn những bài hát ngắn gọn để dễ nhớ.  
• Hát bè.  
 
Cách Tập Hát 
Trước Khi Hát  
• Chuẩn bị, tìm kiếm bài hát (lời hát, giấy sách, mục đích).  
• Biết hát thông thạo và có tự tin.  
• Chuẩn bị sao cho phù hợp với những yếu tố cần lưu ý như lứa tuổi, thời gian, nơi dạy v.v.  
 
Trong Khi Hát  
• Nên cho các em đọc vài lần trước khi tập hát. 
• Giải thích ý nghĩa của bài.  
• Chia bài ra làm từng đoạn ngắn . 
• Tập từng câu, từng đoạn theo khả năng các em.  
• Thuộc câu này sang câu khác . 
• Theo dõi khả năng tiếp thu của đối tượng và điều chỉnh cho phù hợp . 
• Sửa sai ngay nếu hát sai, tránh làm thành thói quen lâu ngày.  
• Xử dụng cách thức phù hợp để hiệu quả, sống động hơn.  
 
Sau Khi Hát  
• Lượng định khả năng tiếp thu và xem lại chương trình, thời gian học v.v.  
• Rút ưu khuyết điểm cho chính mình để có thể tiến bộ hơn.  
• Trau dồi thêm khả năng và kho tàng bài hát của Trưởng. 
 
Bài Ca Chính Thức Khác Với Bài Ca Sinh Hoạt Như Thế Nào?  
Bài ca chính thức được dùng trong những nghi thức & sinh hoạt đặc biệt của Phong Trào.  
Bài ca sinh hoạt được dùng để sinh hoạt, tạo tinh thần đoàn kết và bầu khí vui tươi. 
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CÁCH GIAO TẾ CĂN BẢN 
                                                                                      Tr. Têrêsa Huỳnh Hoa Hồng Phúc (HLV TC) - Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 

 

 
 Liên Hệ Giữa Huynh Trưởng với Huynh Trưởng, Phụ Huynh và Đoàn Sinh 

 

 

 

 
I. GIAO TẾ LÀ GÌ? 

- Giao tế hay còn gọi là giao tiếp là mối tương quan giữa người với người trong cộng đồng, trong xã hội hay 
trong một tổ chức lớn nhỏ. Là người, ai cũng bị đặt trước mối liên hệ với người khác tuỳ vai trò, cấp bậc, vị 
trí của mình mà mối liên hệ đó hạn hẹp, rộng rãi, bình thường hay quan trọng…  

- Lịch thiệp là hoa thơm của đức bác ái. Mà thánh Phaolo dạy rất rõ về đức ái: “Đức ái thì nhẫn nhục, không 
ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng 
tất cả”. “Anh em hãy cố đạt cho được đức ái... hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng 
Hội Thánh”.  

 
II. ĐỐI TƯỢNG CỦA GIAO TẾ 

- Giao tế luôn luôn có hai vế: Tôi và anh (chị),  chúng tôi và các anh (các chị)…  
- Địa vị, tư cách của mỗi người trong cộng đồng, được cộng đồng nhìn nhận cách tự nhiên,  
   người cao niên mặc nhiên được cộng đồng kính trọng. 
- Người hiền lành, nhân đức được mọi người kính nể. 

* Đối tượng giao tế: Huynh Trưởng với Huynh Trưởng, Huynh Trưởng với Phụ Huynh, Huynh Trưởng với 
Đoàn Sinh. 

 
III. MỤC ĐÍCH CỦA GIAO TẾ 

Mỗi cuộc giao tế đều có mục đích: 
- Huynh trưởng tiếp xúc  phụ huynh về việc của con em họ trong Xứ Đoàn. 
- Huynh trưởng tiếp xúc với Huynh Trưởng trong Xứ Đoàn để làm cho Xứ Đoàn thăng tiến  
   qua các sinh hoạt hàng tuần. 
- Huynh Trưởng tiếp xúc với đoàn sinh các cấp để huấn luyện và giảng dạy cho các em biết  
   và yêu Chúa hơn. 

IV. NGHỆ THUẬT GIAO TẾ 

1. Nắm vững mục đích: 
* Trình bày một cách rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và truyền cảm có thể về mục đích mà mình muốn đạt 
đến. 
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2. Tư cách và Tác phong khi giao tế của người Huynh Trưởng cần có: 
- Luôn lễ phép, tôn trọng và lắng nghe. 
- Dùng ngôn ngữ lịch sự và thái độ vui vẻ. 
- Đại lượng, tế nhị, hợp tác, trung thực và yêu thương. 

3. Một số lưu ý: 
- Không nên ngắt lời, nhất là khi người đối diện là cấp trên. 
- Nếu đối tượng có vẻ lạnh nhạt, ta nên tạo sự phấn khởi bằng cách hỏi vài điều vui vẻ. 
- Cần chăm chú nghe và nhìn vào đối tượng, đừng nhìn “trừng trừng” cũng đừng “ngó lơ”. 
- Tùy theo vai vế của đối tượng để chọn lời xưng hô hoặc mở đầu (cách xưng hô đối với    
   người Việt Nam rất quan trọng, có thể sẽ xẩy ra chuyện lớn vì những lỗi nhỏ này). 

 
V. KẾT LUẬN 

Đối với Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, nền tảng của nghệ thuật giao tế là: 
 
   *  Lòng mến, sự chân thành, khiêm tốn, bỏ qua những thiếu sót của nhau, luôn lắng nghe,  
     luôn cười khi nói chuyện với người khác, có chút hài hước, biết cách ca ngợi người khác  
     đúng lúc, đúng chỗ. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau!” 
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ÁP DỤNG KINH THÁNH TRONG TRÒ CHƠI 
                                                                                    Tr. Đôminicô Nguyễn Đức Cương (HT Cấp 3) - Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 

 

 
                                                           
 
 
 
 
I. TRÒ CHƠI SINH HOẠT LÀ GÌ?  Activity Games 
 
1. Hoạt động tập thể   Group activity 
2. Xây dựng bầu khí vui   Create a cheerful environment 
3. Theo luật chơi nhất định   Predetermined rules  
4. Phương pháp giáo dục   Educational methods 

 
II. LỢI ÍCH CỦA TRÒ CHƠI   Benefits 
 
1. Xóa bỏ khoảng cách, tạo tình thân, xây tinh thần đồng đội. 
2. Đem lại niềm vui, cởi mở, giải tỏa căng thẳng. 
3. Tinh thần kỷ luật, tính công bằng, và tôn trọng. 
4. Tăng cường thể lực, rèn luyện trí lực, trau dồi kiến thức. 

 
III. PHÂN LOẠI VÀ CHUẨN BỊ MỘT TRÒ CHƠI   Classify & Preparation 
 
1. Phân loại trò chơi   Classify types of game 

a. Theo tính chất nội dung.  
b. Theo đối tượng tham gia (độ tuổi, giới tính, thành phần). 
c. Theo tầm cỡ dàn dựng (quy mô trò chơi, số người tham gia..) 
d. Theo điều kiện không gian (trong nhà, ngoài trời, dưới biển, trong rừng…) 
e. Theo nhu cầu phục vụ. 

2. Soạn luật cho trò chơi phải tổng quát, rõ ràng và đơn giản. 
3. Chuẩn bị dụng cụ cần thiết. 

 
IV. CÁCH RA TRÒ CHƠI   Hosting  
 
1. Ổn định các em: Cần tạo sự tập trung và gây sự chú ý từ lúc đầu. 
2. Giới thiệu trò chơi: Giải thích trò chơi rõ ràng và ngắn gọn, mức độ giải thích tùy theo độ tuổi của các  
    em. 
3. Hướng dẫn cách chơi và luật chơi: Hướng dẫn đầy đủ rồi mới chơi, giải thích trò chơi sao cho ngắn gọn,  
    dễ hiểu, dí dỏm, tỏ ra sự say mê. 
4. Chơi nháp: Không nháp sẽ không biết cách chơi, nhưng nháp nhiều chơi sẽ chán. 
5. Chơi: Luôn quan sát các em trong khi chơi, năng động và cổ võ người chơi để tạo sự hòa đồng và đoàn  
    kết, đề cao tinh thần tự giác, bắt lỗi phải chính xác, dứt khoát và công bằng. 
6. Ngưng đúng lúc: Phải biết lúc nào ngừng trò chơi để đảm bảo sức khỏe và tạo sự luyến tiếc cho lần sau  
    chơi. 
7. Kết thúc: Thưởng phạt bằng những hình phạt nhẹ, thoải mái và dễ thực hiện, tránh chê bai và dùng các  
    hình phạt có tính chất hài hước, nếu được cùng rút ra bài học từ trò chơi. 
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V. TRÁCH NHIỆM CỦA QUẢN TRÒ 
 
- Biết rõ luật chơi và cách chơi. 
- Vui tươi và cởi mở. 
- Nói chuyện ngắn gọn và dễ hiểu. 
- Quan sát bầu khí. 

 
VI. ÁP DỤNG KINH THÁNH TRONG TRÒ CHƠI  
 
1. Phương pháp giáo dục 
    - Thông điệp Thánh Kinh   Message 
    - Bài học trong Thánh Kinh   Lesson 
    - Một câu trong Thánh Kinh   Sentence 
2. Lợi ích 
    - Mang Kinh Thánh đến với các em dễ hơn. 
3. Yêu cầu 
    - Hiểu đúng Thánh Kinh và làm đúng ý của Thánh Kinh. 
 
 
VII. KẾT LUẬN  
 
Nếu được chuẩn bị tốt: 
 
    - Trò chơi Thánh Kinh là phương pháp giáo dục tốt cho người chơi học hỏi Kinh Thánh và  
       hiểu biết Kinh Thánh dễ dàng hơn. 
    - Cơ hội để mang mọi người gần lại với nhau, và qua đó gần Chúa hơn. 
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THÁNH LỄ TRONG ĐỜI SỐNG HUYNH TRƯỞNG 
                                                                                                                     Lm. PX Nguyễn Văn Tuyết - Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 

 
Một đoàn viên của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, đặc biệt là một huynh trưởng, chắc chắn ai cũng phải 
biết về việc huấn luyện các đoàn viên về hai phương diện: tự nhiên và siêu nhiên dựa theo tôn chỉ và mục 
đích của phong trào: cầu nguyện, hy sinh và làm việc tông đồ.  
 
Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta quá bận tâm theo đuổi làm những việc theo phương diện “tự nhiên,” nghĩa là 
chỉ để ý đến mối liên hệ giữa con người với nhau mà không để ý đến phương diện siêu nhiên, là mối liên hệ 
giữa mình với Chúa Giêsu Thánh Thể. 
 
Mối Liên Hệ Giữa “Tự Nhiên” Và “Siêu Shiên” Trong Cuộc Sống Của Một Huynh Trưởng 
 
“Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người 
em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người, Martha bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng 
lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo 
em tôi giúp tôi với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự 
cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất” (Lc 10: 38-42). 
 
Tin mừng thánh Luca (Lc 10:38-42), diễn tả sự quan trọng mối liên hệ giữa tự nhiên và siêu nhiên này. Thánh 
Luca kể lại cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu đến nhà Martha và Maria, các chị của Lazarô. Hai cô chào đón 
Chúa, và Maria gác lại những chuyện đang làm để ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe Người: cô không muốn 
lỡ mất một lời nào của Chúa. 
 
Maria – Phương Diện Siêu Nhiên 
 
Hình ảnh Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu, cho chúng ta thấy thái độ cầu nguyện của một huynh trưởng, 
một người biết lắng nghe và đồng cảm với Chúa. Rằng khi làm việc, một huynh trưởng cần dành một chút 
thời gian dừng lại, để nhìn lại chính mình trong thinh lặng, để Chúa ngự vào mình, rồi sau đó trở lại tiếp tục 
những công việc mà chúng ta đã dừng lại đó.   
 
Ca ngợi thái độ của Maria, người đã “chọn phần tốt nhất” (câu 42). Chúa Giêsu cũng lặp lại với mỗi huynh 
trưởng rằng: “con đừng để bị cuốn theo công việc phải làm, nhưng trước hết hãy lắng nghe tiếng Chúa, để 
làm tốt những nhiệm vụ mà cuộc sống, đặc biệt phong trào trao cho con.” 
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Martha – Phương Diện Tự Nhiên 
 
Hình ảnh thứ hai là Martha. Thánh Luca nói rằng chính cô là người đã đón Chúa Giêsu (câu 38). Có lẽ Martha 
là một người hiếu khách, thích làm việc. Trong khi Maria đang lắng nghe Chúa Giêsu, thì Martha hoàn toàn 
bị lôi cuốn bởi nhiều việc phục vụ khác. Do đó, Chúa nói với cô: “Martha, con đang lo lắng bối rối về nhiều 
chuyện. Chỉ có một sự cần, Maria đã chọn phần tốt hơn” (Lk 10:41-42).   
 
Với những lời này, Chúa không ám chỉ việc phục vụ (tự nhiên) của Martha là vô ích và không được cảm kích 
nhưng muốn nhắc rằng ngoài những việc làm cụ thể đó còn có một điều cần hơn (siêu nhiên) mà Maria đã 
nhận ra nhưng Martha lại chưa nhận ra. Maria ngồi đó không phải vì lười biếng cũng không phải để được 
giải trí bằng những câu chuyện mà Chúa sẽ kể nhưng vì nhận ra rằng “Chúa có lời ban sự sống đời đời” (Jn 
6:68).  
 
Nối Kết Giữa Tự Nhiên Và Siêu Nhiên 
 
Qua hai cách phục vụ của Martha và Maria, Chúa muốn dạy rằng khi phục vụ chúng ta phải phục vụ như 
Martha nhưng với tâm hồn lắng nghe của Maria. Phục vụ phải được tác động bởi Lời Chúa và Lời Chúa phải 
được biểu lộ qua phục vụ. Cả hai phải đi đôi và bổ túc cho nhau thì mới không bị chi phối và lo lắng “về 
nhiều chuyện,” nhưng tin và phó thác vào Thiên Chúa là động lực thúc đẩy để chúng ta phục vụ. Đây là “sự 
cần” mà Chúa muốn ám chỉ.  
 
Phục vụ mà không có Lời Chúa và Giáo Huấn của Giáo Hội tác động chúng ta sẽ có nguy cơ lâm vào việc 
phục vụ cho ích kỷ cá nhân thay vì phục vụ vì yêu thương tha nhân, cho các em và cho Phong Trào. 
 
Tự Nhiên Và Siêu Nhiên Trong Đời Sống Huynh Trưởng 
 
Hình ảnh của Maria và Martha nhắc mỗi huynh trưởng rằng sự khôn ngoan của trái tim nằm ở chỗ biết cách 
kết hợp hai yếu tố này: cầu nguyện và hoạt động. Martha và Maria chỉ cho chúng ta con đường. Nếu chúng 
ta muốn trở thành một huynh trưởng đầy đủ cả hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên, chúng ta phải liên kết 
hai thái độ này: một đàng, “ngồi bên chân” Chúa Giêsu, để lắng nghe và được hướng dẫn bởi Lời Chúa như 
là nguồn ân sủng và là động lực giúp chúng ta trong mọi hoạt động tự nhiên -  chiêm niệm trong hành động. 
 
Huynh Trưởng không chỉ luôn tích cực trong các sinh hoạt vui chơi nhưng còn phải lắng nghe Lời Chúa để 
tìm kiếm sự hướng dẫn trong sinh hoạt của mình.  
 
Huynh Trưởng không nên chỉ mải mê làm việc mà quên đi việc ngồi dưới chân Chúa để suy tư về ý nghĩa và 
lý tưởng của mình.  
 
Huynh Trưởng không nên quá lo lắng lăng xăng làm nhiều việc về phương diện “tự nhiên” mà quên đi phương 
diện “siêu nhiên” là cầu nguyện của mình. Cao điểm của cầu nguyện là Bí Tích Thánh Thể. 
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THÁNH LỄ LÀ GÌ? 
 
Thánh Lễ Như Là Một Hy Tế 
 
Từ thời các Tông đồ, Thánh Lễ là việc cử hành chính yếu của các Kitô hữu trong việc thờ 
phượng. Theo giáo huấn Giáo hội, Thánh Lễ không chỉ là sự nhắc lại hoặc biểu trưng cho 
cái chết của Chúa trên Thánh Giá nhưng còn làm cho sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Kitô 
tại đồi Can-vê trở thành Bí Tích, để qua đó sức mạnh Cứu Chuộc có thể được tác động 
nhiều hơn trong cuộc sống chúng ta ngay trong hiện tại.  
 
Sự Hiện Diện Thực Sự Của Chúa Kitô 
 
Bí Tích Thánh Thể là sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô. Giáo Hội dạy rằng mặc dầu Chúa Kitô hiện diện 
giữa dân Người qua nhiều cách khác nhau, nhưng Chúa hiện diện một cách đặc biệt trong Bí Tích Thánh 
Thể. Vì trong Bí Tích Thánh Thể, Mình và Máu, linh hồn và thần tính của Chúa Giêsu hiện diện một cách 
đích thực. 
 
Chúa Ở Giữa Chúng Ta 
 
Một trong những danh hiệu mà kinh thánh dành cho Chúa Giêsu là “Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng 
chúng ta” (Mt 1:23). Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Đấng trở nên người phàm ở giữa chúng ta. Và Người 
cũng muốn giữ sự gần gũi với chúng ta để ban cho chúng ta món quà về sự hiện diện của Người trong Bí 
Tích Thánh Thể. Vì thế Chúa tiếp tục là Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta trong Thánh Lễ.  
 
Tuy nhiên, Chúa để ở gần chúng ta không ngừng ở đó. Sự hiện diện của Chúa tiếp tục kéo dài qua Bánh 
Thánh Thể ngay cả bên ngoài Thánh Lễ bao lâu mà Bánh Thánh đó vẫn còn tồn tại. Đây là lý do tại sao trong 
mọi nhà thờ Thánh Thể được đặt tại một nơi thánh hiến gọi là Nhà Tạm.  
 
Chúa Hiện Diện Trong Lều Thánh Thể  
 
Đây cũng là lý do tại sao, các Sa Mạc của Thiếu Nhi đều có Lều Thánh Thể. Khi đi ngang qua Nhà Tạm, hay 
Lều Thánh Thể, chúng ta phải tôn kính sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể bằng cách bái gối hay 
làm một vài cử chỉ thánh thiêng để biểu lộ việc tôn kính Thiên Chúa trong Nhà Tạm, hay trong Lều Thánh 
Thể. 
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Một Sự Hiệp Thông Thánh 
 
Giáo Hội xem việc Rước Mình Thánh Chúa như là cao điểm của việc thờ phượng Thánh Thể. Bởi vì hiệp 
thông thánh là sự kết hiệp sâu xa nhất mà chúng ta có thể có với Chúa Giêsu. Trong sự hiệp thông này, Chúa 
bước vào thân thể chúng ta, hoà chính Người vào linh hồn chúng ta. 
 
Nhận lấy Mình Thánh Chúa thường xuyên có thể có một hiệu quả lớn trong cuộc sống. Nó có thể giúp chúng 
ta vượt qua những yếu đuối và tội lỗi, hướng dẫn những quyết định và nâng đỡ chúng ta trong những cơn thử 
thách, đau khổ, và giúp chúng ta trưởng thành trong sự thánh thiện. Với việc nuôi dưỡng chính mình với 
Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta sẽ từ từ được biến đổi bởi chính cuộc sống của Chúa đang ở trong chúng 
ta. 
 
Kết Luận 
 
Khi Chúa Giêsu đến nhà bà Maria và Martha. Martha phục vụ vì nhu cầu cấp thiết của khách trong mối tương 
quan giữa người với người nhưng Chúa Giêsu đưa ra một chiều kích quan trọng hơn trong cuộc sống kitô 
hữu: mối liên hệ cá nhân trực tiếp giữa con người và Thiên Chúa, một mối liên hệ mà mà Maria đã chọn.  
 
Ngày nay, Chúa cũng ở gần chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể. Trong khi phục vụ, Chúa cũng mời gọi Huynh 
Trưởng hãy yêu thương và phục vụ Thiên Chúa và Phong Trào với bàn tay của Martha và con tim của Maria.   
 
Tình yêu Thiên Chúa phải được nhập thể trong tất cả những việc chúng ta làm để việc làm đó trở nên dấu 
chứng hiệu quả cho tình yêu tự hiến của mình. Đây chính là “sự cần” mà Chúa muốn ám chỉ. Chúa cần tinh 
thần phục vụ chứ không cần dịch vụ mà chúng ta đang làm. 
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NHỮNG ĐỨC TÍNH CẦN CÓ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO 
                                     Tr. Maria Hà Thị Kim Ly (HLV TC) - Sa Mạc Nắng Hồng XV 

“Thầy không gọi các con là đầy tớ, nhưng là bạn hữu, vì đầy tớ không biết việc chủ làm” Ga (15,15) 

I.       THẾ NÀO LÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO? 

 -  Người lãnh đạo là người đứng đầu đơn vị, là người hướng dẫn một tổ chức hay một hội đoàn, đoàn thể. 

-  Là người khởi xướng mọi công việc, là người có khả năng tổ chức, có óc sáng kiến. 

-  Biết nhận xét về khả năng riêng biệt của mình. 

-  Có tinh thần tự chủ và có trách nhiệm về những hành vi của mình. 

-  Có khả năng biến đổi người khác, biết tôn trọng người khác và biết thu phục nhân tâm. 

Người lãnh đạo không phải là người ra lệnh hay dùng quyền hạn để áp chế người khác. 

II.    VAI TRÒ NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRONG PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ  

Là Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, lẽ dĩ nhiên chúng ta là người lãnh đạo của các em Thiếu Nhi mà 
chúng ta được giao phó để hướng dẫn và dẫn dắt các em sống theo mục đích và đường hướng của Phong 
Trào. 

- Muốn được các em theo mình, Huynh Trưởng phải được các em tin tưởng. 

- Muốn được các em tin, Huynh Trưởng phải gắn bó với Đấng là đường và là người chỉ đường. Đồng thời 
phải tin nơi lý tưởng mình theo đuổi. 

- Huynh Trưởng không chỉ có nhiệm vụ dẫn dắt các em bằng lời nói mà còn bằng đời sống gương mẫu của 
chính mình. Để được như vậy Huynh Trưởng phải vượt thắng được chính mình, nỗ lực sống tinh thần Tin 
Mừng. 

- Người lãnh đạo cần có tư cách, tác phong và đạo đức hơn người. 

Vai trò của người lãnh đạo là biết tổ chức, sắp xếp công việc, biết đưa ra những quyết định để hướng dẫn mọi 
người đạt tới mục đích chung.  

III. NHỮNG ĐỨC TÍNH CẦN CÓ Ở NGƯỜI LÃNH ĐẠO 

 Ngoài những tư cách và tác phong cần có của người Huynh Trưởng, người lãnh đạo cần có những đức tính 
sau: 

 A.    Những đức tính tự nhiên của người lãnh đạo:  

1. Có khả năng quản lý: 

- Cần biết chia sẻ công việc cho những Trưởng khác theo khả năng và điều kiện của họ. Hãy cho họ hiểu sự 
thành công của Đoàn là kết qủa của tất cả chúng ta. 
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2. Lòng can đảm và sự tự tin: “Các con hãy mạnh dạn rao giảng…đừng sợ những kẻ có thể giết được thân 
xác mà không giết được linh hồn” (Mt 10,28). 

- Khi đã quyết định, người lãnh đạo cần can đảm để thực hiện. 

- Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể đối diện với không ít khó khăn, nhưng biết chấp nhận hy sinh và cố 
gắng khắc phục đi tới để hướng dẫn các em Thiếu Nhi đến với Chúa. 

- Lòng can đảm giúp ta sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả do quyết định của mình. 

- Người lãnh đạo cần có sự bình tĩnh khi gặp những khó khăn thử thách. Cần bình tĩnh để phân tích từng sự 
việc và sau đó tìm cách giải quyết. 

- Cần tin tưởng vào vai trò của mình, tin tưởng nơi sự quyết định của mình khi đặt quyền lợi chung lên trên 
quyền lợi cá nhân, không lùi bước trước những khó khăn trở ngại. 

3. Tinh thần trách nhiệm: Hiểu rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Cần phải chu toàn trách nhiệm cách 
chu đáo, không trốn tránh, không ỷ lại vào người khác và không bỏ nửa chừng.  

4. Tính trung thực: Người lãnh đạo cần trung thực với chính mình và với người khác. Trung thực thể hiện 
bằng việc làm chứ không bằng lời nói. Sự thành thật luôn làm người khác tôn trọng và kính phục.  

5. Quảng đại: Người lãnh đạo cần đối xử với người chung quanh với một tâm hồn khoan dung độ lượng, 
đón nhận người khác và dễ tha thứ khi người khác lầm lỗi. 

6. Vâng phục: “Anh em muốn ai làm điều gì cho mình, hãy làm điều đó cho người khác như vậy (Lc 6.31). 

Người lãnh đạo ý thức mình phải vâng lời cấp lãnh đạo cao hơn nếu muốn người dưới thi hành lệnh của mình. 

7. Vui tươi, hoà nhã: Luôn có tâm hồn vui tươi, hoà nhã với mọi người trong lời nói cũng như trong hành 
động. Để mọi người nhận ra hình ảnh yêu thương của Chúa Giêsu trong mỗi người chúng ta. 

B.     Những đức tính siêu nhiên của người lãnh đạo:  

Chúa Giêsu Thánh Thể chính là người lãnh đạo gương mẫu cho chúng ta noi theo. 

1. Ý thức ơn gọi: Huynh Trưởng là người tiếp nối sứ mạng Chúa Giêsu ở trần gian, trong việc hướng dẫn và 
giáo dục các em Thiếu Nhi nên người tốt, người con ngoan của Chúa. 

Qua phép thanh tẩy, chúng ta được mời gọi để trở nên men và muối cho thế gian và là nguồn chuyển Ơn Cứu 
Độ cho kẻ khác. Đây là tiếng gọi và là trách nhiệm của mỗi Kitô hữu chúng ta. “ Không phải anh em đã chọn 
Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái 
của anh em tồn tại…” ( Gioan 15,16). 

2. Niềm tin và lòng trông cậy: Là tông đồ của Chúa Giêsu, người Huynh Trưởng cần có một đức tin sống 
động và niềm cậy trông vững chắc qua việc cầu nguyện liên lỉ và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu bằng cách 
Sống Ngày Thánh Thể. Đây chính là nguồn sống thiêng liêng và là phương cách đặc biệt của mỗi người 
Thiếu Nhi Thánh Thể. 

3. Công bằng, bác ái: Công bằng trong tất cả mọi việc và đối xử với nhau trong tình bác ái huynh đệ. Công 
bằng trong việc thưởng phạt và sẵn sàng giúp đỡ tha nhân khi cần. 
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4. Khiêm nhường: Người lãnh đạo cần có đức tính khiêm nhường trong lời nói cũng như trong hành động. 
Lòng khiêm nhường giúp ta nhìn ra sự thấp hèn của mình trong mối tương quan với Thiên Chúa, giúp ta 
tránh tự mãn về những thành công. Biết nhận lỗi và sẵn sang sửa đổi. Sẵn sàng phục vụ mà không đòi đền 
đáp “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (Thư Thánh Giacôbê 4,6). 

IV. NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO  

Lãnh đạo là một nghệ thuật. Do đó, người lãnh đạo cần phải học hỏi, tự rèn luyện và không ngừng trau dồi 
kiến thức để đạt được hiệu quả trong vai trò lãnh đạo. Sự thành công của một đoàn thể là thành qủa chung 
của mọi cộng sự viên. Ngoài những đức tính kể trên, người lãnh đạo cần có sự tuân phục, mến phục và hết 
lòng cộng tác của mọi cộng sự viên. Để đạt được sự thành công trong nghệ thuật lãnh đạo, người Huynh 
Trưởng lãnh đạo cần có những yếu tố sau: 

1.  Biết việc mình làm: 

- Hiểu rõ được công việc mình phải làm và sẽ làm và quyết tâm thực hiện công việc đó. 

- Biết cách phân chia công việc và xếp đặt đúng người cho hợp với hoàn cảnh và khả năng của họ. 

- Biết lắng nghe ý kiến và sự phân tích của người khác. Biết phối hợp các sáng kiến để công việc được hữu 
hiệu hơn. 

2. Đắc nhân tâm: 

Để đạt được sự mến phục và sự hợp tác tích cực của cộng sự viên, người lãnh đạo cần có sự khôn khéo và tế 
nhị trong cung cách đối xử với những cộng sự viên: 

- Luôn thể hiện tinh thần liên kết, giúp đỡ lẫn nhau. 

- Xây dựng tình thân và thông cảm với nhau. 

- Biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau. 

 Đối với cấp dưới quyền: 

-  Luôn tỏ ra sự quan tâm, dìu dắt và hướng dẫn họ trong mọi hoàn cảnh. 

3. Tổ chức công việc: 

Để giúp Đoàn ngày một thăng tiến, người lãnh đạo cần biết cách điều hành và phân công việc: 

- Làm cho mọi người ý thức rằng công việc của Đoàn là nhiệm vụ chung của mọi thành viên.  
  Họ có phần trong sự thành công của Đoàn.  

- Lên chương trình và phân chia công việc rõ ràng theo khả năng của họ. 

- Đề cao thành tích những thành viên thực hiện côn việc tốt. Nêu ra những thiếu sót cần sửa  
  chữa và không khiển trách cộng sự viên trước tập thể, khi cần nên gặp gỡ riêng để góp ý. 
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4. Truyền lệnh: 

- Rõ rệt: Truyền lệnh phải rõ ràng, ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa và dễ hiểu cho người nhận  
  lệnh. 

- Đơn sơ tế nhị: Dùng chữ dễ hiểu và lời nói tế nhị. Đừng nói: tôi ra lệnh… tôi cấm…để người  
  nhận không thấy bị tổn thương. Mà hãy thử nói: “Tôi mong rằng...tôi tin tưởng rằng anh/chị  
  sẽ thực hiện được công việc đó trước ngày…. 

- Truyền những việc có thể làm được: Cần biết khả năng và giới hạn mà mình đã trao trách  
  nhiệm. 

V. KẾT LUẬN 

- Nghệ thuật lãnh đạo đòi hỏi sự kiên tâm học hỏi và trau dồi mỗi ngày. 

- Đòi hỏi sự nhẫn nại và cố gắng cải tiến trong cách xử thế, trong lời nói cũng như trong hành  
  động. 

- Cần có đời sống nội tâm cao độ, luôn biết kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể để xin Ngài  
  cùng đồng hành và hướng dẫn chúng ta làm tròn trách nhiệm. 

Chúng ta hãy xử dụng tài năng Chúa ban, sống tinh thần trách nhiệm, nhiệt tâm phục vụ tha nhân để cùng 
nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Có người nhận 5 nén, có ngưòi nhận 2 nén và có người chỉ nhận 1 
nén. Điều quan trọng là mỗi người cần phát triển trọn vẹn khả năng nhiều hay ít mà Chúa đã ban, để làm lợi 
ích cho kẻ khác. 

Hãy học nghề lãnh đạo nơi Chúa Giêsu. Vị Lãnh Đạo Tối Cao của Phong Trào. Theo Chúa Giêsu Thánh Thể 
lãnh đạo là: 

 Phục vụ anh em. 
 Làm đầy tớ anh em. 
 Hy sinh cho anh em. 

Cầu chúc quý Trưởng luôn mãi là người lãnh đạo gương mẫu của Anh Cả Giêsu. 
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VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM 
BAN ĐIỀU HÀNH SA MẠC 

                                                                                                     Tr. Maria Hà Thị Kim Ly (HLV TC) - Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 
 

“Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hành những điều Thầy truyền dạy: (GA 15,14). 
 

Để duy trì và phát triển Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Phong Trào có hệ thống tổ chức thống nhất từ địa 
phương đến trung ương về điều hành cũng như về huấn luyện. Do đó, Sa Mạc Huấn Luyện cho các cấp đều 
cần thiết áp dụng hệ thống tổ chức dựa vào đường lối huấn luyện chung của Tổng Liên Đoàn như đã ấn định 
trong Quy Chế Huấn Luyện (QCHL). 

Các vai trò và trách nhiệm trong Ban Điều Hành cần được phân chia rõ ràng để mọi thành viên đều hiểu và 
nắm rõ vai trò cũng như trách nhiệm của mình được trao và chu toàn trọng trách trong tinh thần hiệp nhất, 
yêu thương để đạt được mục đích chung đã đề ra và đạt được kết qủa mong muốn. 

 
1. Tuyên Úy Sa Mạc  
Giữ vai trò linh hướng cho các Sa Mạc Sinh. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm về tinh thần qua các sinh hoạt 
thiêng liêng, đạo đức trong Sa Mạc như: 
- Cố vấn Ban Phụng Vụ và lo các công việc phụng vụ như dâng Thánh Lễ, Chầu/ Viếng Thánh  
  Thể, chia sẻ Lời Chúa và giờ Lửa Thiêng Thánh Thể.  
- Giải tội, mời các Cha đến giải tội,  
- Chịu trách nhiệm chung về tinh thần và sự an toàn cho các Sa Mạc Sinh đặc biệt là phần tâm  
   linh.  
- Giúp chia sẻ câu chuyện dưới cờ và nêu ý lực sống cho Sa Mạc. 
- Cần nắm rõ chương trình chung của sa mạc để theo dõi. 
 
2. Tuyên Úy Phụng Vụ 
Cộng tác với Tuyên Úy sa mạc để: 
- Cố vấn Ban Phụng Vụ.  
- Sắp xếp và mời các Linh Mục dâng Thánh Lễ.  
- Giúp các công việc phụng vụ.  
 
3. Sa Mạc Trưởng 
Là người đứng đầu trong sa mạc với trách nhiệm được giao phó và ủy thác bởi Ban Nghiên Huấn liên hệ để 
huấn luyện các Sa Mạc Sinh theo đúng QCHL. Trách nhiệm:  
- Điều hành tổng quát các sinh hoạt trong sa mạc.  
- Phối hợp với các Sa Mạc Phó để sắp xếp chương trình sinh hoạt và huấn luyện. 
- Ký và gởi các văn thư thông báo hay các văn kiện liên quan đến Sa Mạc.  
- Mời và xếp giờ dạy cho các Huấn Luyện Viên. 
- Thành lập Ban Huấn Luyện. 
- Bổ nhiệm các tiểu ban trong sa mạc. 
- Chịu trách nhiệm về phần Điều Hành và Huấn Luyện cũng như những diễn tiến xảy ra trong sa  
   mạc.  
- Chủ tọa các buổi họp của sa mạc, sắp xếp người đảm trách câu chuyện dưới cờ cho mỗi ngày.  
- Nắm rõ chương trình của từng ngày và cần quyết định kịp thời trong những trường hợp đặc biệt.  
- Trong sa mạc, nếu có chuyện cần giải quyết ngay. Sa Mạc Trưởng cần liên hệ trực tiếp với Tuyên  
  Úy Sa Mạc, Trưởng Khối/Ban Nghiên Huấn, các Sa Mạc Phó và Tổng Trưởng Trực để vấn đề  
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  được giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, Sa Mạc Trưởng là người có quyết định sau cùng sau khi  
  tham thảo ý kiến để giải quyết các trường hợp đặc biệt hay bất ngờ xảy ra. 
- Tạo bầu khí vui tươi trong sa mạc, tinh thần thi đua học tập và tinh thần đoàn kết giữa các ban.  
- Lượng giá các Sa Mạc Sinh cùng với Ban Huấn Luyện.  
- Đệ trình kết quả Sa Mạc của Sa Mạc Sinh và gởi về cho Ban Chấp Hành tổ chức sa mạc, Ban  
  Nghiên Huấn Liên Đoàn hoặc Khối Nghiên Huấn Trung Ương để lưu hồ sơ.  
 
4. Sa Mạc Phó  
- Cộng tác chặt chẽ với Sa Mạc Trưởng để sắp xếp chương trình chung và điều hành sa mạc.  
- Trực tiếp điều hành chương trình sa mạc theo đúng quy định, thông qua các Trưởng tiểu ban để  
  nắm rõ chi tiết công việc của từng ban. 
- Làm việc trực tiếp với Sa Mạc Phó Huấn Luyện, Sa Mạc Phó Điều Hành và Tổng Trưởng Trực  
  trong việc theo dõi những diễn tiến chung của sa mạc. 
- Phụ tá và thay thế Sa Mạc Trưởng khi cần. 
- Thi hành những quyết định của Sa Mạc Trưởng và Tuyên Úy Sa Mạc.  
 
5. Sa Mạc Phó Huấn Luyện 
- Cộng tác với Sa Mạc Trưởng về phần nội dung chương trình huấn luyện trong sa mạc. 
- Chuẩn bị và cung cấp đầy đủ bài khóa, tài liệu học tập, sinh hoạt cho sa mạc. 
- Liên hệ trực tiếp với Khóa Trưởng trong những việc liên quan đến các giờ/bài Khóa. 
- Hỗ trợ việc dạy khóa cho các Huấn Luyện Viên khi cần. 
- Sắp xếp và công bố kết qủa chấm điểm thi đua mỗi ngày từ Tổng Trưởng Trực đưa lên. 
- Soạn thảo các bài Khảo Sát Trắc Nghiệm Hậu Sa Mạc.  
- Cùng với Sa Mạc Trưởng phụ trách chấm các bài thi và hoàn tất kết qủa sa mạc. 
- Đệ trình kết quả sa mạc của Sa Mạc Sinh lên Sa Mạc Trưởng và Khối Nghiên Huấn Trung Ương.  
  (phần này có thể làm thay cho Sa Mạc Trưởng nếu cần). 
 
6. Sa Mạc Phó Điều Hành 
- Cộng tác với Sa Mạc Trưởng để sắp xếp chương trình chung. 
- Chịu trách nhiệm chung về các ban ngành trực thuộc việc điều hành sa mạc. 
- Theo dõi và động viên các Ban làm việc theo đúng chương trình đã định. 
 
7. Khóa Trưởng 
- Chịu trách nhiệm và theo sát chương trình, nhất là các giờ khóa thuộc tiểu trại mình. 
- Khuyến khích các Sa Mạc Sinh có tinh thần thi đua, học hỏi và giữ kỷ luật. 
- Giúp các Sa Mạc Sinh ý thức về phần tâm linh. 
- Giới thiệu các Huấn Luyện Viên dạy khóa để góp ý và rút ưu khuyết điểm người trình bày Khóa. 
- Theo dõi và chấm điểm thi đua cho tiểu trại của mình theo mẫu đã in sẵn. 
- Kiểm soát Sổ Khóa của Sa Mạc Sinh. (bằng cách vào mỗi cuối ngày, thu lại sổ khóa, chấm  
  điểm..., trả lại cho SMS vào sáng hôm sau, Sa Mạc Phó có thể làm thay nếu Sa Mạc không có  
  Khóa Trưởng). 
- Soạn và chấm điểm các Bài Khảo Sát Hậu Sa Mạc. (phần này có thể giao cho Sa Mạc Phó Huấn  
  Luyện đảm trách). 
- Chuyển giao tất cả các bài thi Hậu Sa Mạc của Sa Mạc Sinh cho Sa Mạc Phó Huấn Luyện. 
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8. Tổng Trưởng Trực 
- Thi hành nghiêm chỉnh chương trình của Ban Điều Hành đã đề ra. 
- Liên hệ trực tiếp với Sa Mạc Trưởng, các Sa Mạc Phó và các Khóa Trưởng trong trường hợp  
  chương trình cần thay đổi. 
- Tạo cho bầu khí Sa Mạc phấn khởi nhưng không đi ngoài kỷ luật. 
- Các nghi thức và nghiêm tập phải được thi hành đúng đắn. 
- Công bố thay đổi ý lực.  
- Phân chia công tác cho các Trưởng Trực.  
- Tổng kết phần chấm điểm tù các Khóa Trưởng/Trưởng Trực sau mỗi ngày.  
 
9. Trưởng Trực 
Được mời để giúp Tổng Trực cho những công việc sau đây:  
- Thi hành nghiêm chỉnh chương trình của Ban Điều Hành đã đề ra. 
- Tạo bầu khí vui tươi và tinh thần thi đua trong sa mạc.  
- Liên hệ trực tiếp với Khóa Trưởng trong trường hợp chương trình cần thay đổi. 
- Trước mỗi khóa học, tập họp SMS và mời Khóa Trưởng giới thiệu Huấn Luyện Viên/speakers  
  sẽ thuyết trình. 
- Giới thiệu và cám ơn các HLV hoặc chuyên viên trước và sau mỗi khóa. (Nếu có Khóa Trưởng  
  thì Khóa Trưởng sẽ là người mời và giới thiệu HLV, Trưởng Trực chỉ tập họp Sa Mạc Sinh). 
- Mọi mệnh lệnh nên truyền cho các Đội Trưởng, triệt để áp dụng phương pháp hàng đội. 
- Nhắc các Sa Mạc Sinh sống theo ý lực của sa mạc.  
- Giữ giờ trong sa mạc.  
- Ghi chép và nhận định tinh thần sinh hoạt của các đội.  
- Theo dõi và chấm điểm thi đua cho tiểu trại của mình theo mẫu đã in sẵn. 
    
10. Huấn Luyện Viên Giảng Khóa  
- Soạn và hướng dẫn khóa được chỉ định trong sa mạc.  
- Gởi bài khóa cho Sa Mạc Trưởng/Sa Mạc Phó trễ nhất 1 tuần trước sa mạc hoặc theo sự chỉ định  
  riêng của Ban Điều Hành mỗi sa mạc để xem lại và cho vô sổ khóa.  
- Báo cáo kết quả hoặc những ý kiến đóng góp của các Sa Mạc Sinh cho Ban Điều Hành.  
 
11. Giảng Khóa Viên/Chuyên Gia  
- Là những chuyên gia có bằng cấp chuyên môn hoặc tương đương, được Ban Huấn Luyện mời.  
- Soạn và gởi bài khóa cho Sa Mạc Trưởng/Sa Mạc Phó trễ nhất 1 tuần trước sa mạc, hoặc theo sự  
  chỉ định riêng của Ban Điều Hành mỗi sa mạc để xem lại và cho vô sổ khóa.  
- Báo cáo kết quả hoặc những ý kiến đóng góp của các Sa Mạc Sinh cho Ban Điều Hành.  
 
12. Ban Ẩm Thực  
- Chuẩn bị các bữa ăn sáng, trưa, tối và ăn khuya cho những ngày sa mạc. 
- Các loại nước giải khát, nước uống, trà, càfê, sữa, trái cây và giấy tissues... 
- Dụng cụ nhà bếp (nồi cơm điện, bếp gas, esky, tô, chén, ly, muỗng, đũa, nồi, chảo, bao tay, đồ  
  chùi & xà bông rửa chén, gladwrap, aluminium foil, dầu ăn, muối, hành, tiêu, tỏi, ớt…). 
 
13. Ban Hành Chánh  
- Phiếu ghi danh tham dự sa mạc và phiếu cho visitors. Phiếu xuất/nhập sa mạc. 
- Bảng tên, dây đeo, nón, áo, viết, sổ khóa… 



Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, Sydney  Sổ Tay Huynh Trưởng, 2021 
 

75  

- Danh sách Đội & chia Đội theo cấp.  
- Danh sách các Sa Mạc Sinh và những người giúp sa mạc. 
- Danh sách những người ngủ trong lều hoặc trong phòng. 
- Cần laptops, projectors & printers + giấy in + cardboard. 
- Văn phòng phẩm các loại... 
- Đón tiếp Huấn Luyện Viên và khách của sa mạc. 
- Qùa cho những ân nhân/ khách mời giúp sa mạc. 
- Qùa lưu niệm, nếu cần. 
- In Sổ Khóa & “Phụng Ca Sa Mạc” cho những ngày sa mạc, nếu cần. 
- Cộng tác với Ban Truyền Thông để làm Kỷ Yếu Sa Mạc, nếu có. 
 
14. Ban Tiếp Tân & Chuyên Chở   
- Sắp xếp phương tiện đưa đón Sa Mạc Sinh, Huấn Luyện Viên và Quan Khách trước và sau Sa  
  Mạc.   
- Sắp xếp chỗ ngủ cho các Xứ Đoàn từ các tiểu bang khác về, ít nhất một ngày trước và sau Sa  
  Mạc (nếu là SM/ĐH toàn quốc). 
- Liên hệ với Ban Phụ Huynh hoặc Hội Đồng Mục Vụ xin họ giúp về phần chuyên chở nếu cần. 
 
15. Ban Kỹ Thuật 

- Cổng Sa Mạc (tùy nhu cầu của Sa Mạc, có thể cần 1 cổng chính và các cổng cho từng tiểu  
  trại). 
- Phân phối lều, khu đất dành cho từng tiểu trại.  
- Dựng Lều Thánh Thể. 
- Chỗ để cột cờ, nếu là Sa Mạc & Đại Hội Nắng Hồng, cần chỗ cho 4 lá cờ: (Úc, Việt, PT & Nắng  
  Hồng). 
- Treo các banners cần dùng. 
- Chuẩn bị đủ cán cờ đội cần dùng cho Sa Mạc. 
- Kỹ thuật cho đêm Lửa Thiêng Thánh Thể, kỹ thuật lửa, đèn pin...  
- Âm thanh và ánh sáng cho những ngày Sa Mạc. 
- Đặt làm banners vd: “chào mừng quan khách & Huynh Trưởng tham dự Sa Mạc …” tùy nhu  
  cầu. 
- Dựng mỗi tiểu trại một gazebo & bàn để nước uống và chia thức ăn. (nếu cần). 
- Cần dựng thêm một ít bồn rửa chén để Sa Mạc Sinh tự rửa chén. (nếu cần). 
 
16. Ban Phụng Vụ 
- Soạn các bài hát cho các Thánh Lễ theo đúng với ý lễ của năm phụng vụ. 
- Chuẩn bị các bài đọc & lời nguyện giáo dân. 
- Trang trí Bàn Thờ và Lều Thánh Thể. 
- Cần chuẩn bị đủ nến, hoa, khăn bàn thờ và trang trí mỗi ngày theo ý lực của những ngày Sa Mạc. 
- Chuẩn bị bánh lễ & rượu lễ, bình xông hương… 
- Cung nghinh Phúc Âm (nếu cần). 
 
17. Ban Sinh Hoạt /Văn Nghệ 
- Chuẩn bị những sinh hoạt mạnh và nhẹ theo yêu cầu của Ban Điều Hành Sa Mạc. 
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- Chuẩn bị phần opening và closing ceremory để chào đón các Huynh Trưởng từ các tiểu bang về  
  tham dự Sa Mạc (nếu cần).  
- Chuẩn bị phần đón tiếp các Đức Cha và quan khách, nếu có. 
- Cộng tác với Ban Chấp Hành liên hệ trong việc sắp xếp chương trình văn nghệ cũng như các  
  nghi thức khai mạc & bế mạc. 
 
18. Ban Trật Tự 
- Chịu trách nhiệm về trực đêm và sự an toàn cho Sa Mạc Sinh trong Sa Mạc. 
- Chấm điểm về trật tự và kỷ luật. 
 
19. Ban Kỷ Luật 
- Soạn nội quy Sa Mạc cùng với sụ cộng tác của Sa Mạc Trưởng và Phó. 
- Cấp phiếu xuất/nhập Sa Mạc cho Sa Mạc Sinh sau khi đã tham khảo và được sự chấp thuận của  

  Sa Mạc Trưởng. (SMT có thể kiêm luôn trách nhiệm này). 
 
20. Ban Lửa Thiêng Thánh Thể/Vượt Biển Đỏ 
- Chịu trách nhiệm soạn chương trình chi tiết, kỹ thuật lửa cũng như điều hành buổi Lửa Thiêng  
  Thánh Thể theo chủ đề và yêu cầu của Ban Điều Hành Sa Mạc đề ra. 
- Chịu trách nhiệm soạn chương trình chi tiết cho cuộc Vượt Biển Đỏ theo chủ đề và yêu cầu của  
  Ban Điều Hành Sa Mạc đề ra. 
- Cần lưu ý đến việc giáo dục đức tin và nhân bản trong những chương trình sinh hoạt. 
 
21. Ban Hành Trình Đức Tin 
- Chịu trách nhiệm và soạn “Hành Trình Đức Tin” theo chủ đề và yêu cầu của Ban Điều Hành Sa  
  Mạc đề ra. 
 
22. Ban Tài Chánh 
- Thu Sa Mạc Phí của mỗi tham dự viên. 
- Cần có danh sách các Sa Mạc Sinh và những người ngủ lại tại đất trại. 
- Trả tiền đất trại và các chi phí cho Sa Mạc. 
 
23. Ban Truyền Thông 
- Cần quay film & chụp những sinh hoạt chính của Sa Mạc. 
- Đăng tải các hình ảnh, bài viết về các hoạt động từng ngày của Sa Mạc. eg. (bích báo, Facebook) 
- Cộng tác với Ban Hành Chánh thực hiện cuốn Kỷ Yếu Sa Mạc, nếu có.  
 
24. Ban Y Tế 
- First Aid kits. 
- Các loại thuốc thông dụng. 
- Băng cá nhân & băng cứu thương cần dùng. 
- Nắm vững số điện thoại gọi khẩn cấp, địa chỉ bệnh viện gần nhất. 
 
25. Ban Vệ Sinh 
- Phân chia các Đội tự rửa chén cho Đội. 
- Phân công tác vệ sinh từng bữa/ngày. Dọn rác mỗi ngày tại nhà bếp và khu vực dùng chung. 
- Cần kiểm soát đất trại và các nơi Sa Mạc Sinh sử dụng - phải làm sạch sẽ trước khi rời đất trại. 
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- Chuẩn bị bao tay, bao rác, thuốc trừ muỗi, kiến, ruồi & sunscreen. 
 
Xin lưu ý:  
- Ban Điều Hành Sa Mạc luôn mặc đồng phục chỉnh tề. Đặc biệt là Sa Mạc Trưởng, các Sa Mạc  
  Phó, các Khóa Trưởng và các Trưởng Trực. 
- Theo luật Bảo Vệ Trẻ Em (Working With Children/Child Safety/Safe Guard). Tất cả những thành  
  viên cộng tác vào chương trình sinh hoạt cần phải có giấy WWCC clearance check/police check  
  và hội đủ điều kiện theo quy định của mỗi Giáo Phận/tiểu bang nơi Đoàn Thiếu Nhi sinh hoạt. 
 
Tóm lại:  

Để có một Sa Mạc thành công theo đúng đường lối của Phong Trào, ngoài những việc chuẩn bị về hành 

chánh và sắp xếp nhân sự. Mọi thành viên trong Ban Điều Hành cần có tâm tình cầu nguyện để xin Chúa 

hướng dẫn, đồng hành và thêm sức mạnh để mọi người trong Ban Điều Hành biết làm tròn trọng trách được 

trao một cách tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa. 

Sự thành công của Sa Mạc không chỉ thể hiện bề ngoài về số thành viên tham dự hoặc sự vui nhộn của Sa 

Mạc, cũng không phải do công sức của riêng cá nhân nào. Như Chúa đã phán: “ Thầy là cây nho, anh em là 

cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, 

anh em chẳng làm được gì” (Gn 15, 5). Điều quan trọng là Ban Điều Hành đã truyền đạt được việc giáo dục 

đức tin cho các Sa Mạc Sinh chưa? Khi hoạch định chương trình cho Sa Mạc, Ban Điều Hành cần chú tâm 

vào việc giúp ích cho đời sống tâm linh của Sa Mạc Sinh. Cần tạo điều kiện cho các Sa Mạc Sinh liên kết 

mật thiết với Chúa Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc nguồn mạch tình yêu và ân sủng từ Bí Tích Thánh Thẻ 

với mong ước Sa Mạc Sinh được trưởng thành về đức tin và sẵn sàng ra đi làm chứng nhân Tin Mừng trong 

môi trường sống của mỗi cá nhân.  
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VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA 
NGƯỜI CHI ĐOÀN TRƯỞNG 

                                                                                                    Tr. Giuse Phùng Hải Sơn (HLV TC) – Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 

 
 
I. CHI ĐOÀN TRƯỞNG LÀ AI?  
Chi Đoàn Trưởng là người được Ban Huynh Trưởng tín nhiệm và giao phó để trông coi một Chi Đoàn, là 
Người có quyền quyết định mọi việc trong Chi Đoàn, bao gồm huấn luyện Đội Trưởng & Đội Phó trong Chi 
Đoàn. 
 
Chi Đoàn Trưởng phải có trách nhiệm lên chương trình huấn luyện cho các em trong Chi Đoàn từng kỳ học, 
từng tuần và từng giờ. 
 
Chi Đoàn Trưởng là người chịu trách nhiệm với Ban Huynh Trưởng & Ban Quản Trị Xứ Đoàn về Chi Đoàn 
của mình, là người liên hệ trực tiếp với Phụ Huynh.  
 
 
II. CẤP CHI ĐOÀN (Chương 3 Điều 28) 
Mỗi chi đoàn do 1 chi đoàn trưởng chịu trách nhiệm, cấp này được quyền điều  
khiển và huấn luyện đơn vị mình theo đúng Nội Quy, Nghi Thức, các mệnh lệnh cấp trên và các tài liệu chích 
thức của Phong Trào. Chi đoàn phó và các huynh trưởng phụ tá có nhiệm vụ trợ giúp chi đoàn trưởng và thay 
thế chi đoàn trưởng khi cần. 
 
Theo Nội Quy #40 
Chi Đoàn Trưởng phải: 
- Đủ 18 tuổi cho ngành Tuổi Thơ, 20 tuổi cho ngành Ấu và Thiếu; 21 tuổi cho ngành Nghĩa Sĩ. 
- Đã có Chứng Chỉ Khả Năng Cấp I trở lên (cho Ngành Tuổi Thơ).  
- Đã có Chứng Chỉ Khả Năng Cấp II trở lên (cho Ngành Ấu, Thiếu và Nghĩa Sĩ).  
- Đã tập sự ít nhất 6 tháng.  
 
Chi Đoàn Trưởng nên dùng chương trình do Ban Huynh Trưởng đưa ra hoặc chương trình của Liên Đoàn 
nếu có. Chi Đoàn Trưởng lúc nào cũng biết trau dồi khả năng chuyên môn của mình thì mới giúp được cho 
các Em. Chi Đoàn Trưởng giỏi thì các Em mới giỏi. Nếu Chi Đoàn Trưởng không giỏi nên học hỏi để khả 
năng ngày càng giỏi thì mới giúp cho Xứ Đoàn. 
 
 
III. ĐỨC TÍNH CỦA NGƯỜI CHI ĐOÀN TRƯỞNG  
- Là Người có đức tin tốt, có sao nói vậy, biết lắng nghe, cảm thông, tha thứ, sống theo Lời Chúa dạy trong  
  Thánh Kinh, kính trọng nhau, làm gương lành, cam đảm & kiên trì.  
- Phục vụ trong hoạt động tông đồ, yêu thương và khiêm nhường. 
- Làm gương sáng cho các em qua lời nói và hành động của mình.  
 
Đức tính cần thiết của người Chi Đoàn Trưởng: 
   Công bằng  Hy Sinh  Nhẫn nại  Đạo đức  
   Ngay thẳng  Yêu thương  Khiêm nhường  Tôn trọng  
   Bác ái   Quảng đại   Vui vẻ   Dấn thân  
   Hăng say  Nhiệt tâm  Học hỏi  Cầu nguyện  
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IV. KHÓ KHĂN VÀ THÁCH ĐỐ  
- Chi Đoàn Trưởng thiếu khả năng hoặc kinh nghiệm  
- Thiếu nhân sự  
- Thiếu tài liệu  
- Huynh Trưởng không cộng tác bất đồng ý kiến.  

 
V. CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CÓ SỰ THAY ĐỔI  
Chi Đoàn Trưởng: 
- Học hỏi  
- Trau dồi thêm kiến thức và khả năng  
- Biết cách xử thế  
- Khôn khéo trong lãnh vực giao tế.  

Huynh Trưởng/Dự Trưởng phụ tá:  
- Tạo cơ hội cho các HT/DT tham dự các khóa huấn luyện, sa mạc v.v..  
- Cho các phụ tá đứng khóa, theo dõi và đúc kết  
- Tổ chức hội họp thường xuyên  
- Trao nhiều trách nhiệm trong việc điều hành và hướng dẫn đoàn sinh. 
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PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI VÀ HUẤN LUYỆN 
ĐỘI TRƯỞNG & ĐỘI PHÓ 

                                                                                           Tr. Maria Hoàng Thảo Nguyên (TT HLV) - Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 

 
 
A. PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI 
 
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể được tổ chức và giáo dục theo phương pháp hàng đội, lấy đội làm đơn vị 
căn bản, do đội trưởng và đội phó điều khiển, chỉ huy và hướng dẫn các em trong đội. Phương pháp hàng đội 
rèn luyện cho các đội trưởng và đội phó có khả năng để dẫn dắt đội, có tinh thần đạo đức để làm gương sáng 
và lôi kéo các em trong đội.  
 
Lợi ích của phương pháp hàng đội sẽ giúp cho các em:  
- Phát triển khả năng, năng khiếu và học hỏi lẫn nhau. 
- Tạo tinh thần đoàn kết và biết tôn trọng nhau. 
- Hiểu biết và ý thức trách nhiệm của mình.  
 
Sơ đồ tổ chức đội 
 
 
 
 
 
 
 
 B. ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI PHÓ LÀ AI? 
 
Đội trưởng đội phó là các em thiếu nhi được người chi đoàn trưởng tín nhiệm để cộng tác, trao phó và hướng 
dẫn đội. Đội trưởng đội phó phải là người biết điều khiển, quyết định và biết phân chia nhiệm vụ trong đội. 
Vì vậy, người đội trưởng đội phó cần phải có những điều kiện như sau: 
- Có tư cách và tác phong lãnh đạo. 
- Có tinh thần trách nhiệm. 
- Có tinh thần cầu tiến, học hỏi, trau dồi kiến thức và khả năng. 
 
Các em được huấn luyện và hướng dẫn về hai phương diện: 

Học hỏi các kỹ năng và tập luyện để có sự  
tháo vát và nhanh nhẹn.  

 
 

  Học hỏi và sống Lời Chúa, siêng năng  
                    viếng Thánh Thể. 
 
 
 
 
 
 
 

Đội 

Đội Trưởng Đội Phó Đội Viên 
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C. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI PHÓ 
 
Đội trưởng đội phó được huấn luyện trước và được trao trách nhiệm để: 
- Truyền dạy và điều khiển đội.  
- Nâng đỡ và khuyến khích đội.   
- Cộng tác và thi hành các lệnh cấp trên trao xuống. 
- Trực tiếp liên hệ và chịu trách nhiệm sinh hoạt đội.    
 
 
D. CÁCH CHỌN LỰA ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI PHÓ 
 
Có hai phương cách chọn lựa đội trưởng đội phó: 
 
Cách 1: Người chi đoàn trưởng chọn lựa đội trưởng đội phó.  
Cách 2: Người chi đoàn trưởng để cho các em trong đội tự chọn.   
 
Nếu người chi đoàn trưởng tự chọn lựa đội trưởng đội phó, những đức tính người chi đoàn trưởng cần tìm 
thấy nơi các em như sau:  
- Vui vẻ   - Biết lắng nghe  - Công bằng  
- Thích học hỏi  - Có trách nhiệm  - Nhẫn nại  
- Ăn nói lịch sự 
 
 
E. TIẾN TRÌNH HUẤN LUYỆN 
 
Việc huấn luyện đội trưởng đội phó được tiến trình như sau:  
1. Nội dung huấn luyện:  
    - Thăng tiến đoàn 
    - Gây tinh thần đoàn kết  
    - Trau dồi thêm kiến thức 
2. Lên chương trình dài hạn/ngắn hạn  
3. Chọn lựa đội trưởng đội phó  
4. Thực hành huấn luyện     
    - Đội trưởng đội phó sẽ học trước chương trình hoặc học thêm để trau dồi thêm kiến thức. 
    - Trao trách nhiệm cho đội trưởng đội phó để truyền đạt và điều khiển đội. 
    - Theo dõi, hướng dẫn và giúp đỡ các đội trưởng đội phó khi thực hành. 
    - Nên khen thưởng cũng như an ủi để khích lệ tinh thần các em.  
    - Hội họp, tường trình tình hình đội, kiểm điểm và giúp các đội trưởng đội phó làm tốt hơn,  
      giúp cho các em có lòng tự tin hơn. 
    - Nên tổ chức những sinh hoạt dành riêng cho đội trưỏng đội phó.   
    - Nên tổ chức các chiến dịch thi đua.  
5. Đúc kết chương trình   
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F. CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN  

Có 3 cách để áp dụng chương trình huấn luyện đội trưởng đội phó trong một chi đoàn hay xứ đoàn:  
Cách I: Huấn luyện trước một tuần, thực hành tuần sau trong giờ sinh hoạt. 
Cách II: Huấn luyện và áp dụng ngay lập tức, trong giờ sinh hoạt.  
Cách III: Huấn luyện ngoài giờ sinh hoạt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
G. KẾT LUẬN 
 
Người đội trưởng đội phó cần được huấn luyện và hướng dẫn để các em có một đời sống đạo đức và trở nên 
những tông đồ nhiệt thành. Nhờ đó, các em sẽ là ánh sáng chiếu soi trên đội. Là gương sáng để lôi kéo các 
em trong đội biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, vì Chúa Giêsu nói: “Chính anh em là ánh sáng cho trần 
gian” (Mt 5, 14).   
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SOẠN VÀ ĐIỀU HÀNH LỬA THIÊNG THÁNH THỂ 

                                                                                              Tr. Gioan B Bùi Thanh Hùng (TT HLV) - Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 
 

 “Thầy đã mang lửa đến thế gian, và Thầy ước mong cho lửa ấy bừng cháy.” (Lc 12:49) 
 
 

I.  GIỚI THIỆU 
Trong Sa Mạc huấn luyện, cuối Ngày Thánh Thể, các Sa Mạc Sinh quây quần bên đống lửa hữu hình để 
học hỏi và chia sẻ cho nhau những gì mıǹh đã học được và đã sống.  Những điều đó được trình bày dưới 
dạng diễn nguyện, theo từng tiết mục, rất vui tươi trong hơi ấm, trong ánh sáng của ngọn lửa mà Đức Kitô 
Phục Sinh đã mang đến cho tâm hồn mỗi người, để mọi người được hiệp nhất với nhau trong cùng một 
ngọn lửa Tıǹh Yêu: Lửa Thiêng Thánh Thể. 
 
II.  Ý NGHĨA  
Ý nghĩa của Lửa Thiêng Thánh Thể trong các Sa Mạc của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể có thể quy về 
2 ý như sau:  
1. Hãy đặt trên lửa những hy sinh, khó nhọc, buồn vui của một ngày sa mạc và xin Chúa đón nhận như của 
lễ toàn thiêu, ban lại niềm vui và sự bình an. 
2. Ước mong được cảm nghiệm và hiểu Chúa nhiều hơn qua các tiết mục; giúp khơi dậy trong các em lòng 
yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, để các em có thể thực hành và sống đức tin trong cuộc đời chứng nhân.  
 
III.  MỤC ĐÍCH  
1/ Giáo dục siêu nhiên: 
Trình bày Kinh thánh qua các tiết mục văn nghệ. 
Hiểu biết và cảm nghiệm về Chúa nhiều hơn với khung cảnh sống động của Thánh Kinh. 
 
2/ Giáo dục tự nhiên:  
Lửa Thiêng Thánh Thể là loại hình sinh hoạt vui tươi, hấp dẫn, giúp sa mạc sinh tham dự: 

 Sống tự nhiên trong sinh hoạt tập thể.        
 Trở nên hoạt bát, tháo vát, nhập cuộc. 
 Phát triển khả năng ca vũ, nhạc kịch… 

 
IV.  TỔ CHỨC  

1/ Chọn Chủ Đề 
- Tùy theo đối tượng tham dự - Thiếu nhi, Nghĩa sĩ, Huynh Trưởng.   
- Phân theo loại hình Sa Mạc - huấn luyện, vui chơi, giao lưu, họp bạn. 
- Trực tiếp trong Kinh Thánh, có giá trị giáo dục Đức Tin và Đạo Đức, được thực tại hóa trong 

cuộc sống xã hội đời thường. 
- Có thể là một câu truyện trong Kinh Thánh - Vượt biển đỏ, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, các 

ơn của Chúa Thánh Thần ….  
- Có thể là nhiều câu truyện xoay quanh một chủ đề - Các phép lạ của Chúa Giêsu, các dụ ngôn, 

truyện các Thánh …. 
 

          2/ Nhân Sự 
-     Người tổ chức: chịu trách nhiệm chıńh từ đầu tới cuối. 
-     Quản trò: điều khiển các tiết mục, linh hoạt suốt chương trình. 
-     Quản ca: phối hợp uyển chuyển với Quản trò, phu ̣trách phần ca múa xen kẽ các        

         tiết mục. 
-     Quản lửa: phu ̣trách củi lửa và các vật dụng lửa (đuốc, muối, dầu, gậy, nước, mồi 
      lửa, nến nhỏ…) 
-     Các Sa Mạc Sinh: Tất cả đều hóa trang… 
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     3/ Đốt Lửa  

i. Chọn địa điểm  
 an toàn, rộng rãi, phù hợp với số người tham dự. 
 tùy theo chủ đề - riêng biệt, tạo không gian và khung cảnh ấm cúng, bầu khí linh thiêng. 
 tránh những khu vực nhảy lửa – kho hàng, cây cỏ khô, khu nhà lá. 
 xếp chỗ cho quan khách và ban giám khảo - sạch sẽ, cao ráo, tránh bị khói và nóng. 

 
ii. Kỹ thuật chất củi 
 Được châm, ngọn lửa phải bùng lên mạnh mẽ với tiếng hò reo. 
 Ngọn lửa phải cháy liên tục, soi sáng cho các tiết mục đến khi kết thúc. 
 Củi thường chọn: 

 cành khô nhỏ và lá cỏ khô - mồi lửa, cháy liền. 
 cây khô trung bình – cháy lâu châm mồi cho cây lớn. 
 cây củi lớn, chắc và khô - củi chính, cháy lâu và có than. 

 Củi xếp lý tưởng khoảng 50cm -70cm 

Những ví dụ cách xếp củi: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
iii. Kỹ thuật châm lửa 
 Tạo ấn tượng và kỷ niệm. 
 Chuyên chở chủ đề và tạo khung cảnh Thánh Kinh 
 
 
Vài ví dụ cách châm lửa: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Log Cabin / Tứ diện 
  

 Teepee / Hình nón 
  

   Star / Ngôi sao 
  

    Platform / Củi 
trồng 

Chúa Giêsu Phục Sinh 
 Chúa Thánh Thần - Lễ Ngũ Tuần 
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V.  ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH 
1/ Chuẩn bị trước khai mạc 

 Ôn lại các bài ca, vũ điệu và nghi thức trong Lửa Thiêng Thánh Thể. 
 Công bố tiết mục văn nghệ cho các đội chuẩn bị, tập dợt. 
 Chuẩn bị dụng cụ hóa trang. 
 Quản Trò tập họp các sa mạc sinh, yên lặng, sau đó các đội  sẽ lần lượt di chuyển đến vị trí trình 

diễn theo vòng tròn chung quanh chỗ đốt lửa. 
 

2/ Khai mạc 
 Chia sẻ Lời Chúa về chủ đề Lửa Thiêng Thánh Thể trong bóng tối. 
 Hát bài ca “Gọi Lửa Thiêng”.  
 Châm lửa. 
 Hát và vũ bài “Chào Lửa Thiêng”. 
 Băng reo về Lửa Thiêng Thánh Thể. 

 
3/ Trình Diễn Tiết Mục / Nội Dung 

 Quản Trò giới thiệu nội dung chính. 
 Chuyển mục bằng bài hát, băng reo, vũ điệu hay trò chơi phù hợp với nội dung trình diễn.  
 Các tiết mục mang ý nghĩa và trích dẫn từ Thánh Kinh. 
 Dùng hình thức ca, vũ, nhạc, kịch để qua đó đưa ra một bài học. 
 Không có những câu nói hoặc diễn tả quá lố làm sai lạc ý nghĩa. 

   
4/ Bế Mạc 

 Lửa tàn, mọi người đứng lên tiến sát quanh đống lửa, vai chen vai. 
 Cha Tuyên Úy/ SMT/ Quản Trò nói lại ý nghĩa của lửa, đúc kết câu chuyện Thánh Kinh đã trình 

diễn và rút tỉa bài học cho các sa mạc sinh. 
 Đốt nến cho từng người (lấy lửa từ đống lửa). 
 Hát bài “Mang Lửa Về Tim” (hát 3 lần). 
 Các đội tuần tự rời vòng tròn, tay cầm nến cháy trở về Lều Thánh Thể. 

 
 
VI.  ĐÚC KẾT 
Lửa Thiêng Thánh Thể là một phương pháp giáo dục của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. 
Lửa Thiêng Thánh Thể là một sinh hoạt vui tươi, có mục đích giáo dục. Qua sinh hoạt này các sa mạc sinh 
thể hiện tình đoàn kết thân hữu, niềm vui, liên kết mọi người trong tình thương vô bờ bến của tình yêu 
Thiên Chúa. 
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CÁCH GIAO TẾ 
                                                                                      Tr. Têrêsa Huỳnh Hoa Hồng Phúc (HLV TC) - Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 

 

  Liên Hệ HT với Tuyên Úy, Trợ Úy Hội Đồng Mục Vụ, Trợ Tá 

 

 

 

 

I. GIAO TẾ LÀ GÌ? 

-    Giao tế hay còn gọi là giao tiếp là mối tương quan giữa người với người trong cộng đồng, trong xã hội 
hay trong một tổ chức lớn nhỏ. Là người, ai cũng bị đặt trước mối liên hệ với người khác tuỳ vai trò, cấp bậc, 
vị trí của mình mà mối liên hệ đó hạn hẹp, rộng rãi, bình thường hay quan trọng…  

-    Lịch thiệp là hoa thơm của đức bác ái. Mà thánh Phaolo dạy rất rõ về đức ái: “Đức ái thì nhẫn nhục, không 
ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng 
tất cả”. “Anh em hãy cố đạt cho được đức ái... hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng 
Hội Thánh”.  

 
II.  ĐỐI TƯỢNG CỦA GIAO TẾ  

 Giao tế luôn luôn có hai vế: Tôi và anh (chị), chúng tôi và các anh (các chị)…  

 Địa vị, tư cách của mỗi người trong cộng đồng, được cộng đồng nhìn nhận cách tự nhiên, người cao 
niên mặc nhiên được cộng đồng kính trọng. 

  Người hiền lành, nhân đức được mọi người kính nể. 

Đối tượng giao tế của Huynh Trưởng gồm: Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Hội đồng Mục vụ / Ban Mục Vụ Giáo 
Đoàn, Trợ Tá. Phụ Huynh… 

Vì có những vị trí khác nhau trong tổ chức hay trong xã hội, nên giao tế trở thành vấn đề các Trưởng phải 
quan tâm. 

 
III. MỤC ĐÍCH CỦA GIAO TẾ  

Mỗi cuộc giao tế đều có mục đích: 

-    Xứ Đoàn Trưởng gặp Cha Tuyên Úy hay Trợ Úy để trình bày vấn đề của Xứ Đoàn, 

-    Ban Huynh Trưởng gặp Ban Mục Vụ xin hỗ trợ Xứ Đoàn, 
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-    Huynh trưởng tiếp xúc  phụ huynh về việc của con em họ trong Xứ Đoàn, 

-    Huynh trưởng tiếp xúc với trợ tá nhờ hỗ trợ cho những sinh hoạt trong Xứ Đoàn. 

 
IV. NGHỆ THUẬT GIAO TẾ  

1. Nắm vững mục đích:  
* Trình bày một cách rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và truyền cảm có thể về mục đích mà mình muốn đạt 
đến. 

2. Tư cách và Tác phong khi giao tế của người Huynh Trưởng cần có: 
* Luôn lễ phép, tôn trọng và lắng nghe. 
* Dùng ngôn ngữ lịch sự và thái độ vui vẻ. 
* Đại lượng, tế nhị, hợp tác, trung thực và yêu thương. 

3. Một số lưu ý: 
* Không nên ngắt lời, nhất là khi người đối diện là cấp trên. 
* Nếu đối tượng có vẻ lạnh nhạt, ta nên tạo sự phấn khởi bằng cách hỏi vài điều vui vẻ. 
* Cần chăm chú nghe và nhìn vào đối tượng, đừng nhìn “trừng trừng” cũng đừng “ngó lơ”. 
* Tùy theo vai vế của đối tượng để chọn lời xưng hô hoặc mở đầu (cách xưng hô đối với    
   người Việt Nam rất quan trọng, có thể sẽ xẩy ra chuyện lớn vì những lỗi nhỏ này). 

 
V. KẾT LUẬN 

Đối với Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, nền tảng của nghệ thuật giao tế là: 
 
   *  Lòng mến, sự chân thành, khiêm tốn, bỏ qua những thiếu xót của nhau, luôn lắng nghe,  
     luôn cười khi nói chuyện với người khác, có chút hài hước, biết cách ca ngợi người khác  
     đúng lúc, đúng chỗ. 
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CÁCH THỰC HIỆN BÓ HOA THIÊNG  
                                                                                               Tr. Maria Trương Thị Xinh (HT Cấp 3) - Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 

 

 
I. BÓ HOA THIÊNG LÀ GÌ? 
 
Bó Hoa Thiêng là một trong những phương pháp giáo dục độc đáo của Phong Trào để giúp Thiếu Nhi sống 
bốn khẩu hiệu: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, Làm Việc Tông Đồ. 
 
Bó Hoa Thiêng là một phương pháp giáo dục siêu nhiên giúp Thiếu Nhi sống Ngày Thánh Thể, sống kết hiệp 
với Chúa Giêsu qua tác động Dâng Ngày, Dâng Đêm và các việc lành như Đọc Kinh Thánh, Cầu Nguyện, 
Lần Hạt, Rước Lễ Thiêng Liêng, v…v… đến giờ phút cao điểm nhất là Thánh Lễ và Rước Lễ. 
 
Ba việc làm của người Thiếu Nhi Thánh Thể mỗi ngày không thể thiếu xót là: Dâng Ngày, Rước Lễ Thiêng 
Liêng và Dâng Đêm. 
 
Bó Hoa Thiêng là một phương thế kiểm điểm đời sống, một lối tu đức khi nhìn lại đời sống của mình. Thực 
hiện Bó Hoa Thiêng giúp ta xét mình, ăn năn tội, dâng tất cả mọi việc tốt lành lên Chúa và tất cả những 
khuyết điểm, thiếu xót để xin Chúa tha thứ và bổ sức. 
 
Bó hoa thiêng là một phương pháp nên thánh của người Thiếu Nhi Thánh Thể. 
 
Spiritual Bouquet is a collection of private devotional acts and prayers offered to God. It is one of the Thiếu 
Nhi Thánh Thể teaching methods to promote saint like life to all members. 
 
 
II. CHIẾN DỊCH BÓ HOA THIÊNG   Spiritual Bouquet of Flowers Campaign 
 
A. Phát Động Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng 
Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng là một phương thế giúp cho Thiếu Nhi tập các đức tính tốt, giúp cho Đoàn Thiếu 
Nhi thăng tiến về mặt đạo đức. 
 
Khi phát động chiến dịch Bó Hoa Thiêng, nên đặt tên cho mỗi chiến dịch: 
- Chiến Dịch Chuỗi Mân Côi. 
- Chiến Dịch Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn. 
- Chiến Dịch Một Món Quà Cho Chúa Hài Đồng. 
- Chiến Dịch Một Bông Hoa Cho Mẹ… 
 
Khi phát động chiến dịch, đừng bắt các em phải làm nhiều việc một lúc nhưng phải biết phân chia, chọn lọc 
cụ thể tùy theo mùa phụng vụ và mục đích của chiến dịch bó hoa thiêng. 
 
B. Thời Gian Phát Động Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng 
1. Nên phát động bó hoa thiêng trong:      
- Các dịp lễ lớn. 
- Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Rước Lễ). 
- Lễ Giáng Sinh (Viếng Chúa). 
- Lễ Phục Sinh (Hy Sinh). 

 
2. Các biến cố quan trọng: 
- Bổn Mạng Xứ Đoàn. 
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3. Theo Mùa Phụng Vụ: 
- Mùa Chay (Hy Sinh). 
- Mùa Giáng Sinh (Việc Lành). 

 
4. Theo tháng của Chương Trình Sinh Hoạt:  
- Tháng 1: Đầu năm - Cầu Nguyện. 
- Tháng 2: Ghi danh - Dâng Ngày, Rước Lễ Thiêng Liêng, Dâng Đêm. 
- Tháng 3: Mùa Chay - Hy Sinh. 
- Tháng 4: Mùa Phục Sinh - Làm Việc Tông Đồ. 
- Tháng 5: Tháng Hoa - Lần Hạt. 
- Tháng 6: Thánh Tâm - Rước Lễ. 
- Tháng 7: Nghỉ hè, Tham dự Thánh Lễ. 
- Tháng 8: Sinh Hoạt - Ghi danh Dâng Ngày, Rước Lễ. 
- Tháng 9: Tôn Vinh Thánh Gía - Hy Sinh Thiêng Liêng, Dâng Đêm. 
- Tháng 10: Tháng Mân Côi - Lần Hạt. 
- Tháng 11: Tháng các Linh Hồn - Cầu cho các Linh Hồn. 
- Tháng 12: Giáng Sinh - Việc Lành. 
 
C. Tổng kết chiến dịch Bó Hoa Thiêng 
Điểm quan trọng mỗi khi phát động chiến dịch Bó Hoa Thiêng là phải:  
- Theo dõi 
- Thúc đẩy 
- Đúc kết 
- Khen thưởng 
 
D. Của Lễ Bó Hoa Thiêng 
Cuối mỗi chiến Dịch Bó Hoa Thiêng, Thủ Quỹ nên tổng kết Quỹ Hoa Thiêng đã thực hiện được trong chiến 
dịch vừa qua và ghi vào mẫu Bó Hoa Thiêng Xứ Đoàn. 
 
Trong Thánh Lễ của tuần kết thúc chiến dịch Bó Hoa Thiêng, một em Thiếu Nhi sẽ dâng Bó Hoa Thiêng Xứ 
Đoàn trong lúc dâng của Lễ. 
 
Bó Hoa Thiêng của Xứ Đoàn được dâng trong Thánh Lễ như một Của Lễ Thiêng Liêng góp phần vào Hiến 
Tế Hy Sinh của Anh Cả Giêsu tiến dâng lên cho Chúa Cha. 
 
 
III. BÓ HOA THIÊNG THEO PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI 
 
Các mẫu Hoa thiêng dưới đây được soạn thảo với chiều hướng áp dụng Phương Pháp Hàng Đội cho cả Đoàn 
và có thể biến hoá để dùng cho Liên Đoàn và Tổng Liên Đoàn.  
 
Để đạt được mục đích, mỗi thành viên – Đoàn Sinh, Đội Trưởng, Chi Đoàn Trưởng và Thủ Quỹ – phải làm 
đúng và tròn trách nhiệm của mình khi tổng kết Bó Hoa Thiêng mỗi tuần.  
 
 
Mẫu Hoa Thiêng Đoàn Sinh 
Mỗi Đoàn Sinh sẽ dùng mẫu Bó Hoa thiêng Đoàn Sinh để điền “Hoa thiêng” của mình mỗi ngày. 
 
Khi kết thúc một tuần, Đoàn Sinh có trách nhiệm tổng cộng mỗi mục bảy ngày và điền vào cột “Tổng Cộng” 
trước khi nộp lên cho Đội Trưởng. 
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Mẫu Hoa Thiêng Đội Trưởng 
Đội Trưởng điền tên và tổng số “Hoa Thiêng” của từng Đội Viên vào mỗi cột của mẫu Hoa Thiêng Đội. 
 
Tổng cộng cho từng mục và điền vào cột “Tổng Cộng” trước khi nộp lên cho Chi Đoàn Trưởng. 
 
Mẫu Hoa Thiêng Ngành 
Chi Đoàn Trưởng ngành điền tên và tổng số “Hoa Thiêng” của từng Đội vào mỗi cột của mẫu Hoa Thiêng 
Ngành. 
 
Tổng cộng cho từng mục và điền vào cột “Tổng Cộng” trước khi nộp lên cho Thủ Quỹ. 
 
Mẫu Hoa Thiêng Đoàn 
Thủ Quỹ Đoàn điền tên và tổng số “Hoa Thiêng” của từng Ngành vào mỗi cột của mẫu Hoa Thiêng Đoàn. 
   
Tổng cộng cho từng mục và điền vào cột “Tổng Cộng” trước khi dâng trong Thánh Lễ hay nộp lên cho Liên 
Đoàn. 
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TÂM LÝ TRẺ EM 
                                                                                               Tr. Maria Trương Thị Xinh (HT Cấp 3) - Sa Mạc Khơi Nguồn XIII 

 
What Motivates Children’s Behaviour? 
Finding their place in a group that is important to them. 
 
The desire to belong, to be accepted, to contribute is the basic motivation behind all behaviour.  All 
behaviour is purposeful.  No child acts at random.  Behind all behaviour there is a clear purpose or goal.   

 
TÂM LÝ CĂN BẢN CỦA TRẺ  

Trẻ hiếu động / active 
Trẻ em Sống Là Chơi  
Trẻ thường tò mò / curiosity 
Trẻ Sống Trong Hiện Tại  
Trẻ Vị Kỷ / egoist (selfish) 
Trẻ đòi hỏi được Yêu Thương  

Là một đoàn thể giáo dục, Thiếu Nhi Thánh Thể chú ý tới những đặc điểm của từng trẻ em (individual 
characteristic). Mỗi lứa tuổi của trẻ em mang một sắc thái riêng biệt, nên cũng đòi hỏi một cách thức giáo 
dục (separate educational approach) riêng biệt áp dụng cho từng lứa tuổi đó. Vì thế Phong Trào chia trẻ em 
thành 4 lứa tuổi với 4 ngành. 

Personality Traits/Cá Tính 
Begins to take shape at 6 to 12 year of age.  
 
Children of this age start to construct a psychological self.  Their self description begins to include 
personality trait, such as intelligence and friendliness, along with physical characteristics.  

 
ĐẠI CƯƠNG VỀ NGÀNH 

TUỔI THƠ & ẤU NHI  
 

Trong tuổi này các em thích sống trong một bầu khí mơ mộng (dreamy), huyền ảo (magical), siêu thực 
(surreal).  
 
Early childhood  
(between 2 - 6 years old) Tuổi Thơ 
"Pre-school age", "Exploratory age" and "Toy age". 
 
Begin preschool, they broaden their social horizons and become more engaged with those around them. 
Impulses are channeled into fantasies. 
 
Caretaker need to balance eagerness for pursuing adventure, creativity and self expression with the 
development of responsibility.  
 
Their thinking is influenced by fantasy—the way they'd like things to be—and they assume that others see 
situations from their viewpoint.  
 
They take in information and change it in their mind to fit their ideas. Teaching must take into account the 
child's vivid fantasies and undeveloped sense of time.  
Huynh Trưởng need to be encouraging and consistently disciplinary.  Children are more likely to develop 
positive self-esteem while becoming more responsible, and will follow through on assigned activities.  
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If not allowed to decide which activities to perform, children may begin to feel guilt upon just thinking of 
taking initiative. This negative association with independence will lead them to let others make decisions in 
place of them. 
 

Social and Personality Development in Early Childhood 
Essential to find a balance between the child’s emerging skills & desire for autonomy & the parents’ need 
to protect the child & control the child’s behavior.   
 
Each child needs an attachment to someone who has greater knowledge and social power.  Attachment 
relationships are necessary to provide the child with protection and security.   
 
They also need reciprocal relationships with others, such as same age peers or near age siblings, whose 
knowledge and social power are equal to their own.  In these relationships, children practice social behavior 
and acquire those social skills that can only be learned in a relationship between equals: cooperation, 
competition and intimacy. 
 
Huynh Trưởng Tuổi Thơ & Ấu Nhi  
Trong công việc giáo dục hai ngành này, Huynh trưởng phải:  
1. Caring / Chăm Sóc  
2. Attention / Sự Chú Ý 
3. Teaching / Giảng Dạy 
4. Hug / Ôm Ấp 
5. Oasis  
6. Love / Yêu 
7. Individual time / Thời Gian Cá Nhân 
8. Correction / Sửa Chữa 
9. Service / Phục Vụ  
 
** Sinh hoạt: Chi đoàn là chính. Đội là phụ. 
 

 
Middle Childhood  

(between 6 - 12 years old) 
The child develops an ability to think abstractly and to make rational judgments about concrete or observable 
phenomena.  Give them the opportunity to ask questions and to explain things back to you allows them to 
mentally manipulate information. 
 
If children can discover pleasure in intellectual stimulation, being productive, seeking success, they will 
develop a sense of competence.  If they are not successful or cannot discover pleasure in the process, they 
may develop a sense of inferiority and feelings of inadequacy that may haunt them throughout life.  This is 
when children think of them selves as industrious or as inferior. 

 
Self-esteem 
Self esteem appears to be shaped by two factors:  the degree of discrepancy a child experiences between goals 
and achievements and the degree of perceived social support from peers and parents. 
 
Selective Attention 
Ability to focus cognitive activity on the important elements of a problem or situation.  For example, should 
you print a test out on color paper, where you normally print things on white paper, children this age might 
be so distracted by the unusual color of the test paper that their test performance would be affected.  
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Social and Personality Development in Middle Childhood 
Children of this age are beginning to realize that they are unique, and they want their uniqueness to be 
recognized by parents and others.  At the same time, children of this age want to fit into the social world in a 
meaningful way.  
 
 
Các Em Thiếu Nhi Ngày Nay Mong Những Gì Nơi Người Huynh Trưởng  
 

 HT không xích mích (friction) trước mặt các em  
 HT đối xử các em công bằng (treat them fairly) 
 HT thật thà (honest) 
 HT có lòng khoan dung (mercy), tha thứ (forgiveness) 
 HT thích xây dựng tinh thần đồng đội trong các em (encourage teamwork) 
 HT trả lời thắc mắc cho các em (answer questions) 
 HT thưởng trước đám đông, nhưng không phạt trước đám đông đặc biệt là các bạn trong ngành  
 HT để ý đến ưu điểm (advantages) nhiều hơn là nhược điểm (disadvantages) 
 HT cương quyết (positive and determined) 
 
** Sinh Hoạt: Sinh hoạt Đội cũng quan trọng như sinh hoạt Chi Đoàn. Vì thế cần họp đội hàng tuần.  
 
Tips 
Help and encourage them to base obedience on love and respect rather than fear 
 Teach them religious and philosophical values, including the idea that some actions are right and 

others are wrong, regardless of circumstances 
 Challenge their egocentrism by asking questions such as, ‘How would you feel if someone did that to 

you?’ when they violate others’ rights 
 Include them in charitable projects, such as food drives, to extend the idea of love and caring beyond 

their own families 
 Require kids to give reasons for what they want 
 Play developmentally appropriate games with them 
 Praise them for observing social conventions such as saying ‘please’ and ‘thank you’ 
 When punishment is necessary, provide them with an explanation, advice on how to avoid punishment 

in the future, and a way of repairing any damage their misbehavior has caused 
 Teach them reciprocity: ‘We do nice things for you, so you should be willing to help us.’ 
 Give them meaningful chores so they will think of themselves as important family and/or 

community members 
 

 
Adolescent and Today’s Teenagers 

• Today’s teenagers are physically, socially, sexually and intellectually more mature at a younger age 
than ever before. 

• There is increase emotional and social pressure on teenagers 
• While at the same time they are educationally and financially dependant on their parents for longer 

than ever before. 
• The pace of change is too fast for many parents to keep up, let alone keep one step ahead of their 

kids. 
• Formation of identity and the discovery of moral purpose.  
• Intelligence is shown through logical use of symbols in abstract concepts and formal reasoning.  
• Return to egocentric thought  
• Only 35% learn to reason formally during adolescence or adulthood.  
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1. Early Adolescence: 13 to 16 years and 
 change in every area of development - physical changes, new educational demands,  new social 
expectations     
 
2. Late Adolescence: 16 to 19 years 
 development of a unique sense of self along with a plan for fitting into the adult  culture  
 
The Big 5 Personality Traits 
Begins in 6 to 12 year olds   
 
Children of this age start to construct a psychological self.   Their self description begins to include personality 
trait, such as intelligence and friendliness, along with physical characteristics.  
 
Who Am I?  Who do I want to be? 
The adolescent unconsciously explores questions such as "Who am I? Who do I want to be?"  
 
Adolescents must explore, test limits, become autonomous, and commit to an identity, or sense of who they 
are. Different roles, behaviors and beliefs must be tried out to select an identity.  
 
Role confusion and inability to choose vocation can result from a failure to achieve a sense of identity.  
 
Social and Personality Development in Adolescence 
Define themselves in terms that include both masculine and feminine traits.  When both masculinity and 
femininity are present, the individual is described as androgynous.  High levels of androgyny are associated 
with higher self-esteem in adolescents. 
 
Self-esteem drops a little at the beginning of adolescence and then increases steadily throughout the teenaged 
years.  
 
Adolescent - parent relationship becomes a little more conflicted in early adolescence, an effect most likely 
linked to the physical changes of puberty.  Strong attachments to parents are predictors of good peer relations.  

 

 
 
- Group / peer pressure appears to be at its peak at about age 13 or 14.  Reputation- 
   based groups or crowds, as well as smaller groups, called cliques, are important parts  
   of adolescent social relationships.  
-  By early adolescence, most teens have a concept of being ‘in love.’  
 

Relationships 
 

- Family relationships 
Parent-child relationships are highly related to youth well-being, and maintaining strong ties to one’s family 
is important for the adolescent and emerging adulthood years. 
 
Family is another source that often provides youth with important assets for positive development. Families 
can give youth financial, emotional, achievement-related support; provide social capital; and act as important 
role models. 
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During early adolescence, there are increases in parent-child conflicts as children’s needs for autonomy and 
independence increase and they show some resistance to family rules and roles. 
Most of these conflicts do not concern core issues such as education, politics, or spirituality, but rather focus 
on minor issues such as appearance, chores, and dating.  
 
For most youth, family relationships generally improve as they move into the later adolescent years, although 
more serious conflicts between youth and their parents during the early adolescent years can result in more 
serious challenges for youth throughout adolescence. 
 
During adolescence, youth often establish strong relationships with adults in organized activity settings as 
well. Teachers, coaches, program organizers, spiritual leaders, and parents of friends - all can serve as 
additional mentors who can help buffer the impact of poor relationships with parents or negative peer 
influences, as well as provide further social capital for achievement-related success.  
 

- Friendships 
The peer group has been found to be a powerful place for identity formation and consolidation throughout 
the adolescent period. 
 
One of the major changes during adolescence is youth’s increasing focus on peer relationships.  There is an 
increase in both the time they spend with peers and their engagement in activities done with peers.  
Peer acceptance and time spent doing activities with peers is more important than academics during early 
adolescence and can result in an increase in problem behaviours if the youth are subjected to excessive peer 
pressure to engage in such behaviours.  
 
This may affect the youth’s successful transition to adulthood. However, as adolescents get older and more 
confident in their abilities, social status, and own goals and values, the impact of peer relationships on 
behaviour declines. 
 
 

- Romantic partnerships 
During adolescence, peers also become romantic partners. Romantic relationships have been thought to play 
a role in forming one’s identity during adolescence by connecting youth with their peers and providing them 
a sense of belonging and status in their peer groups. 
 
Dating and romantic relationships during adolescence are positively related to feelings of self-worth.  By late 
adolescence, feeling competent in romantic relationships contributes largely to general feelings of 
competence. 
 
With this comes a rise in romantic and sexual interests during which increases the risks of teenage pregnancy 
and sexually transmitted diseases.  
 
Sexual behaviours increases dramatically during adolescence. A report from the National Longitudinal Study 
of Adolescent Health indicates that rates of sexual intercourse rise from 16 percent among seventh and eighth 
graders to 60 percent among eleventh and twelfth graders.  
 
The rate of age-related increases in sexual intercourse is especially high among youth who are involved in 
extended romantic relationships and who see the benefits of sexual relations as high and the cost of sexual 
relations (including pregnancy) as low. 
 
If youth have opportunities and dreams/goals to complete their education and career paths it helps the youth 
negotiate their romantic and sexual relations and their achievement-related roles. 
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Physical and biological changes  
 
In early adolescence they experience changes in their bodies, an increase in gonadal hormones, and changes 
in brain architecture.  
 
Another major biological change is in the frontal lobes of the brain, responsible for functions such as self-
control, judgment, emotional regulation, organization, and planning. These changes allow other changes in 
adolescents’ physical and cognitive capacities and their social and achievement-related needs.  
 
In early adolescence, the primary task is to manage these biological and cognitive changes and the subsequent 
influences these have on behavior, mood, and social relationships. How youth cope with these changes will 
ultimately influence their well-being in later adolescence. 
 
Due to improved nutrition, sexual maturation occurs earlier.  It begins with puberty: period of sexual 
maturation, during which one first becomes capable of reproducing; 2-year period of rapid development 
usually beginning in girls at age 11 and in boys at age 13  
 
Landmarks of puberty for boys are first ejaculation at about 14 and first menstrual period for girls at about 
13.  There are psychological consequences linked with the timing of growth spurts. Early maturation is good 
for boys – stronger, more athletic, and tend to be more popular, self-assured, and independent.  Early 
maturation for girls is stressful; but later when peers catch up, helps enjoy greater prestige and self-confidence  
 
Their thinking is often self-focused – may believe private experiences are unique and no one understands the 
feelings  
 
 

Late adolescence & Emerging Adulthood 
 
This is an important phase for continued development as individuals begin to make choices and are involved 
in a variety of activities that has influence on the rest of their lives.  
 
Emerging adulthood starts around the age of 18 (often on completion of high school).  Their choices and 
challenges now include decisions about education or vocational training; entry into and transitions within the 
labour market; moving out of the family home and sometimes marriage and parenthood.  This is a period of 
major distress. 

 
Personal assets critical for healthy development 
 
These include 

• having confidence in one’s ability to achieve one’s goals 
• make a difference in the world 
• strong desires to engage in important activities (intrinsic motivation) 
• master learning tasks 
• be socially connected 
• Youth also need to develop the ability to control and regulate/maintain their emotions 
• have a sense of optimism 
• develop attachment to and engagement in at least one or two conventional prosocial institutions: 

schools, faith-based organizations, families, and community organizations, for example. 
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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! 
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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. 
 
 
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. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, Sydney  Sổ Tay Huynh Trưởng, 2021 
 

104  

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. 
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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. 
 
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. 
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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… 
 
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. 
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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). 
 
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. 
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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. 
 
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 

 
 
 

 

 



Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, Sydney  Sổ Tay Huynh Trưởng, 2021 
 

121  

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.  



Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, Sydney  Sổ Tay Huynh Trưởng, 2021 
 

122  

 

 

 

 

 

               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. 
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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 
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. 
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- 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. 

 

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 
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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. 

- 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. 
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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). 

 

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. 
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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. 
 

 

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 • • — / • — —   

 

 



Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, Sydney  Sổ Tay Huynh Trưởng, 2021 
 

136  

6.2 NÚT DÂY  

Đối với PT TNTT, sử dụng dây và cách thắt nút là một kỹ năng không thể thiếu trong sinh hoạt, đặc biệt là 
trong đời sống sa mạc huấn luyện. Một nút dây hoàn hảo, đúng cách phải đáp ứng 4 yêu cầu: 

1. Dễ làm      2. Dễ tháo      3. Chắc chắn      4. Thẩm mỹ 

 
 

 
1. Nút Đơn  
    Công dụng: Dùng làm điểm tựa để kéo một    
    vật  
 
    Overhand Knot: simple stopper knot 
 

 

 
2. Nút Dẹt 
    Công dụng: Nối hai đầu dây bằng nhau  
 
    Square (Reef) Knot: secure non critical items  
 
 
 

 

 
3. Nút Thợ Dệt  
    Công dụng: Nối hai đầu dây không bằng     
    nhau  
 
    Sheep Bend: joining two ropes of different  
    diameters 
 

 

 
4. Nút Quai Chèo  
    Công dụng: Cột vào thuyền, cọc hay thân    
    cây  
 
     Clove Hitch: to tie a rope to a post 
 

 

 
5. Nút Số 8 
    Công dụng: Cột mỏ bao hoặc làm thang  
    dây  
      
     Figure 8: strongest knot for a loop at the  
     end of a rope  
 

 

 
6. Nút Hoa Mai 1 Nhánh Slipped Reef Knot 
    Công dụng: Cột dây giày 
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7. Nút Hoa Mai 2 Nhánh 
    Công dụng: Cột dây giày hoặc cột quà 

 
   Bow Knot 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
   Four looped knot with double square crown 

 
 
 
 
 
 

 

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

 
      Bowline: forms a secure loop  
 

 

 

 
11. Nút Ghế Kép  
      Công dụng: Kéo người từ dưới lên trên 

 
      Bowline On The Bight: forms a secure toe-hold  
      at the middle of a rope while climbing 
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12. Nút Ghế Anh  
      Công dụng: Cứu người từ dưới lên  

 
    Fireman’s Chair Knot: Makeshift  
      rescure harness or handcuffs 

 
 

 

 
13. Nút Dây Câu 
      Công dụng: Nối 2 sợi dây bị đứt lại và 2 đầu    
      dây khác kích thước 

 
      Fisherman’s Knot: quickly tie 2 ropes together 

 
 
 

 

 
14. Nút Dây Xích 
      Công dụng: Làm ngắn sợi dây lại, trang trí 

 
     Chain Sinnet 
 
 

 

 
15. Nút Thòng Lọng I 
      Công dụng: Cột đồ hoặc treo đồ  
 
 
      Slip Knot: another knot for a sliding loop  
 
 

 

 

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

 

 
17. Nút Thòng Lọng III  
      Công dụng: Cột đồ hoặc treo đồ 
 
      Surgeons End Loop: tie a non slip loop at the  
      end of a line 
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18. Nút Cột Đầu Chỉ 
      Công dụng: Làm ngắn sợi dây lại  

 
      Surgeon’s Knot 

 
 

 

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

 

 

 
20. Nút Chân Chó  
      Công dụng: Làm ngắn sợi dây lại hoặc nối             
      sợi dây sắp sửa bị đứt 
 
      Sheep Shank: use to shorted a rope 
 
 

  

 
21. Nút Mỏ Chim  
      Công dụng: Nối thật nhanh hai đầu dây  
      mềm  
 
      Overhand On A Bight 
 

 

 
22. Nút Ruồi 
      Công dụng: Leo núi 
 
      Overhand Knot: simple stopper knot 
 
 
 

 

 
23. Nút Sơn Ca  
      Công dụng: Treo đồ vật hoặc buộc xiết một     
      bó củi để kéo đi  
 
      Cow Hitch: tie a rope to a post or object.  
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24. Nút Thoát Thân I 
      Công dụng: Leo từ trên xuống dưới 
 
 
 

 

 

 
25. Nút Thoát Thân II  
      Công dụng: Leo từ trên xuống dưới 
 
      Highwayman’s Hitch: briefly tie up a kayak  
      while getting into it. 
 
      Note: Quick release hitches are dangerous for  
      a climber rappelling down.  
 

 

 
26. Nút Chạy  
      Công dụng: dùng để tăng giảm lều 
  
       Taut Line Hitch  
 
 

 

 
27. Nút Thánh Giá 
      Công dụng: Trang trí  
 
 
 
 
 
 

 

 
28. Nút Cứu Hỏa 
      Công dụng: Đưa người từ trên xuống 
 
 
      Hitched Tom Fool’s Knot 
       
 
 

 

 
30. Nút Cổ Chai 
      Công dụng: Để treo bình nước  
 
 
      Bottle Sling Knot 
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31. Nút Bông Cúc 
      Công dụng: Trang trí hay làm nút áo  
 
 
      Diamond Knot 
 

 

 

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

 

 

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

 

 
34. Nút Carick Kép  
      Công dụng: Nối 2 đầu dây kích cỡ lớn  
      (large radius), trang trí 
 
 

 

 
35. True Lover’s Knot 
      Công dụng: Intertwined knots form a loop 
 
 
 
 

 

 
36. Nút Tăng Giảm   
      Công dụng: Làm căng một đoạn dây,  
      dùng cho cổng trại, cột cờ 
 
 
       Trucker’s Hitch: Load securing knot  
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37. Nút Thợ Sơn  
      Công dụng: Kéo người từ dưới lên trên 
 
 
      Portuguese Bowline: forms a bowline with 
      2 adjustable loops  
 
 

 

 

 

 
38. Nút Kéo Gỗ  
      Công dụng: Để kéo gỗ hay kéo cây  
 
 
      Timber Hitch: secure a rope around a post 
 
 

 

 

 
39. Nút Nối Cây 
      Công dụng: Nối 2 thân cây song song     
       với nhau 
 
      Purpose: parallel lashing to join poles 
 
 

 

 
40. Nút Cổ Tay 
      Công dụng: Ghép 2 cây với nhau hoặc trói  
       tay 
 
       Handcuff Knot: form 2 adjustable loops 
 
 
 
 

 

 
41. Nút Cột Cờ 
      Công dụng: Dựng cột cờ  
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42. Nút Alpine Butterfly Knot 
      Công dụng: forms a secure loop in the middle  
      of a rope 
 
 
 
 
 

 

 
43. Constrictor Knot  
      Công dụng: Giữ chặt dây vào 1 thân cây 
 
 
       Purpose: Tie up bundles of items. 
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6.3 MẬT THƯ  

     Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Thanh Nguyên (HT Cấp III) 
 
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 
 

  



Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, Sydney  Sổ Tay Huynh Trưởng, 2021 
 

145  

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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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 

 

 
 

O=n
: 
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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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29. Lướt Sóng 
 
O=n: Hãy cùng nhau lướt song  
 
Bản Tin: 
 

T G L W Q B A V H C H V W D G W S Y O P G Z 
Y A O A B B D N Q S N A C N P Q V O C N S S 

 
Giải: Như con sóng sẽ lên xuống 
 

 
TA LAQ BANHS HAWNGQ SOONGS = TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG 

 
 

30. Computer 
 
O=n: Nói chuyện với computer 
 
Bản Tin: 
 

             

01110 00111 01111 01111 01001  10011 00001 01111  01100 00001 01010 
 

Giải: Muốn giải mật thư trên ta phải học binary code của chữ 

A 00001  N 01110 
B 00010  O 01111 
C 00011  P 10000 
D 00100  Q 10001 
E 00101  R 10010 
F 00110  S 10011 
G 00111  T 10100 
H 01000  U 10101 
I 01001  V 10110 
J 01010  W 10111 
K 01011  X 11000 
L 01100  Y 11001 
M 01101  Z 11010 

 

N G O O I  S A O  L A Q 
01110 00111 01111 01111 01001  10011 00001 01111  01100 00001 01010 

 

Ngôi Sao Lạ 
 

 



Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, Sydney  Sổ Tay Huynh Trưởng, 2021 
 

158  

31. Nhảy Góc 
 
O=n: Ribbit Ribbit 
 
Bản Tin: 
 

V E U G  W N O J W R T K J Q B R I A E N E X N W Z 
 

Giải: Giống như con cóc, lấy 1 chữ bỏ một chữ 

VUWOWTJBIEENZ = VƯỢT BIỂN 
 
Note: Chìa khóa có thể thay đổi thành: 1 sống 2 chết 
 
 

32. Mực Vô Hình 
 

Là thứ chất lỏng không màu dùng để viết mật thư. Khi khô đi mực sẽ không để lại dấu vết trên trang giấy. 
Người nhận thư sẽ làm cho nét chữ hiện ra bằng cách nhúng các tờ giấy vào nước, hơ lửa hoặc bôi hóa chất 
lên. Nét chữ có màu xanh, nâu vàng, đỏ hoặc đen tùy theo mỗi thứ mực và thuốc hiện hình.  

Một số dạng mực vô hình như: 

- Nước chanh, đèn cầy, giấm, sữa ta dùng lửa để hơ lên sẽ thấy chữ xuất hiện. 

- Tinh bột (nước cơm, nước bột bắp) ta dùng thuốc sát trùng có màu đỏ (red iodide for sterilise). 

 

33. Có Đầu Có Đuôi 

O=n: Nói chuyện với computer 
 
Bản Tin: 
 

A H M H N S A T G U C E N 
 
 
Giải: Ta lấy 1 chữ ở đầu rồi 1 chữ ở cuối 
 

A N H E M C H U N G S T A 
 

ANH EM CHÚNG TA 
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34. 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 
                                                                                                                                               Tr. Luca Vũ Thái Nguyên (HT Cấp II) 

1. THÁNH THỂ 
Thánh Thể - Hồng Ân (2 tay giơ lên cao, ngửa mặt) 
Thánh Thể - Sức sống (xoè 2 tay) 
Thánh Thể - Thần lương (2 tay đưa vào miệng) 
Thánh Thể - Tình yêu (2 tay áp chéo ngực) 
Thánh Thể - Lý tưởng thiếu nhi A! (nhảy lên) 
 
2. VỀ ĐẤT HỨA 
Anh chị em ơi - Ơiiiiiiiiiiiiiii! (đưa 2 tay lên miệng làm thành cái loa) 
Ai về Đất Hứa? - Có tôi! Có tôi! (đưa 1 tay lên cao) 
Ta cùng đi - 1 2 3 4 – 1 2 3 4 (giậm chân theo bước đếm) 
Vào rừng sâu - Không sợ không sợ (1 tay nắm lại và đưa về phía trước 90 độ) 
Qua đồi núi - Vượt qua vuợt qua (khom lưng, đập tay xuống đùi) 
Về Đất Hứa - A! (nhảy lên) 
 
3. TÌNH YÊU CHÚA 
Tình yêu Chúa! Cao (đưa 2 tay lên cao) 
Tình yêu Chúa! Sâu (cúi mình, chỉ 2 tay xuống đất) 
Tình yêu Chúa! Rộng (đưa 2 tay giang ngang) 
Tình yêu Chúa! Bao la (vươn 2 cánh tay vẽ 1 vòng tròn thật lớn ) 
(Hát) 
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào  
(đứng nghiêm, nhìn xéo lên trời bên phải 45 độ, tay phải đưa dần theo hướng mắt) 
 
4. SA MẠC 
Sa mạc Cát bụi (2 tay bịt mặt) 
Sa mạc Nắng cháy (2 tay che đầu) 
Sa mạc Lạnh lẽo (2 tay run run) 
Sa mạc Khát khô (tay vuốt cổ) 
Chúng ta cùng - Vượt qua (chân trái bước lên 1 bước, đứng tư thế như đang bước đi) 
Chúng ta về - Đất Hứa (2 tay đưa lên hình chữ V - mặt ngước lên trời) 
 
5. CHÚA CHỮA  
Chúa chữa Chúa chữa - Chữa ai, chữa ai? (đưa 2 tay ra trước ngực như kiểu question) 
Người mù - Được thấy (chỉ tay vào mắt) 
Người què - Được chạy (chạy tại chỗ) 
Người điếc - Được nghe (chỉ vào tai) 
Người nghèo - Được yêu thương (áp chéo tay vào ngực) 
Người chết - Sống lại (2 tay đưa cao lên trời) 
(Tất cả cùng hô) Chúa Tình Yêu (vỗ tay 3 cái) Chúa Tình Yêu (vỗ tay 3 cái) Chúa Tình Yêu (vỗ tay 3 cái)  
(Cùng nhảy lên và hô) A........... 
 
6. ĐÈN & MUỐI 
Đèn - Sáng 
Muối - Mặn 
Đèn sáng - Soi muôn nơi (đưa 2 tay về phía trước, soi qua soi lại) 
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Muối mặn - Ướp muôn dân (áp 2 bàn tay vào ngực ) 
Chúng ta là - Đèn Sáng 
Chúng ta là - Muối Mặn 
Chúng ta là - Huynh Trưởng (đưa tay lên chào) 
 
7. HUYNH TRƯỞNG 
Huynh Trưởng - Cầu Nguyện 
Huynh Trưởng - Rước Lễ 
Huynh Trưởng - Hy Sinh 
Huynh Trưởng - Làm Tông Đồ 
Huynh Trưởng - Phụng Sự 
(Tất cả) 
Theo Anh Cả - Theo Giêsu 
Theo Anh Cả - Theo Giêsu 
Theo Anh Cả - Theo Giêsu 
 
8. LÊN ĐƯỜNG 
Anh chị em ơi Ơi! 
Chúa mời ta Lên đường (giậm chân 2 cái) 
Lên đường Loan Tin Mừng (2 tay xoè rộng ra) 
Lên đường Gieo tình thương (quàng vai 2 người 2 bên) 
Chúng ta cùng Lên đường (nắm tay nhau, giơ cao) 
 
9. NHÓM LỬA YÊU THƯƠNG 
Lửa hận thù - Dập ngay (Tay phải đập vào lưng tay trái) 
Lửa hờn căm - Dập ngay (giậm chân 2 lần) 
Hãy nhóm lên - Ngọn lửa (tay phải chỉ vào lòng bàn tay trái) 
Lửa yêu thương - Cùng nhóm lên – A! (cùng nhảy lên) 
 
10. CHÚA LÀ GÌ? 
Chúa là Con Đường (giậm chân trái phải) 
Chúa là Sự Thật (tay bắt chéo trước ngực) 
Chúa là Sự Sống (vung 2 tay ra) 
Chúa là Con Đường, Sự Thật, Sự Sống. 
CHÚA LÀ TÌNH YÊU 
 
* BĂNG REO SINH HOẠT 
 
11. 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)  

 
12. 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) 
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NĐK:  Thánh Thể 
TC:  Cảm tạ (hai tay chắp ngực) 
NĐK:  Chúng ta 
TC:  Yêu mến, tôn sùng, cảm tạ, (3) Giêsu! 
 

13. 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! 
 

14. 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! 

 
15. 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) 

 
16. 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). 

 
17. 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). 
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18. 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). 

 
19. 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”). 

 
20. 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). 

 
21. 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). 
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22. 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”. 

 
23. 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”. 

 
24. 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 TRÒ CHƠI THÁNH KINH  
                                                                                                                                               Tr. Luca Vũ Thái Nguyên (HT Cấp II) 

* Một vài mẫu Trò Chơi Thánh Kinh 
 
Mẫu 1: 
15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ 
tạo. (Mc 16:15) 
15 He said to them, “Go into all the world, and preach the Good News to the whole creation. (Mark 16:15) 
 
Hướng dẫn trò chơi: 
 Dành cho chơi đồng đội khoảng 6-10 em/ đội. 
 Quản trò chuẩn bị sẵn 1 đoạn Thánh Kinh trên giấy. 
 Mỗi đội sẽ cử 1 người chạy lên đọc học thuộc đoạn Thánh Kinh đã chuẩn bị sẵn, rồi về truyền lại cho 

người thứ 2, người thứ 2 truyền cho ngưởi thứ 3 và tuần tự cho đến người cuối cùng phải ghi lại đoạn 
Thánh Kinh đó vào 1 tờ giấy trắng. 

 Lưu ý: người thứ nhất có thể lên đọc đoạn Thánh Kinh nhiều lần và truyền cho người thứ 2 nhiều lần 
nếu không thể nhớ hết ở lần đầu tiên. 

 
Giải nghĩa trò chơi Thánh Kinh: 
 Mỗi người chúng ta là người Công Giáo, không chỉ sống Đạo mà còn rao giảng về lời Chúa cho mọi 

người. Rao giảng lời Chúa là phải đúng từng lời từng chữ, từng dấu phẩy dấu châm trong Kinh Thánh. 
Muốn vậy người đi rao giảng phải có Lời Chúa trong lòng mới có thể rao giảng được Lời Chúa. 

 
Mẫu 2: 
40 “Các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40) 
40 “Therefore be ready also, for the Son of Man is coming in an hour that you don’t expect him.” (Luke 
12:40) 
 
Hướng dẫn trò chơi: 
 Dành cho chơi sinh hoạt vòng tròn khoảng 20-30 em. 
 Các em xếp hình vòng tròn và ngồi khoanh chân. Tay trái xòe ra và đặt trên đùi trái của mình. Ngón trỏ 

tay phải đặt vào giữa lòng bàn tay trái của người ngồi bên phải mình. 
 Quản trò ở giữa vòng tròn sẽ kể 1 câu truyện, khi quản trò kể có chữ CHÚA, mọi người phải nhanh rút 

ngón tay phải của mình ra khỏi bàn tay trái người bên phải, đồng thời dùng bàn tay trái chụp thật nhanh 
ngón trỏ của bàn tay phải của người ngồi bên trái mình. 

 Ngón tay phải của ai bị chụp sẽ phải vào giữa vòng tròn chịu phạt. 
 
Giải nghĩa trò chơi Thánh Kinh: 
 Mỗi người chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức giữa 1 cuộc sống bận rộn. Để khi nghe tiếng Chúa, thì sẵn 

sàng đáp trả vì khi không ngờ nhất, thì Con Người sẽ đến. 
 
Mẫu 3: 
24 Đức Chúa Trời phán: “Đất phải sinh các sinh vật tùy theo loại, các súc vật, các loài bò sát và thú rừng tùy 
theo loại!” thì có như vậy. 25 Đức Chúa Trời tạo nên các thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại và mọi 
loài bò sát trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. 
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24 God said, “Let the earth produce living creatures after their kind, livestock, creeping things, and animals 
of the earth after their kind”; and it was so. 25 God made the animals of the earth after their kind, and the 
livestock after their kind, and everything that creeps on the ground after its kind. God saw that it was good. 
(Genesis 1:24-25) 
 
Hướng dẫn trò chơi: 
 Dành cho chơi sinh hoạt vòng tròn khoảng 20-30 em. 
 Các em xếp hình vòng tròn và chia nhóm 3 người. 
 Mỗi nhóm sẽ chọn cho mình tên 1 loại động vật (chó, mèo, voi...) không được trùng tên đội. 
 Khi tên đội mình được gọi, người bên trái sẽ hô lớn tên đội của mình, người bên phải sẽ hô lớn "yêu 

thương" và người ở giữa sẽ chọn 1 tên đội bất kỳ khác và hô lớn. Ví dụ đội con Mèo được gọi tên, các 
thành viên trong đội con Mèo sẽ lần lượt hô: Con Mèo yêu thương con Voi. 

 Cứ tiếp tục như vậy, đội nào làm chậm, hoặc gọi sai tên đội khác thì sẽ bị thua, và ngồi xuống. Đến khi 
nào còn 3 đội sẽ được khen thưởng là 3 con vật yêu thương muôn thú nhất. 

 
Giải nghĩa trò chơi Thánh Kinh: 
 Thiên Chúa tạo dựng muôn loài tốt đẹp và yêu thương nhau. Chúa tạo ra là dành cho con người chúng 

ta, và chúng ta phải có nhiệm vụ yêu thương, bảo vệ và chăm sóc tạo vật của Chúa. 
 
Mẫu 4: 
5 Chính Ta là cây nho, còn các con là nhánh; người nào cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh 
nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được. 
5 I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for 
apart from me you can do nothing. (John 15:5) 
 
Hướng dẫn trò chơi: 
 Dành cho chơi theo đội, để vượt qua những trạm trong Vượt Biển Đỏ. 
 Đội khoảng 8-10 em. 
 Các thành viên trong đội phải dùng tay để giữ chặt vào người đội trưởng của mình (không được nối 

tiếp, phải trực tiếp giữ vào người đội trưởng). 
 Đội buộc phải vượt qua các chướng ngại vật đã được sắp đặt sẵn. 
 Nếu 1 trong những thành viên của đội rời tay khỏi người đội trưởng thì toàn đội sẽ bị phạt và phải bắt 

đầu lại thử thách. 
 

Giải nghĩa trò chơi Thánh Kinh: 
 Trong cuộc sống, nhiều lúc mình muốn tách ra khỏi Thiên Chúa, tự do làm những điều mình mong 

muốn, và cảm thấy thoải mái vì điều đó. Nhưng chỉ có khi chúng ta kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, 
thì mới tìm được những kết quả hạnh phúc.  

 Theo Chúa rất khó, nhưng đồng hành với Chúa vượt qua những khó khăn thì phần thưởng lớn lao trên 
Thiên Quốc sẽ dành cho ai kiên trì. 
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Mẫu 5: 
6 Đức Giê-su đáp: “Ta chính là con đường, chân lý và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha 
được. 
6 Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through 
me. (John 14, 6) 
 
Hướng dẫn trò chơi: 
 Chuẩn bị sẵn 1 path 3ô x 10ô và 1 path đúng để vượt qua. 
 Đội sẽ xếp hàng, lần lượt mỗi người cố gắng vượt qua path 3ô x 10ô, nếu bước đúng path thì sẽ được 

đi tiếp, nếu bước sai path sẽ phải trở lại cuối hàng của đội. 
 Cả đội phải vượt qua hết thì sẽ vượt trạm. 
 

Giải nghĩa trò chơi Thánh Kinh: 
 Con đường theo Chúa rất khó khăn, nhưng nếu kiên trì, chấp nhận và khiêm nhường, chúng ta sẽ hiểu 

được và tìm ra được con đường Chúa đã chọn cho ta vì Ngài là Đường là Sự Thật và là Sự Sống. 
 Hãy dùng những thất bại trên đường đi để làm kinh nghiệm sống mà tiếp tục bước tiếp. 
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6.7 CỨU THƯƠNG   
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The picture can't be display ed.
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