
 Chủ Đề Lữa Thiêng Thánh Thể - Themes for the Eucharistic Camp Fire Night 
 
Để chuẩn bị cho buổi Lửa Thiêng Thánh Thể trong Sa Mạc Phêrô 12 gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp và đạt                        
được mục đích giáo dục về cả hai phương diện Tự Nhiên và Siêu Nhiên. Các SMS cần lưu ý một số các nguyên                        
tắc căn bản trong Lửa Thiêng Thánh Thể và chuẩn bị các phần sau đây:  
The preparation for the Eucharistic camp fire night is to achieve the purpose of education in both natural and                   
supernatural aspects. The SMS (participant) should be noted of some of the basic principles and prepare the                
following: 
 
A.  Nguyên Tắc -Guidelines 
 

1) Dùng các phương tiện Tự Nhiên để đem vào giáo dục Siêu Nhiên. Cũng như dựa theo nền tảng của                    
Thánh Kinh trong đời sống Siêu Nhiên mà đưa ra được các bài học trong môi trường sống Tự Nhiên                    
của con người hiện nay. 

Use all the physical techniques and materials to help you understand about our spiritual life and apply in our                   
daily life such as learning or using a bible passage everyday/week. 

 
2) Có thể dùng bất cứ hình thức nào như: Ca, vũ, nhạc, kịch để có thể diễn tả được những gì mà mình                       

muốn người coi hiểu được và rút tỉa ra được bài học giá trị cho đời sống hiện tại dựa theo đoạn Thánh                       
Kinh đó.  

You can use songs, dances, music and skits to explain a message/valuable lesson in which you want the                  
audience to understand through the passage of the bible. 

 
3) Hoá trang theo ý nghĩa và diễn tiến của tiết mục mình trình diễn  

Bring all the costumes and props needed for your performance, and your costumes need to go with the meaning                   
of your performance. 

 
4) Không nên để một người đọc cốt truyện ở ngoài rồi bên trong thì trình diễn  

            Avoid letting one person read the story and have the rest simply act it out. It is boring. 
 

5) Các tiết mục trình diễn trong thời gian tối đa là 10 phút.  
             Maximum time for each performance is 10 min. 
 

6) Cả đội cùng tham gia- Team participation-Everyone needs to participate. 
 

7) Chuẩn bị bài hát hoặc băng reo sau mỗi màn trình diễn 
Prepare a song / cheer - after your skit 
 

8) [THÁNH KINH] = Không được thay đổi Thánh Kinh, giỡn cợt. Hoá trang như các nhân vật  
           thời đó. 
[Bible] = Do not change the meaning, do not tease, or make fun of any BIBLE passage/story.  
                Be dressed as characters at that time of the story. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.  Thực Hành -  Bible passage/story that each team will need to prepare for The Eucharistic  
                             Camp Fire Night 
 
Dựa theo “Cuộc Hành Trình Về Đất Hứa của dân Do Thái” trong Sách Xuất Hành từ đoạn 14 đến đoạn 15.                      
Mẫu người lý tưởng là chân dung Chúa Giêsu – Con người chu toàn trách nhiệm được diễn tả qua con người                      
của Maisen. 
Based on the "journey to the Promised Land of the Jews" in the Book of Exodus from verses 14 -15. Jesus is our                      
role model and ideal person – He has completed all his work through Moses. 
 
1. Team 1 : Chúa gọi Maisen (Xuất Hành 3:1-12):  Thiên Chúa dùng  hình ảnh bụi  
     cây cháy để gọi Maisen.  

 
     God called Moses (Exodus 3:1-12): God used the burning bush image to  

                                               call Moses. 
 
2. Team 2: Sứ Mạng của Maisen và Mặc Khải Danh Chúa (Xuất hành 3:15-4:31): Chúa  
        trao sứ mạng cho Maisen để cứu dân Ngài ra khỏi Ai Cập…  

    Mission of Moses and the Revealing of God’s Name (Exodus 3:15 to 4:31):  
                                            God has given Moses a mission to save his people from Egypt ... 
 
3. Team 3 & 6: Chỉ Thị về Sứ Mạng của Maisen (Xuất Hành 7,8,9,10):  
                                             Các Tai Họa.  

   The orders for Moses to know about his mission  
                                             (Exodus 7,8,9,10) The Disasters. 
 
4. Team 4 & 7: Lễ Vượt Qua: (Xuất Hành 12:1-42): Rời Ai Cập.  

    The Passover (Exodus 12:1-42): Leaving Egypt 
 
5. Team 5 &8: Phép lạ tại Biển Đỏ (XH 14:15-31) & Bài Ca Chiến Thắng (XH 15:1-19)  

    The miracle at the Red Sea (Exodus 14:15-31) & the Song of Victory (Ex  
                                                  15:1-19) 
 

 


