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Bạn thân mến, 
 

Chúc mừng bạn đã can đảm bước vào Sa Mạc, như dân Chúa xưa theo 

chân Maisen tìm về Đất Hứa. Hãy để lại tất cả lo lắng của cuộc sống, vì 

Maisen cũng đã phải cởi giầy, giũ sạch bụi bặm trần gian khi bước vào 

Đất Thánh, bắt đầu đáp trả lời mời gọi lên đường của Thiên Chúa. Dù bạn 

đến Sa Mạc với bất cứ tâm ý nào, xin hãy nhận ra rằng, chính Chúa Giêsu 

Thánh Thể đã chọn bạn, đã mời gọi bạn dấn thân vào công việc làm tông 

đồ cho giới trẻ, đã đặt bạn ở địa vị người tá viên giúp đỡ các cha Tuyên 

Úy trong sinh hoạt Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.  

 

Có thể bạn sẽ là người Huynh Trưởng thứ mấy ngàn của Phong Trào Thiếu 

Nhi Thánh Thể, và sẽ như tất cả các Huynh Trưởng đó, lăn lộn theo tiếng 

còi Sa Mạc, chăm chú ghi chép và thảo luận trong các giờ khóa, tràn đầy 

cảm xúc trong những giờ gần kề bên Chúa Giêsu Thánh Thể, nắc nẻ cười 

vui trong ánh Lửa Thiêng, nôn nao trong những giờ chia sẻ tâm tình, 

v.v…Vâng, kể sao hết những kỷ niệm nhớ đời của Sa Mạc Thiếu Nhi 

Thánh Thể.  

 

Nào, đến mà xem, hãy nếm thử để biết Sa Mạc này biết bao ngọt ngào vui 

thú, và cũng chẳng thiếu những thử thách đôi khi đến phải bực mình. 

Nhưng hãy nhớ rằng, Chính Chúa đã mời gọi và đã chọn bạn, để bạn nên 

chứng nhân cho ngài.  

 

Ước mong Sa Mạc này sẽ biển đổi cuộc đời bạn trở nên bài ca phục vụ, 

bài ca phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, hiên ngang khoác màu khăn 

Huynh Trưởng trên vai, đến với các em Thiếu Nhi bằng tâm niệm: “Vì 

Chúa đã chọn con, để con làm chứng nhân gieo rắc Tin Mừng nơi giới trẻ 

hôm nay.”  

 

Ban Huấn Luyện Sa Mạc   
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Dearest Camp Participants, 
 

Congratulations on your bravery for choosing to enter this training camp just 

like the Israelites followed Moses to the Promised Land. Please leave behind 

all your earthly worries because Moses too had to take off his sandals and 

brush away the dust of life before entering the Holy Land to respond to God’s 

calling. Whatever mindset you might have upon arriving, just remember that 

Jesus Christ in the Eucharist has chosen you and invited you to offer yourself 

as a disciple for the youths. 

 

You might be the thousandth Youth-Leader of the Vietnamese Eucharistic 

Youth Movement (VEYM); and like those who came before you, you will roll 

with the whistle of the camp; actively participate, note take, and debate during 

lectures; be filled with emotions as you sit beside the Eucharist and experience 

joy and laughter during the Spiritual Eucharistic Fire; be filled with 

excitement during sharing times, etc… There are so much more memorable 

moments that accompany the VEYM’s training camp.  

 

Come, see, and taste the sweetness of our training camp; however, there will 

also be challenges that can lead to frustration. Just remember, Christ has 

chosen you to be His witness to faith.  

 

We hope that this training camp will transform your life to a song of service, 

to serve Jesus and the Church. Be proud and walk tall as you wear the Youth-

Leader scarf and come to the youths with the notion, “God has chosen me to 

be His witness spreading the Good News to youths of today.” 

 

The Training Committee  

W
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ĐIỂM ĐỘC ĐÁO VÀ  

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC  
 

Mục Tiêu Khóa Học 

 

• Có thể nhớ lại mục đích của Phong Trào. 

• Có thể nhận ra năm tôn chỉ của Phong Trào. 

• Có thể liệt kê Mười Điều Tâm Niệm và hiểu được mối 

liên hệ của Mười Điều Tâm Niệm với việc Sống Ngày 

Thánh Thể. 

I. Điểm Độc Đáo của Phong Trào 

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) là một 

tổ chức có nhiều đặc điểm độc đáo. TNTT nhằm 

mục đích giáo dục thanh thiếu niên trong đời sống 

thiêng liêng và xã hội, để giúp các em trở thành 

những con người kiện toàn và Kitô Hữu hoàn hảo. 

Các cụm từ bên phải miêu tả những sinh hoạt và 

điểm độc đáo của TNTT. 

 

A. Phương Pháp Giáo Dục 
Vì TNTT là một đoàn thể Công Giáo tiến hành, giáo dục tuổi trẻ, nên 

trọng tâm của giáo dục được kết tụ cả phương pháp siêu nhiên lẫn tự 

nhiên. 

 
1. Tự Nhiên: TNTT dùng những phương pháp tự nhiên như ca hát, 

vũ điệu, các hoạt động ngoài trời, sa mạc huấn luyện, hoạt động 

xã hội, v.v… để hỗ trợ và hướng dẫn cho việc giáo dục các em. 

Những hoạt động TNTT rút ra từ Kinh Thánh và đức tin Công 

Giáo không chỉ mang lại niềm vui mà còn có mục đích. 

 
2. Siêu Nhiên: Điểm thiết yếu nhất trong đời sống người TNTT là 

Sống Ngày Thánh Thể qua việc Dâng Ngày, Cầu Nguyện, Rước 

Lễ, Bó Hoa Thiêng, Chia Sẻ Lời Chúa, v.v… 
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Quam Singulari 
Thông Điệp Quam Singulari của Đức Thánh 

Cha Piô X cổ võ và ban phép cho trẻ em chịu 

lễ sớm. Cha mẹ và các linh mục có trách 

nhiệm đảm bảo trẻ em được rước lễ lần đầu và 

tiếp tục nhận Mình và Máu Chúa Kitô thường 

xuyên. Rút ra từ “Quam Singuarli”, TNTT có 

khẩu hiệu Rước Lễ. 

1
9

1
0
 

1
9

1
5
 

Nghĩa Binh Thánh Thể tại VN 

Nghĩa Binh Thánh Thể được các linh mục dòng 

Xuân Bích thành lập đầu tiên năm 1929 tại 

trường học École Puginier tại Hà Nội, mang 

mục đích thuần túy đạo đức. 

1
9

2
9
 

1
9

6
4
 

1
9

7
1
 

Cuốn Nội Quy Mới 
Một bản Nội Quy mới cho TNTT đã đượcc 

ra đời do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 

chuẩn y vào tháng 1 năm 1971. 

TNTT Tiếp Tục Phát Triển 

Sau năm 1975, TNTT nẩy mầm phát triển 

một cách kỳ diệu nơi cộng đồng Công Giáo 

người Việt tại nhiều quốc gia trên thế giới 

như Canada, Pháp, Úc Châu, và Hoa Kỳ. 

1
9

7
5
 

 

II. Nội Quy TNTT 

 

A. Chapter I. VEYM Background and History 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 Nghĩa Binh Thánh Thể 

Cha Bessiere dòng Tên thành lập Nghĩa 

Binh Thánh Thể tại Pháp, một chi nhánh của 

Hội Tông Đồ Cầu Nguyện dành cho giới trẻ, 

để kết hợp các trẻ em cầu nguyện và hy sinh 

nhằm đối phó với sự hỗn loạn của Thế 

Chiến I. TNTT có khẩu hiệu cầu nguyện và 

làm việc tông đồ từ đây. TNTT nhận khẩu 

hiệu Hy Sinh từ nhóm Crusade of the Cross, 

với lý tưởng dấn thân để bảo vệ Giáo Hội. 

 Phong Trào Thiếu Nhi 

Thánh Thể Việt Nam 

Nghĩa Binh Thánh Thể cho ra đời Bản Nội 

Quy Thống Nhất đầu tiên năm 1964 và đổi 

danh xưng thành Phong Trào Thiếu Nhi 

Thánh Thể Việt Nam, đặt nặng mục đích 

giáo dục giới trẻ. 

 Ngày Nay 

Có hơn 140 Đoàn tại Hoa Kỳ, với khoảng 

22,000 thành viên và 2,000 Huynh Trưởng. 

TNTT tại Hoa Kỳ tiếp tục phát triển. 
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B. Mục Đích 

TNTT nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sống thiêng liêng, trung tâm điểm 

và lý tưởng sống để phục vụ Giáo Hội qua hai sứ vụ: 

1. Đào luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và 

những Kitô Hữu hoàn hảo. 

2. Đoàn ngũ hóa và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin Mừng 

Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội. 

 

C. Nền Tảng: (1) Thánh Kinh; và (2) Giáo Huấn của Giáo Hội (Thánh Truyền) 

 

D. Tôn Chỉ 

1. Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. 

2. Yêu mến và tôn kính Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế. 

3. Tôn kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

4. Yêu mến và vâng phục vị đại diện Chúa Kitô, là Đức Giáo Hoàng, thủ 

lãnh của Phong Trào. 

5. Thăng tiến con người nhân bản. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn 

hóa dân tộc Việt Nam. 

 

E. Phương Pháp Giáo Dục 

1. Tự Nhiên: Hàng Đội; Tiệm Tiến; Vào Sa Mạc; Sinh Hoạt; Hội Họp 

2. Siêu Nhiên: Lãnh Nhận Lời Chúa; Khung Cảnh Thánh Kinh; Bầu Khí 

Thánh Kinh; Sống Ngày Thánh Thể; Giờ Thánh Thể 

 

F. 10 Điều Tâm Niệm 

1. Dâng Ngày | Cầu Nguyện: Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày, Điểm tô đời 

sống hương bay nguyện cầu. 

2. Rước Lễ | Thánh Thể: Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu, Tôn sùng 

rước lễ, nhà chầu viếng thăm. 

3. Hy Sinh: Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm, Nhìn lên phấn khởi chuyên 

cần hy sinh. 

4. Làm Việc Tông Đồ: Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh, Quyết làm gương 

sáng xứng danh tông đồ. 

5. Vâng Phục: Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to, Tinh thần vâng phục chuyên lo 

đậm đà. 

6. Nết Na: Thiếu Nhi đằm thắm nết na, Nói năng hành động nõn nà trắng 

trong. 

7. Bác Ái: Thiếu Nhi bác ái một lòng, Tim luôn quảng đại mới mong giúp 

người. 

8. Ngay Thẳng: Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời Nói làm đúng mực, người 

người tin yêu. 

9. Bổn Phận: Thiếu Nhi dù khó trăm chiều, Chu toàn bổn phận mọi điều 

chăm chuyên. 

10. Bó Hoa Thiêng: Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng, Chép ghi mỗi tối cộng 

biên mỗi tuần. 
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GIÁO DỤC QUA SINH HOẠT 
 

Mục Tiêu Khóa Học 

 

• Thấu hiểu lý do vì sao Phong Trào sử dụng trò chơi 

Thánh Kinh trong những sinh hoạt của Phong Trào. 

• Biết nghĩa của từ B.A.B.E. 

• Có thể tạo ra những trò chơi Thánh Kinh và thực 

hành trò chơi đó một cách tốt và thành công cho các 

em. 

I. Điểm Độc Đáo của Phong Trào 

 

Trò chơi trong Phong Trào có sự khác biệt với 

những trò chơi bình thường ở ngoài đời, với mục 

đích dạy các em về đức tin hoặc về Phong Trào. 

A. Nội Quy Điều 7 – Phương Pháp Giáo Dục: Phong 

Trào sử dụng những phương pháp thích hợp để 

giáo dục các em về hai phương diện tự nhiên và 

siêu nhiên. 

 

II. Chủ Để các Trò Chơi và Sinh Hoạt Thánh Kinh 
 

A. Thiên Chúa 

1. Dạy về Thiên Chúa từ Thánh Kinh 

2. Học về Thiên Chúa và những đặc điểm của Ngài 

 

B. Giáo Hội 

1. Giáo Huấn của Giáo Hội, như là về luân lý 

2. Lịch phụng vụ của Giáo Hội 

 

C. Phong Trào 

1. Lịch sử của Phong Trào 

2. Chuyên Môn 

 

Ghi Nhớ: Đối với các em, Chơi là Học!  
 

III. Cho Trò Chơi Thánh Kinh 

Tạo một môi trường trong khi chơi không phải để thắng hay thua, nhưng là về 

cách các em chơi trò chơi! 

 

A. B.A.B.E. 

1. B | Câu Chuyện Thánh Kinh (Bible Stories) 

a) Đọc Thánh Kinh, Biết Thánh Kinh, Học Thánh Kinh. 

b) Chủ đề trò chơi không chỉ dựa vào Kinh Thánh, mà cần 

có bài học liên hệ. 

 

2. A | Các Em và Vị Trí (Audience and Setting) 
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a) Các Em: các em Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa Sĩ, và Hiệp Sĩ 

khác nhau về thể chất, cảm xúc, và tinh thần. Nên ghi nhớ 

điều này khi soạn trò chơi. 

b) Vị Trí: Trong nhà thờ hay ngoài trời? Có ghế ngồi và bàn 

trong phòng học không? Các em có thể chạy được không? 

 

3. B| Cân Bằng Giữa Đạo Đức và Vui Vẻ (Balance [Moral Value + 

Fun]) 

a) Giá trị đạo đức và yếu tố vui vẻ đều quan trọn! 

 

4. E | Phấn Khích (Excitement) 

a) Mang sự phấn khích vào trong những giờ sinh hoạt của 

Phong Trào. Sự nhiệt tình của các Huynh Trưởng sẽ tạo 

niềm vui cho các em. 

 

B. Để Đạt được sự Thành Công 

1. Kết nối bài Kinh Thánh trước và sau khi chơi để nhắc các em là 

trò chơi không chỉ mang tính vui, nhưng cũng có một bài học 

trong đó. 

2. Chuẩn bị trước. Chuẩn bị các tài liệu và vật dụng cần thiết cho trò 

chơi. Suy nghĩ về địa điểm trước. 

3. Hãy linh động. Các yếu tố có thể xuất hiện mà Trưởng cần phải 

điều chỉnh trò chơi sinh hoạt Thánh Kinh. Như là ngày đó mưa, 

mà quý Trưởng soạn trò chơi cho ngoài trời. 

4. Luôn nhiệt tình trong mọi lúc. Hãy kiên nhẫn với các em. 

5. Cho hướng dẫn ngắn gọn và rõ ràng. Chơi nhiều hơn là nói. Biết 

những gì quý trưởng sẽ nói trước (tập trước). 

6. Xem xét tuổi của các em. Một trò chơi dành cho các em Hiệp Sĩ 

có thể không phù hợp cho các em Ấu Nhi. 

7. Làm đơn giản và vui vẻ. Đừng soạn trò chơi phức tạp, sẽ làm cho 

các em rối. 

 

IV. Một số trò chơi ngoài đời có thể nối kết với Kinh Thánh 

A. Duck, Duck, Gray Duck 

B. Simon Says 

C. Musical Chairs 

D. Red Light, Green Light 

E. Dodgeball 

F. Egg and Spoon Race 

G. Telephone 

H. Marco Polo 
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KIẾN THỨC TỔNG QUÁT TÂM LÝ  

TRẺ EM 
 

Là một đoàn thể giáo dục, Phong Trào (PT) chú ý tới 

những đặc điểm từng em. Mỗi lứa tuổi mang một sắc 

thái riêng biệt và đòi hỏi cách thức giáo dục riêng biệt 

áp dụng cho từng lứa tuổi đó. Vì thế PT phân chia trẻ 

em thành bốn ngành. Mục tiêu của bài học này là để 

giúp các trưởng làm quen với từng lứa tuổi, cách họ học 

tốt nhất, và hiểu một số khía cạnh tâm lý, cảm xúc, và 

xã hội mà họ đang trải qua. 

Ấu Nhi: 7 đến 9 Tuổi 

Mẫu Người Lý Tưởng: Chúa Giêsu bé thơ, với đặc tính vâng phục 

Đức Maria và Thánh Cả Giuse. 

Phương Pháp Dạy Khóa: các trưởng giữ toàn quyền, là người chỉ 

đạo và là người mẫu để giúp các em sống tốt. 

A. Các em như là bảng trắng, đang tìm kiếm kiến thức. Các trưởng phải 

cẩn thận trong lời nói và việc làm trước mặt các em. 

B. Các em thích sống trong một bầu khí mơ mộng, huyền ảo, siêu thực. Thời gian 

chú ý thật ngắn. Các trưởng nên dạy khóa ngắn ngọn và hứng thú. 

C. Các em bắt đầu hiểu biết thêm về bản thân (self-concept). Các trưởng nên thúc 

đẩy và khuyến khích các em chia sẻ và giúp đỡ nhau, chấp nhận thất bại. 

D. Phát triển bản sắc và phân biệt giới tính. 

E. Những điểm gia cường tính cực hay tiêu cực sẽ quyết định đạo đức của các em. 

F. Chơi là học. 

G. Học theo phương pháp trực quan (visual learners). 

 

Thiếu Nhi: 10 đế 12 tuổi 

Mẫu Người Lý Tưởng: Chúa Giêsu sống ẩn dật tại Nazareth, với đặc tính cần cù làm 

việc và học hỏi. 

Phương Pháp Dạy Khóa: các trưởng nắm giữ hầu hết quyền và nên phân công nhiệm 

vụ. Các sinh hoạt phải linh động, nhiều biến thể, hướng về thực hành và mang nhiều 

tính cách thi đua. 

A. Quan hệ bạn bè dựa trên sự tín nhiệm và đặc điểm chung. 

B. Phân biệt giới tính. 

C. Tuân theo các quy tắc tiêu chuẩn xã hội. 

D. Tự trọng, nhận thức kỹ năng. 

E. Sẵn sàng học hỏi và lắng nghe: trao dự án, báo cáo nhiệm vụ. 

 

Nghĩa Sĩ: 13-15 tuổi 

Mẫu Người Lý Tưởng: Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng, với đặc tính mang nhân loại 

trở về cùng Thiên Chúa Cha. 

Phương Pháp Dạy Khóa: tạo điều kiện thuận lợi 

để học bằng cách sinh hoạt theo đội. Các em phải 

nhận thức sự tự do nhiều hơn. Các sinh hoạt 

hướng về hoạt động xã hội. 

A. Các em vẫn còn tiếp tục phát triển tình bạn 

bè. 
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B. Bắt đầu hình thành các nhóm (cliques). Vẻ bề ngoài rất quan trọng. 
C. Các em Nghĩa Sĩ thường muốn sự ưa thích của những bạn cùng chung lứa tuổi. 

D. Mối quan hệ xã hội quyết định vai trò của các em. 

 

Hiệp Sĩ: 16 đến 17 tuổi 

Mẫu Người Lý Tưởng: Chúa Giêsu vào đời một cách quả cảm và đầy yêu thương với 

đặc tính: con người sống hài hòa giữa đạo và đời, trải qua các giai đoạn tôi luyện tu 

thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trọng tâm vào Tám Mối Phúc Thật. 

Phương Pháp Dạy Khóa: Các trưởng giữ ít quyền lực. Dùng giờ thảo luận, bài học theo 

nhóm, làm những dự án giúp xã hội.  

 

Đây là thời gian với nhiều cảm xúc mãnh liệt và quan hệ đầy nhiệt huyết với bạn bè và 

gia đình. Những điểm sau đây là những phát triển tâm lý cúa các em Hiệp Sĩ và đưa ra 

cách tiếp cận hiệu quả để giúp các trưởng sinh hoạt và dạy các em cách cụ thể hơn. 

 

Độc Lập: Hầu hết các em là người Mỹ gốc Việt, có ảnh hưởng từ truyền thông và xã 

hội phương tây, và đang tìm đời sống độc lập. Các em có khả năng, thể chất, cảm xúc, 

và tinh thần để nhận thức điều hướng độc lập. 

Gợi Ý: 

A.)  Cho các em cảm thấy sự tự do trong việc chọn lựa các hoạt động ngành. Các 

Trưởng có thể chọn một số khóa để dạy và cho các em chọn một trong con số đó.  

B.) Tạo cơ hội lãnh đạo và độc lập. Các em có thể đến với ngành khác và tập làm 

Đội Trưởng trong những sinh hoạt Phương Pháp Hàng Đội hoặc vai trò Phụ Tá 

cho Huynh Trưởng. 

C.) Dạy các em về cách khía cạnh khác nhau của người lãnh đạo, làm việc trong 

nhóm, người dấn thân, và cách kiểm soát cá nhân. 

 

Bản Sắc Cá Nhân: Trong khi các em tìm kiếm sự độc lập, các em sẽ cố gắng hình 

thành bản sắc cá nhân và thường sẽ gặp khó khăn, đặc biệt các em đang sống trong nền 

văn hóa mâu thuẫn. Để tạo ra ý nghĩa về bản sắc, các em thường hỏi, “Tôi là ai?” 

Gợi Ý: 

A.) Huynh Trưởng phải vững trong đức tin và tôn giáo. 

B.) Thảo luận và phân tích để trao dồi và tranh luận về các vấn đề xã hội. 

C.) Học và làm quen văn hóa Việt Nam. 

D.) Hiểu biết ơn gọi và đời sống người Hiệp Sĩ. 

E.) Dạy Thánh Kinh và cách áp dụng vào đời. 

F.) Khám phá vai trò của các em đối với Chúa, trong xã hội, và trong Đoàn. 

 

Hòa Nhập Xã Hội: Trong trường hợp các em không khám phá hoặc không chấp nhận 

bản sắc cá nhân của họ, các em thường cảm giác lạc lối và sẽ dựa vào xã hội (áp lực bạn 

bè) để tìm kiếm sự chấp nhận. 

Gợi Ý: 

A.) Giám sát các nhóm trong Ngành và sử dụng sinh hoạt theo nhóm. 
B.) Thúc đẩy, chấp nhận, và tôn vinh sự đa dạng của các em 
C.) Hấp dẫn và phổ biến các hoạt động dựa trên đức tin. Nếu các em ngưỡng mộ các 

Huynh Trưởng, họ cũng sẽ ngưỡng mộ những gì các Trưởng làm. Vì vậy, các 

Trưởng sẽ có ảnh hưởng lớn đến các em.  
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MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HUYNH  

TRƯỞNG VỚI HT; HT VÀ ĐOÀN SINH 
 

Mục Tiêu Khóa Học 

 

• Hiểu biết vai trò của người Huynh Trưởng đối với 

Đoàn Sinh. 

• Có thể nhớ lại ba điều sẽ giúp người Huynh Trưởng 

thành công. 

• Hiểu biết trách nhiệm của người Huynh Trưởng đối 

với những Huynh Trưởng khác. 

I. Nhận Định 

A. Sống một mình thì buồn, cô đơn; sống chung thì bực 

bội. 

B. Sống là sống cho người, với người và vì người khác. 

C. Sống là phải liên hệ gia đình, đoàn thể, quốc gia. 

D. Ai cũng muốn người khác quý mến mình trong tình 

liên hệ. 

 

II. Tương Quan Giao Tế 
A. Giao Tế Với Mình: Trước khi kết nối với người khác, hãy nhận xét 

mình. 
1. Có muốn cầu tiến hay không? 

2. Có cố gắng hết sức trong các công việc mình nhận lãnh không? 

3. Có biểu lộ sự hăng hái trong lời nói, việc làm không? 

4. Có thực sự muốn tiến bộ, phát triển tốt hơn không? 

5. Có sẵn sàng đón nhận thay đổi không? Thí nghiệm, phương pháp 

mới... 

6. Có tính khôi hài không? 

 
B. Giao Tế Với Người Khác 

1. Có chân thành lưu tâm đến người khác không? 

2. Có lắng nghe lập trường, quan điểm của người khác không? 

3. Có lắng nghe cẩn thận, thực tình học hỏi người khác không? 

4. Có thực sự cộng tác với người khác để đạt mục đích chung 

không? 

 
III. Áp Dụng Giao Tế 

A. Tin vào chính mình (tự tin). 

B. Đặt mục tiêu cho mình và áp dụng. 

C. Biểu lộ tích cực, tranh đấu cho việc tin là đúng. 

D. Thăng tiến bản thân, đầu óc cởi mở. 

E. Sống vui. 

 

IV. Thực Hành Giao Tế 

A. Chia sẻ: nói ra điều mình muốn nói. Thông cảm tốt dẫn đến giao tế tốt. 

B. Đúng giờ. Luật tối thượng giữ giao tế. 
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C. Vui vẻ. 

D. Dùng lời lịch sự, nhẹ nhàng. 

E. Giúp đỡ người khác. 

F. Nhẫn nại. 

 

V. Liên Hệ Giữa Huynh Trưởng Với Đoàn Sinh 

 

Anh Chị 
1. Điều cần có: yêu thương và giúp đỡ 
2. Đức tính cần có: âu yếm và nhẹ nhàng 
3. Ngành thích hợp: Ấu Nhi 
4. Hình ảnh Thiên Chúa: Đấng Ban Ơn, Người Mẹ 

 

Thầy 
1. Điều cần có: kiến thức 
2. Đức tính cần có: công bằng 
3. Ngành thích hợp: Thiếu Nhi 
4. Hình ảnh Thiên Chúa: Vị Thẩm Phán 

 

Bạn 
1. Điều cần có: được tin tưởng 
2. Đức tính cần có: tôn trọng và thông cảm 
3. Ngành thích hợp: Nghĩa Sĩ 
4. Hình ảnh Thiên Chúa: Người Bạn 

 

Thần Tượng 
1. Có cả 3 cái trên 
2. Có tư cách và đạo đức 
3. Là tấm gương tốt 
4. Được mọi người yêu mến 

 

A. Bổn Phận của Người Huynh Trưởng 

1. Người huynh trưởng phải biết lưu tâm, lắng nghe và giúp đỡ các 

em. 

2. Biết để ý nhân cách và tôn trọng phẩm giá của các em. 

3. Biết tìm hiểu, nâng đỡ và khuyến khích các em.  

4. Điều cần thiết là luôn luôn vui vẻ. 

 

B. Ba Điều Giúp Huynh Trưởng Thành Công 

1. Có tuổi, kinh nghiệm, kiến thức. 

2. Có trách nhiệm. 

3. Có trái tim. 

 

VI. Liên Hệ Giữa Huynh Trưởng Với Huynh Trưởng 

Vai Trò: Người cùng lý tưởng và Người bạn đồng hành 

 

A. Trách Nhiệm 

1. Chia sẻ và cộng tác. 

2. Lợi ích chung trên cá nhân. 

3. Tôn trọng ý người và ý chung. 

4. Lắng nghe để sửa lỗi và góp ý. 

5. Có lòng chân thật. 

6. Có lòng quảng đại, khắt khe với mình những dễ dãi với người. 
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7. Có tinh thần trách nhiệm. 

8. Lòng hảo tâm, giúp đỡ. 

9. Tinh thần đồng đội, đoàn kết. 

 

B. Những Điều Giúp Bạn Thành Công 

1. Quan tâm đến nhau. 

2. Khích lệ lẫn nhau. 

3. Giúp đỡ lẫn nhau. 

4. Thông cảm cho nhau. 

5. Họp mặt thân mật. 

6. Chầu Mình Thánh chung. 

7. Tĩnh tâm chung. 

8. Cầu nguyện chung. 

9. Hòa giải với nhau. 
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NGHỆ THUẬT LÀM TRƯỞNG TRỰC 
 

Mục Tiêu Khóa Học 

 

• Nhớ lại bốn vai trò của người trưởng trực. 

• Nhận biết những đặc điểm quan trọng của người 

trưởng trực. 

• Nhận biết những sai lầm mà người trưởng trực cần 

phải cải thiện. 

I. Vai Trò Người Trưởng Trực 

 

 

Người Trung Gian: giữa (1) Huynh  

Trưỏng và đoàn sinh; và (2) Ban điều hành và sa 

mạc sinh để thi hành chương trình sinh hoạt 

đoàn hay sa mạc. Như Chúa Giêsu là người 

trung gian giữa Chúa Cha và con người. 

 

Điểu Khiển và Ban Lệnh: (1) Thi hành các quyết định; và (2) Làm 

sao cho sinh hoạt của đoàn hay sa mạc được diễn tiến trôi chảy theo 

chương trình đã vạch ra một cách tốt đẹp. 

 

Tinh Thần, Trọng Tài, Giữ Giờ: Đảm bảo việc thực hiện các hoạt 

động trong giờ sinh hoạt được thực hiện suôn sẻ và siêng năng. 

Người Trưởng Trực là nguồn sức sống tại Đoàn và trong trại huấn 

luyện. 

 

Bảo Vệ An Toàn cho các Thành Viên / Sa Mạc Sinh: (1) Bảo đảm 

sức khỏe của các Thành Viên / Sa Mạc Sinh; và (2) Bảo vệ Thành 

Viên / Sa Mạc Sinh khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra. 

 

II. Trách Nhiệm của Người Trưởng Trực 

 

A. Trong sinh hoạt đoàn, người trưởng trực làm việc dưới quyền hướng dẫn 

của đoàn, ngành hay chi đoàn trưởng và phó. 

B. Trong sa mạc, người trưởng trực làm việc dưới quyền hướng dẫn của 

tuyên uý sa mạc, sa mạc trưởng, sa mạc phó, và tổng trực. Thông thường 

thì mọi mệnh lệnh đều thông qua tổng trực xuống trưởng trực. Có như 

vậy thì mới tránh được mỗi người mỗi lệnh. 

 

III. Người Trưởng Trực Lý Tưởng 

 

A. Đặc Tính 

1. Giữ tư cách và tác phong người huynh trưởng: nghiêm túc, đồng 

phục đúng cách 

2. Công bằng, khiêm nhường 

3. Bình tĩnh, óc quan sát 
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4. Hiểu biết nghi thức của phong trào 

5. Biết uyển chuyển và biến đổi 

6. Đạo đức, có luân lý 

 

B. Chuẩn Bị Trước 

1. Nẵm vững và ôn lại nghi thức và nghiêm tập. 

2. Hiểu rõ chương trình và soạn chương trình phòng hờ. 

3. Soạn những bài hát, băng reo, trò chơi thánh kinh để cám ơn, 

chào đón, và khen ngợi. 

4. Sổ tay trưởng trực. Bảng chấm điểm 

5. Giải thưởng, tua, và cờ danh dự 

IV. Các Bệnh Của Người Trưởng Trực  

A. Nói nhỏ, dài dòng, nói nhiều 

B. Lệnh không rõ ràng, không cương quyết 

C. Hay đe dọa người khác 

D. Quá ham chơi hoặc đùa giỡn 

E. Tự kiêu, coi thường thành viên / sa mạc sinh 

F. Nghi thức không vững 
G. Trễ nãi, thiếu sự biến đổi linh động 
H. Tự thay đổi chương trình, không cộng tác vời người có trách nghiệm 

trước thời gian dự kiến 

V. Kết Thúc 

Một người Trưởng Trực giỏi luôn biết: 

A. An toàn và an ninh là trên hết 

B. Thực hiện theo chương trình 

C. Giao tiếp và thảo luận với người có trách nghiệm và Ban Điều Hành về 

những thay đổi trong chương trình 

D. Nẵm vững nghi thức và nghiêm tập 

E. Giữ tư cách và tác phong người huynh trưởng 

F. Theo phương pháp hàng đội 

G. Vui tươi, công bằng, và khéo léo 
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NGHIÊM TẬP CĂN BẢN VÀ CỜ HIỆU 
 

Mục Tiêu Khóa Học 

 

• Có thể nhớ lại năm hình đội và cách sử dụng. 

• Hiểu biết ý nghĩa của các màu tua. 

I. Tổng Quát Về Nghiêm Tập 

- Khi Ban Lệnh: Rõ ràng, Tự tin và Dứt 

khoát 

- Khi Tập Họp: Nhanh nhẹ, Trật tự, Im 

lặng 

- Hiểu về Lệnh: Dự Lệnh và Động Lệnh 

- Các Hiệu Lệnh: Khẩu Lệnh, Thủ Lệnh, 

Âm Lệnh và Kỳ Lệnh 

 

II. Các Thế Căn Bản 

A. Nghỉ / Nghiêm 

B. Quay: Trái, Phải, Đằng Sau 

C. Thủ Hiệu Chào 

1. Ý Nghĩa: 4 ngón tay xếp đều chỉ 4 khẩu hiệu Cầu Nguyện, Rước 

Lễ, Hy Sinh, Làm Tông Đồ; ngón cái ép vào bàn tay chỉ sự quyết 

tâm gìn giữ và thi hành 4 điều trên… 

2. Khi gặp nhau, cấp dưới phải chào cấp trên, và chờ cấp trên chào 

lại xong mới hạ tay xuốNg… 

D. Tan Hàng: Để hai tay chéo ngực, bàn tay nắm lại, bàn tay úp về phía 

ngực nhưng không sát ngực, hô “Giải Tán” (đồng thời hai tay vung ra). 

Đoàn sinh đáp “Vui!” (đồng thời vung cao 2 tay, nhảy lên và giải tán 

ngay). 

 

III. Các Đội Hình 
 

   
 

  
 

 
 

  

 

 

Hàng Dọc: tập họp 

chung (thông báo, điểm 

danh, dạy khóa...), so 

hàng đội, diễn hành 

Hàng Ngang: trình 

diện đội (nhận lệnh, 

phúc trình, lãnh 

thưởng...) 

Tròn: trong các sinh 

hoạt vui, họp đội, hội 

diễn, hội thảo nhóm, 

đêm tâm tình... 

Bán Nguyệt: trong các 

sinh hoạt hội diễn, thảo 

luận, dạy khóa, nghi lễ 

phụng vụ... 

Chữ U: trong các nghi 

thức khai mạc và bế 

mạc, lễ chào cờ, đón 

mừng quan khách, lễ 

phát thưởng... 
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IV. Nghi Thức 

 

A. Tua Thưởng 

1. Phát cho đội thì gắn tua lên cờ, phát tua cá nhân thì gắn trên vai 

phải. 

2. Nên nói lời chúc mừng cổ võ trước khi gắn tua, và bắt tay chúc 

mừng khi vừa phát thưởng xong. 

3. Ý nghĩa màu tua 

 

  
 

  
 

 
 

B. Cờ Danh Dự 

1. Phần thưởng cao quý nhất trong Sa Mạc. 

2. Nhắc nhở các đội nên noi gương sáng của Đội được cờ danh dự, 

và các sa mạc sinh khi gặp người cầm cờ danh dự phải chào. 

 

C. Hội Họp 

1. Tập họp hình chữ U/vòng tròn, hoặc mời vào ghế (trong phòng). 

2. Nghiêm Tập “Huynh Trưởng – Phụng Sự!”. “Chuẩn bị 

chào…Chào!” 

3. Làm dấu khai mạc với lời nguyện/suy niệm Thánh Kinh, hát 

Kinh Huynh Trưởng, sau đó đọc câu than: “Lạy Chúa Giêsu 

Thánh Thể - Xin Hiệp Nhất Chúng Con”. 

4. Phúc Trình sinh hoạt: Thủ Quỹ, Nghiên Huấn, Phó Quản Trị, 

Ngành AN, TN, NS, HS, HT, TT, v,v. 

5. Phần nghị sự: bàn đến các vấn đề liên hệ, phác họa chương trình, 

công tác thực hiện, phổ biến kế hoạch cho tháng tới. 

6. Linh Tinh: thông báo những việc chưa được nêu ra trong phiên 

họp. Phân chia các công việc khác. Định ngày và nơi họp lần tới. 

7. Kết thúc: làm dấu, lời nguyện tự phát hoặc sắp xếp trước. Kinh 

Sáng Danh và đọc câu than: “Lạy Đức Trinh Nữ Maria – Xin 

Cầu Cho Chúng Con”. “Huynh Trưởng – Phụng Sự!”, chào nhau 

rồi giải tán. 
 

V. Cờ Dùng Trong Phong Trào 
 

Cờ Hoa Kỳ Cờ Việt Nam Cờ Phong Trào Cờ Đội 

       
 

 

 URIEL 

 

Nâu (Hiệp):  

Lãnh đạo phục vụ, 

dấn thân… 

 

Xanh biển (Thiếu): 

Sinh hoạt vui, ca 

hát... 

Vàng (Nghĩa): Học 

hỏi, kỹ thuật, sáng 

tác... 

Đỏ (Huynh Trưởng):  

Tinh thần đồng đội, hăng say quên mình,... 

Xanh lá mạ (Ấu):  

Đạo đức, phụng 

vụ... 
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A. Gấp Cờ Phong Trào 
 

 
 

 

B. Gấp Cờ Hoa Kỳ và Cờ Việt Nam Cộng Hòa 

 

   
 

VI. Rước Cờ 

A. Trước khi rước cờ, đội trực chỉnh đồng phục, đến trình diện Trường Trực 

để cờ rồi rước cờ ra vị trí cờ (Trong sa mạc, cờ được cất giữ nơi lều Điều 

Hành; nơi khác, phải được cất giữ chỗ xứng đáng). 

B. Thứ tự rước cờ: Đi đầu là Đội Trưởng, rồi đến nguời cầm cờ Hoa Kỳ, 

người cầm cờ Việt Nam, người cầm cờ Thiếu Nhi Thánh Thể, và các đội 

viên nối tiếp. 

C. Tới cột cờ, Đội Trưởng so hàng đội, cho đội quay hướng về cột cờ. 

D. Buộc cờ: Mỗi cờ cần hai người do Đội Trưởng chỉ định trước, một người 

giữ và một người buộc.  Tuyệt đối giữ không cho cờ chạm đất. 

E. Buộc xong, tất cả lui về vị trí đội.  Đội Trưởng hô “Chào Cờ …Chào!” 

F. Cho tất cả đội chào cờ, rồi hô “Bên Phải…Quay!”, dẫn đội bằng khẩu 

lệnh “Đằng Trước…Bước!” chạy vòng sau cột cờ ngược chiều kim đồng 

hồ trở về vị trí sinh hoạt được ấn định. 
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ƠN GỌI, SỨ MỆNH, TRÁCH NHIỆM 

CỦA NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG 
 

Mục Tiêu Khóa Học 

 

• Hiểu biết mục đích cao nhất của một cá nhân là gì. 

• Biết sứ mạng của người Huynh Trưởng là gì. 

• Nhận ra ba trách nhiệm của người Huynh Trưởng. 

I. Ơn Gọi 

A. Những Ơn Gọi 

1. Ơn Gọi Chung 

a) Kitô Hữu (Bí Tích Rửa Tội) 

2. Ơn Gọi Đời Sống 

a) Độc thân; Gia đình; Tu trì 

3. Ơn Gọi Phục Vụ (TNTT) 

a) Huynh Trưởng, Trợ Tá, Huấn Luyện Viên 

 

B. Ơn Gọi Huynh Trưởng 

1. Huynh Trưởng là người anh/chị cả; một người lãnh đạo cho một 

nhóm haytổ chức. 

2. Huynh Trưởng phải là người trưởng thành trong tư cách và đức 

tin. 

3. Huynh Trưởng phải tiếp tục sứ mệnh của Chúa Kitô được giao 

phó: trách nhiệm giáo dục và hướng dẫn các em thiếu nhi. 

II. Sứ Mệnh 

A. Sứ mệnh người Huynh Trưởng là làm cho đức tin các em triển nở. 
B. Để truyền bá đức tin, người Huynh Trưởng phải có đức tin. 

C. Để có đức tin, người Huynh Trưởng phải học giáo lý. 

1. Giáo Lý: Bốn Phần 

a) Tuyên xưng đức tin (Kinh Tin Kính) 

b) Cử hành đức tin (Phụng Vụ Thánh và các Bí Tích) 

c) Sống đức tin (Các điều răn, giới luật Hội Thánh, 8 mối 

phúc thật, lời khuyên truyền giáo) 

d) Cầu nguyện của người có đức tin (Kinh Lạy Cha, Kinh 

Kính Mừng) 

D. Hoàn Thành Sứ Mạng Huynh Trưởng 

1. Nghề: có thể từ bỏ so với Sứ Mệnh: cả đời 

2. Người Huynh Trưởng phải có: 

a) Tuổi tác, kinh nghiệm và 

kiến thức 

b) Trách nhiệm 

c) Tình yêu 
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III. Trách Nhiệm 

 

 
 

Người Huynh Trưởng Phải 

• Cải thiện tư cách và tác phong 

• Cải thiện đời sống tôn giáo và kỹ năng 

• Dạy những gì trưởng sống và sống những gì trưởng dạy 

 

 

Người Huynh Trưởng Phục Vụ 

• Một cách thực tế và nhiệt huyết 

• Chuẩn bị tinh thần, luôn trung thành và trung thực 

• Với tình yêu bản thân và tình yêu cho người khác 
 

 

IV. Phát Triển 6 Tiêu Điểm 
 

1. Tầm Nhìn: Thánh Thiện: mẫu mực và người gương mẫu 

2. Niềm Đam Mê: Phục vụ Chúa Giêsu: Người bạn và tông đồ của Chúa 

để nên thánh 

3. Quyết Tâm: Để làm điều tốt, chấp thuận và xứng đáng 

4. Sứ Mệnh: 1. Công tác 2. Người cố vấn để tạo một thế giới tốt đẹp hơn 3. 

Tuyên bố Tin mừng 4. Trờ thành chứng nhân bằng lời nói và hạnh động 5. 

Hổ trợ sứ mệnh Giáo Hội 

5. Động Lực: 1. Bí Tích Thánh Thể 2. Tham dự thánh lễ 3. Rước lễ 4. Chầu 

Thánh Thể 

6. Việc Làm: 1. Cầu Nguyện 2. Bắt chước Thánh Tâm Chúa Giêsu 3. Tán 

dương Thánh Thể 4. Yêu mến Đức Mẹ 5. Hiểu biết, yêu mến, cầu nguyện, 

phục vụ Giáo Hội   

(1) ĐỐI VỚI BẢN THÂN 

(1) thể xác; (2) tư cách và tác 

phong; (3) tình cảm; (4) trí 

khôn; (5) đức tin 

(2) ĐỐI VỚI ĐOÀN THỂ 

(1) thành lập; (2) chăm sóc; (3) duy trì 

(3) ĐỐI VỚI ĐOÀN SINH 

Hướng dẫn theo đường lối 

của Phong Trào 

(1.2) THĂNG TIẾN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO 

(1) khả năng và tinh thần dấn thân; (2) có 

đường hướng và mục tiêu; (3) có phương pháp 

và tổ chức; (4) cộng tác với HT khác 

(3.1) GIÁO DỤC THIẾU NHI 

(1) Người Huynh Trưởng là người anh chị 

(bao dung), thầy (có kiến thức), bạn bè (tình 

cảm), và thần tượng (tư cách và đạo đức); (2) 

giúp các em giữ kỷ luật, có tự tin, lòng tự 

hào; (3) giúp các em biết lắng nghe 
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PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI VÀ 

DẠY KHÓA CHO ĐOÀN SINH 
 

Mục Tiêu Khóa Học 

 

• Biết bốn điều cần thiết trong khi soạn và dạy 

bài khóa. 

• Biết các phương pháp dạy khác nhau và điểm 

mạnh và yếu của phương pháp đó. 

• Có thể hoàn tất “lesson plan” chi tiết. 

I. Giới Thiệu 

 

A. Soạn bài và những phương pháp để dạy khóa 

có hiệu lực.  

B. Để dạy khóa có hiệu quả, Huynh Trưởng phải hiểu  

rõ chủ đề, chuẩn bị trước, và cung cấp bài khóa cho lứa tuổi của các em. 

 

II. Hiểu Biết Chủ Đề 

 

A. Phong Trào dạy những chuyên đề sau đây: 

1. Thánh Kinh; Thánh Thể; Phong Trào, Chuyên Môn; Nghiêm 

Tập; Ca Hát 

B. “Bạn không thể cho đi những gì bạn không có.” Trong khi chúng ta 

muốn các em nhận biết Chúa, các Huynh Trưởng cũng phải biết và sống 

đức tin. 

C. Tài Liệu:  

1. VEYM.net: Trang mạng của Phong Trào là nơi đầu tiên quý 

trưởng có thể bắt đầu nghiên cứu; nhưng các Trưởng nên xem 

thêm những trang mạng khác.  

2. Trang Mạng Công Giáo, Trang mạng Vaticanô, v.v...  

3. Tham khảo Sách: Giáo Lý Công Giáo, Hỏi và Đáp (Q & A), 

v.v... là những tài liệu để giúp các Trưởng hiểu biết thêm về đức 

tin và để dạy cho các em. 

III. Soạn Bài Cho Các Em Trong Bốn Ngành 

 

A. Các trẻ em (7 tuổi) nói chung học theo phương pháp trực quan, trong khi 

các em cần nhận xét và thấy để học hỏi (visual learners). Khi lớn lên, 

phương pháp học này sẽ phát triển và các em sẽ học thêm các phương 

pháp khác. 

1. Ấu Nhi (7-9 Tuổi): Trong bốn ngành, thời gian các em Ấu chú ý 

về đề tài là ngắn nhất. Vì vậy, các Huynh Trưởng phải dạy với 

cách lôi kéo các em, đầy sự hăng hái và nhiệt tình. 

a) Trực Quan: học theo cách nhìn và quan sát, các em cần 

nhận xét và thấy để học hỏi. 

b) Tài Liệu: Dùng hình ảnh, posters, storyboard, hoặc trợ 

huấn cụ (visual aids) để giúp các em học. 

2. Thiếu nhi (10-12 Tuổi): cần quy tắc và cấu trúc rõ ràng trong giờ  
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sinh hoạt. 

a) Học theo Trực Quan và Thính Giác: Dựa trên cách học 

của các em Ngành Ấu, các em Ngành Thiếu bắt đầu nắm 

vững các khái niệm và hướng dẫn bằng lời nói, nhưng các 

em học có hiệu quả hơn khi các trưởng dùng cả hai cách 

trực quan sát và thính giác. 

3. Nghĩa Sĩ (13-15 Tuổi): thường sẵn sàng thách thức chính quyền 

và các em muốn cảm thấy họ có quyền sở hữu đối với những gì 

các em học. 

a) Trực Quan, Thính Giác, và Động Học: Dựa trên cách học 

của các em Ngành Thiếu Nhi, các em Ngành Nghĩa học 

có hiệu quả khi các em có cơ hội thực hành. Các Trưởng 

nên dùng các giờ thảo luận và cho những ví dụ thực tế để 

giúp các em Ngành Nghĩa học. 

4. Hiệp Sĩ (16-17 Tuổi): Các em Hiệp Sĩ sắp bước vào đời và mong 

muốn quyền sở hữu và quyết định khi học. Các em muốn và cần 

những bài học thực tế để giúp các em trong tương lai. 

a) Cách Học: Dựa trên cách học của các em Ngành Nghĩa, 

các em Hiệp Sĩ có thể học từ các em xung quanh, cho các 

em Hiệp Sĩ trách nghiệm để dạy khóa cho nhau, hay qua 

dự án phục vụ cộng đồng. 

B. Phương Pháp Dạy Khóa: Lưu ý là một số phương pháp dạy khóa có thể 

không phù hợp với cả bốn ngành. 

1. Thuyết trình, Sinh hoạt Thánh Kinh, Đặt câu hỏi, Câu đố, Nhập 

vai diễn, Dự án mỹ thuật, Tranh luận, Thảo luận, Tài liệu trực 

quan, Âm nhạc hay video, Kể chuyện, Báo cáo, Dự án, chuyến đi 

du ngoạn, v.v… 

IV. 12 Điểm của những Giáo Viên Tuyệt Vời 

 

A. Tha thiết trong việc dạy: điều này có thể thực hiện theo nhiều cách, từ 

nhảy quanh phòng dạy, đến những người có niềm đam mê mà các em 

phải im lặng để thấy. 

B. Yêu các em: không chỉ yêu thích môn dạy mà còn yêu các em nữa. 

C. Yêu chủ đề dạy: thường thể hiện khi các Trưởng dạy khóa. Các nhà 

giáo dục vĩ đại không chỉ yêu môn học của họ, mà họ còn thích chia sẻ 

niềm vui với các em. 

D. Hiểu rõ về vai trò của Phong Trào trong đời sống của các em: 

VEYM không chỉ nơi để học, mà là thời gian các em phát triển và tìm 

thấy niềm vui. 

E. Sẵn sàng thay đổi: các Trưởng thường nói là Phong Trào biến đổi đời 

sống của các em, nhưng các Trưởng cũng phải cho Phong Trào cơ hội 

biến đời sống của bạn. 

F. Một nguyên tắc làm việc không ngừng: làm Huynh Trưởng thì khó, 

trong khi ơn gợi làm Huynh Trưởng đòi hỏi tất cả. Nhưng phần thưởng 

sẽ có trong đời sau. 

G. Sẵn sàng kiểm điểm: các bạn phải hỏi tại sao mọi thứ diễn ra như thế, 

trong những sinh hoạt diễn ra tốt đẹp hay không tốt. Các Trưởng phải 

chấp nhận là trong những ngày sinh hoạt không diễn ra tốt đẹp là vì các 

Trưởng, và không phải vì các em. 

H. Cách tổ chức: hãy tưởng tượng sinh hoạt tốt hơn bao nhiêu nếu các 

trưởng soạn thêm một chút cho giờ sinh hoạt. 
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I. Để trở thành người “giáo viên tuyệt vời”, các Trưởng phải hiểu là 

việc đó là một cuộc đấu tranh không ngừng: luôn tìm cách để thành 

người thầy giáo tốt hơn. 

J. Có đủ cái tôi cho những ngày khó khăn: sẽ có những ngày các Trưởng 

sẽ chán nản. Các Trưởng phải có đủ ý thức về bản thân để vượt qua 

những ngày đó. 

K. Đủ khiêm tốn để nhớ là Đoàn Thiếu Nhi không phải vì bạn: nhưng vì 

các em. 

L. Sẵn sàng hợp tác làm việc: các Trưởng là một thần phần trong Đoàn, 

một sứ mệnh lớn hơn bạn. Một Huynh Trưởng phải sẵn sàng giúp Đoàn 

thăng tiến. 

 

Soạn Bài Chi Tiết 
 

 

Tên _______________________________________________ 
 

Ngành _____________________ Cấp ___________ Số Các Em ___________ 

Bài và Số Chương Trình Thăng Tiến: 

Soạn Bài Trước 

Phương Pháp Dạy: Bạn sẽ dạy bài như thế nào? Tại sao quyết định cách này?  

Tài Liệu: Bạn cần những gì để dạy khóa? Ban sẽ chung cấp nhưng gì cho các 

em? Các em thực tế mang gì?  

 

Quy Tác: Quy tác trong giờ khóa là gì? Các em nên làm gì trong giờ học? Cố 

gắng tránh các quy tác tiêu cực.  

Ex. Các em sẽ không nói chuyện trong khi Huynh 

Trương nói. Các em sẽ tích cực lắng nghe trong giờ 

khóa. 

Phần Thưởng: Suy nghĩ về cách đê thưởng các em mà không cần sự dụng kẹo 

hay đồ ăn nhẹ. 

 

Hậu Quả: Trưởng sẽ làm gì nếu các em không theo quy tác? Suy nghĩ về việc 

tang mức độ can thiệp, như ba lần không theo quy tác thì sẽ có hậu quả “out 

policy”.   

 

Điều gì có thể đi sai trong giờ khóa?  

Dạy Khóa 

Phần Giới Thiệu Trưởng sẽ thu hút sự chu ý của các em như thế nào? Trưởng sẽ 

làm gì? Nói gì? 

 

Nội Dung Bài Khóa Trưởng sẽ nói hay làm gì trước? Sau đó, các em phải làm gì 

hoặc trả lời câu hỏi nào?  

 

Phần Kết Thúc/Xem Lại Ý Chính Trưởng sẽ kết thúc khóa cách nào? Trưởng 

muốn để lại những ý chính nào với các em? 

 

Đánh Giá Làm thế nào Trưởng sẽ kiểm tra sự hiểu biết của các em? Nếu các em 

không hiểu, Trưởng sẽ làm gì? 

 

Định Giá Nếu là một em Thiếu Nhi đang học trong giờ khóa của Trưởng, em đó 

sẽ đánh giá khóa này như thế nào? Điều gì diễn ra tốt đẹp? Lĩnh vực nào có thể 

cải thiện? 
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Simplified Lesson Plan 

 
Cầu Nguyện: 

 

 

 
Ngày 

 

 

Chủ Đề Thời Gian/Người Phụ 

Vị Trí 

 

 

Cấp/Số Lượng Các Em Đội Hình 

Mục Tiêu Bài Học 

 

 

Tài Liệu 

 

 

Quy Tắc 

 

 

Hậu Quả 

 

 

Phần Thưởng 

Kế Hoạch Giới Thiệu (Trưởng sẽ thu hút sự chú ý của các em như thế nào?) 

 

 

Kế Hoạch Từng Bước (Thêm nhiều chi tiết; Những gì Trưởng sẽ nói; Những câu hỏi Trưởng sẽ hỏi; Lúc nào Trưởng sẽ trao ra những tài liệu, 

v.v...) 

 

 

1) _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2) _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3) _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

4) _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

5) _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

6) _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Đúc Kết (Trưởng sẽ kết thúc khóa cách nào? Trưởng sẽ trao ra bài tập không (chỉ khi cần thiết)?) 
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SỐNG NGÀY THÁNH THỂ 
 

Mục Tiêu Khóa Học 

 

• Hiểu biết mục đích của Sống Ngày Thánh Thể là gì. 

• Nêu ra ba phần cần thiết của Sống Ngày Thánh Thể 

và ý nghĩa quan trọng của mỗi phần. 

• Nhận ra những cách thực tế để sống kết hợp hơn với 

Chúa Giêsu Kitô. 

I. Giới Thiệu 

 

A. Mục Đích Của Đời Sống Là: Được Nên 

Thánh và Làm Tông Đồ 

 

B. Đời Sống của Vị Thánh 

1. Phải Thánh Thiện: không phải là sống một 

cuộc sống buồn hay khắc khổ, nhưng mang 

lại niềm vui, an ủi, và sức mạnh. 

 

C. Các Thánh 

1. Các vị thánh phi thường cho những nhiệm vụ phi thường 

2. Các vị thánh bình thường 

a) Sống cuộc sống khiêm nhường, giản dị 

b) Thực hiện nhiệm vụ hàng ngày 

c) Sử dụng các phương tiện tôn nghiêm thông thường nhưng 

phong phú 

 

D. Phương Tiện Để Nên Thành 

1. Yêu mến Chúa 

2. Dâng hiến tất cả các hành động của chúng ta cho tình yêu của 

Thiên Chúa 

3. Thực hiện đức tin 

II. Linh Đạo của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể 

 

A. Linh đạo của Phong Trào tập trung vào việc Sống Thánh Thể 

1. Một cách đơn giản và sâu sắc 

2. Theo Giáo Hội và linh đạo của Thánh Ignatiô 

 

B. Sống Ngày Thánh Thể là đặt cả ngày và tất cả những gì chúng ta làm: 

1. Trong tay Chúa 

2. Để phục vụ Giáo Hội 

 

C. Thực Hành 

1. Sự hiến dâng cuộc sống hàng ngày cho Chúa Cha: Tôi nài van 

anh em, trong tình thương của Thiên chúa: hãy hiến dâng toàn 

thân và đời sống anh em như hy lễ thánh thiện, thơm tho lên cùng 

Thiên chúa" (Roma 12, 1) 
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D. Cầu nguyện theo ý chỉ hằng tháng của Đức Giáo Hoàng 

1. Trở thành tông đồ của Chúa qua lời cầu nguyện và việc dâng 

ngày. 

 

E. Sống Ngày Thánh Thể là: 

1. Làm mọi việc cho tình yêu của Chúa để sống một ngày trong ân 

sủng và là một phương pháp nên thánh. 

 

F. Thành Viên trong Phong Trào và Sống Ngày Thánh Thể 

1. Phương pháp độc đáo nhất của Phong Trào để nên thánh 

2. Chúng ta phải Sống Ngày Thánh Thể 

3. 90% nhiệm vụ của Huynh Trưởng: sống và giúp các em sống 

thánh thiện. 

III. Ý Nghĩa và Nguồn Gốc của Thánh Thể 

 

Kỷ Niệm: Cuộc cứu chuộc và sống lại 

Món Quà: Từ thân Chúa tặng cho con người 

Lương Thực Thiêng Liêng: Nuôi sống phần linh hồn 

Phương Thế: Để trừ tội lỗi 

Bảo Chứng: Cuộc sống đời sau 

Hiệp Nhất: Với Chúa và ta 

Hiện Diện: Sự hiện diện của Chúa 

Giáo Ước Mới: Giáo ước tình thương 

Tạ Ơn: Chúa dâng lên Chúa Cha cho nhân loại 
 

A. Qua Bí Tích Thánh Thể, Chúng Ta Có Thể Trở Nên Thánh. 

1. Nguồn và thiên đỉnh của đời sống Kitô hữu. (Giáo lý) 

2. Bí tích cao quý nhất 

 

B. Thánh Thể là món quà yêu thương Chúa Kitô để lại cho nhân loại. 

1. Matthew 26: 26-29 3. Luke 22: 14-20 

2. Mark 13: 22-25 4. 1 Corinthians 11: 23-27 

IV. Nội Dung Sống Ngày Thánh Thể 

Các giờ của Ngày Thánh Thể được đánh dấu bằng giờ cầu nguyện, rước lễ 

thiêng liêng, hy sinh, lần hạt, và làm việc tông đồ. 

 

   
 

Bắt đầu bằng 

Kinh Dâng Ngày 

Cao Điểm là  

Thánh Lễ và Rước Lễ 
Kết thúc băng Bó Hoa 

Thiêng và Dâng Đêm 
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V. Dâng Ngày 

A. Tâm Niệm Thứ Nhất: Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày, Điểm tô đời sống 

hương bay nguyện cầu. 

 

B. Dâng hiến đời cho Chúa bằng: 

1. Tử đạo 

2. Làm linh mục, nữ tu, v.v. 

3. Dâng Ngày 

 

C. Dâng Ngày 

1. Dâng việc làm của ta trong ngày cho Chúa quyền năng. 

2. Dâng lên Chúa tất cả lời nguyện cầu, công việc, niềm vui và nỗi 

buồn, qua sự can thiệp của trái tim vẹn sạch của Đức Maria Mẹ 

Thiên Chúa. 

3. Dâng ngày là xin làm theo Thánh ý Chúa. 

 

D. Theo Thánh Ý Chúa 

1. Mọi người đều biết, yêu mến và vâng phục Chúa. 

2. Cứu các linh hồn: Không có Dâng Ngày thì nhiều linh hồn sẽ gặp 

nguy hiểm. 

 

E. Thánh Phaolô viết: 

1. “Điều gì anh em làm, mọi sự hãy làm vì Danh Chúa Giêsu, và 

nhờ Ngài.” 

2. “Vậy, dù ăn, dù uống, hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tất 

cả để tôn vinh Thiên Chúa.” 

 

F. Làm mọi việc vì yêu thương Chúa 

1. Mỗi việc trong ngày 

a) Để hài lòng Chúa. 

b) Để kiếm phần thưởng cho chúng ta mãi mãi. 

2. Để dâng hiến 

a) Không có khó khăn gì. 

b) Không có gì an ủi hơn, có công hơn. 

 

G. Giá trị vô giá 

1. Việc Dâng Ngày chỉ mất một phút. 

2. Hành động đầu tiên trong ngày. 

 

H. Dâng Ngày 

1. Nồng cốt của Phong Trào 

2. Tầm quan trọng nhất  

3. Khởi đầu việc thực hành: “The whole life of a Christian is to be in 

union with Jesus in all things to serve the Church” 

 

I. Điều quan trọng trong việc dâng ngày: xin đặc ân 

 

J. Cách để nhớ việc dâng ngày 

1. Xin Mẹ, các thiên thần, và các linh hồn giúp đỡ. Phương pháp này 

giúp chúng ta kết hợp vớ Bí Tích Thánh Thể qua Đức Mẹ. 

2. Có thánh giá và hinh ảnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ. 
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VI. Thánh Lễ và Rước Lễ 

 

A. Tâm Niệm Thứ Hai: Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu, Tôn sùng rước lễ 

nhà chầu viếng thăm. 

B. Thánh Lễ có hai phần: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. 

1. Giữ ngày Chúa Nhật 

2. Tham dự Thánh Lễ hàng ngày 

3. Rước lễ 

4. Rước lễ thiêng liêng 

5. Hiệp thông với các thánh lễ 

C. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 

D. Kinh Hiệp Thông Với Các Thánh Lễ 

 

VII. Dâng Đêm 

 

A. Tâm Niệm Thứ Mười: Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng, Chép ghi mỗi tối 

cộng biên mỗi tuần. 

B. Xét Mình 

1. Qúa Khứ 

a) Tội lỗi 

b) Công trình được bỏ qua 

c) Lãng phí thời gian 

2. Hiện Tại 

a) Cuộc sống ngắn ngủi 

b) Khó để vào nước Chúa 

c) Rất ít người được cứu vì không nhiều người chọn đường 

hẹp 

3. Tương Lai 

a) Cái chết 

b) Phán xét 

c) Thiên Đàng 

d) Địa ngụ 

C. Kinh Ăn Năn Tội 

D. Kinh Dâng Đêm 

E. Bó Hoa Thiêng: để giúp chúng ta suy ngẫm về ngày của chúng ta 

1. Dâng lên Chúa tất cả những việc trong ngày hôm nay. 

2. Dâng lên những việc sai chúng ta làm và xin Chúa tha thứ và 

giúp chúng ta. 

 

VIII. Giờ Thánh Thể 

A. Các kinh ngắn 

B. Rước lễ thiêng liêng 

C. Chầu Thánh Thể và viếng Thánh Thể 

D. 14 Đàng Thánh Giá 

E. Lòng Thương Xót Chúa 

F. Kinh Truyền Tin 

G. Kinh Mân Côi 

H. Đọc Kinh Thánh 

I. Đọc Sách Đạo 

J. Thực hành Nhân Đức  
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TÔN SÙNG ĐỨC MẸ VÀ KINH MÂN CÔI 
 

Mục Tiêu Khóa Học 

 

• Nhận ra vai trò của Mẹ Maria trong hành trình giúp 

ta trở nên thánh thiện. 

• Nhớ lại bốn tín điều về Đức Maria. 

• Biết những đặc điểm quan trọng của lòng tôn sùng 

đích sự. 

• Nhớ lại những Mầu Nhiệm Mân Côi. 

I. Nhiệm Vụ và Mục Đích của Chúng Ta 

 

A. Vào cuối đời, mục đích là được kết hợp với 

Chúa Ba Ngôi 

B. Mục đích cuối cùng của thành viên Phong Trào là trở 

thành thánh 

C. Bí mật để trở nên thánh: 

1. Sự Ao Ước 

2. Cầu nguyện 

3. Trên thập giá 

4. Đức Mẹ 

II. Làm thế nào để đạt được mục đích đó: Tôn sùng Đức Mẹ 

 

A. Chúng ta phải ghi nhớ tình yêu ba chiều phải có của một người Công 

Giáo đích thực theo Thánh Ý và chương trình yêu thương của Thiên 

Chúa 

1. Tình yêu tuyệt đối cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, chịu đóng đinh 

trên thánh giá, đấng cứu thế và là trung gian giữa Thiên Chúa và 

nhân loại. 

2. Tình yêu dịu ngọt dành cho Khiết Tâm Thương Xót Mẹ Mân 

Côi: Đấng Đồng Công Cứu Chuộc và là Trung Gian giữa Chúa 

Giêsu và nhân loại. 

3. Tình yêu vâng phục dành cho Đức Thánh Cha và Hội Thánh: 

Nhiệm Thể và Hiền Thê của Chúa Giêsu, luôn được hướng dẫn 

bởi Chúa Thánh Thần. 

 

B. Chúng ta cần phải tôn sùng Đức Mẹ để được cứu rỗi và nên thánh vì đó 

là ý Chúa 

1. Chúa đã dùng Đức Mẹ để nhập thể và cho Đức Mẹ cộng tác với 

Chúa Kitô trong công trình cứu độ. 

2. Chúa tiếp tục dùng Đức Mẹ để thánh hóa chúng ta. 

3. Một Kitô Hữu đích thực phải giống Chúa Con: Chúa là Cha, Đức 

Maria là Mẹ. 

4. Chính Chúa Giêsu đã truyền chúng ta phải tôn sùng Mẹ khi nói 

với người môn đệ Chúa yêu: “Này là Mẹ con.” (Ga 19:27) 

 

C. Năm chân lý nền tảng của lòng tôn sùng đích thực: 

1. Phải có Chúa Giêsu là cùng đích. 
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2. Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria 

3. Phải giũ bỏ tội lỗi và thói hư. 

4. Ta cần Đức Maria vì Mẹ là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và 

nhân loại. 

5. Sức riêng ta không thể bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa 

 

D. Năm đặc điểm của lòng tôn sùng chân thực: 

1. Thành thực: hiểu biết Mẹ đầy quyền 

năng và tình thương. 

2. Thiết tha: năng tưởng nhớ và kêu cầu 

Mẹ trong mọi nơi mọi lúc. 

3. Thánh thiện: phải noi gương Mẹ và nỗ 

lực sống thánh. 

4. Trung tín: phải trung thành trong các 

việc đạo đức kính Mẹ. 

5. Thanh thoát: yêu Mẹ vì Mẹ đáng yêu 

chứ không phải vì lợi lộc cho mình. 

 

E. Bí quyết sống thân mật với Mẹ: 

1. Dâng mình và dâng đêm cho Đức Mẹ bằng đọc ba kinh Kính 

Mừng khi sáng vừa thức dậy và lúc tối ngay trước khi lên giường 

ngủ; rồi thêm lời nguyện sau:Cùng với Mẹ con cảm ơn Chúa đã 

ban cho con qua một đêm (ngày)bằng an; xin Chúa gìn giữ con 

ngày (đêm) hôm nay và suốt cả đời con.” 

2. Lập lại việc dâng mình cho Mẹ với lời nguyện này: “Lạy Mẹ 

Maria là Nữ Vương và là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, 

mọi sự của con là của Mẹ.” 

3. Những lời nguyện 

4. Trung tín lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày và đọc kinh Truyền Tin 

mỗi ngày ba lần: sáng, trưa và chiều tối 

5. Chuyên chăm học hỏi, đọc nghe và chia sẻ về Mẹ và các ơn lành 

Mẹ ban. Các tín điều về Đức Mẹ: 

a) Maria Mẹ Thiên Chúa 

b) Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 

c) Trọn Đời Đồng Trinh 

d) Mẹ Hồn Xác Lên Trời 

III. Cầu Kinh Mân Côi 

 

A. Kinh Mân Côi: dấu hiệu của tình yêu và sự thành tâm 

1. Thánh Tiến Sĩ Anphong Liguori: “Phần rỗi đời đời của tôi tùy 

thuộc vào Chuỗi Mân Côi.” 

2. Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 gọi Kinh Mân Côi là giấy 

thông hành về Trời.  

3. Trước khi qua đời, Thánh Piô Năm Dấu Thánh nói: Kinh Mân 

Côi là bí quyết đời ngài và gọi đó là vũ khí để chiến thắng trong 

mặt trận đức tin. 

4. Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: "Kinh Mân côi, đưa người Công 

giáo đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Chúa Kitô và 

cảm nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người.” 



32 | P a g e  

5. Thánh Têrêsa Calcutta: “Hãy nắm giữ chuỗi Mân Côi như cây 

Lêô bám chặt vào cây cối – bởi vì không có Đức Mẹ, chúng ta 

không thể đứng vững.” 

 

B. Phước Lành Kinh Mân Côi 

1. Người tội lỗi được tha thứ 

2. Linh hồn khao khát được làm mới 

3. Những người bị thay đổi có trái phiếu bị phá vỡ 

4. Những người khóc lóc tìm hạnh phúc 

5. Những người bị cám dỗ tìm thấy sự bình an 

6. Người nghèo tìm sự giúp đỡ 

7. Người tôn giáo được cải cách 

8. Những người thiếu hiểu biết được hướng dẫn 

9. Nhân loại học cách vượt qua niềm tự hào 

10. Người quá cố (Linh hồn Thánh) được xoa dịu nỗi đau của họ 

 

C. Lợi Ích của Chuỗi Mân Côi 

1. Dần cho chúng ta một kiến thức hoàn hảo về Chúa Giêsu Kitô 

2. Thanh tẩy tâm hồn chúng ta, rửa sạch tội lỗi 

3. Giúp chúng ta chiến thắng tất cả kẻ thù 

4. Giúp chúng ta dễ dàng thực hành đức hạnh 

5. Khiến chúng ta bùng cháy với tình yêu của Chúa 

6. Chúng ta được phong phú với những ân sủng và công đức 

7. Cung cấp cho chúng ta những gì cần thiết để trả lại các khoản nợ 

cho Thiên Chúa và cho đồng loại  

8. Cuối cùng, được ân sủng từ Thiên Chúa toàn năng 

 

D. Ân Xá 

1. Ơn Đại Xá 

a) Đạt được khi đọc Kinh Mân Côi trong nhà thờ, trong 

nhóm gia đình, hoặc trong nhà dòng. 

b) Chỉ được một lần trong một ngày khi đọc riêng 

c) Gained only once a day (except by those who are in 

danger of death) 

2. Ơn Tiểu Xá 

a) Được ơn tiểu xá khi đọc toàn bộ Kinh Mân Côi hoặc một 

phần trong hoàn cảnh khác. 

IV. When and How We Pray the Rosary 

A. Sau Thánh Lễ và Kinh Phụng Vụ, Kinh Mân Côi là kinh nguyện linh 

nghiệm hơn cả vì đó là kinh nguyện được Đức Mẹ nhiều lần ân cần truyền 

dạy chúng ta đọc. Yêu mến chuyên chăm cầu kinh Mân Côi là dấu chỉ lòng 

tôn sùng Đức Mẹ đích thực 

B. Đức Gioan XXIII nhắc đến ba yếu tố trong mỗi mầu nhiệm Kinh Mân Côi 

1. Bức tranh trình bày mầu nhiệm được nhắc đến 

2. Suy niệm riêng của ta về mầu nhiệm ấy 

3. Ý chỉ hay ơn đặc biệt ta muốn xin trong khi suy ngắm mầu nhiệm 

này 

C. Đức Gioan-Phaolô viết rằng khi cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi ta làm 5 

điều sau: 

1. Cùng Mẹ Maria tưởng nhớ Chúa Giêsu 

2. Cùng Mẹ Maria suy ngắm hay học hỏi Chúa Giêsu 
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3. Cùng Mẹ Maria cầu nguyện với Chúa Giêsu 

4. Cùng Mẹ Maria nên giống và kết hợp với Chúa Giêsu 

5. Cùng với Mẹ Maria rao giảng Chúa Giêsu 
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TƯ CÁCH VÀ ĐẠO ĐỨC NGƯỜI 

HUYNH TRƯỞNG 
 

Mục Tiêu Khóa Học 

 

• Nhận ra những đặc điểm của người Huynh Trưởng 

gương mẫu. 

• Hiểu làm thế nào để có thể thăng tiến đức tin của mình. 

• Biết các nhân đức nên phát triển. 

I. Nhận Định 

Mục đích của Phong Trào là: 

A. Con người kiện toàn để góp phần xây dựng xã 

hội 

1. Thể Dục (giáo dục thể chất) 

2. Trí Dục (phát triển tâm trí) 

3. Đức Dục (xây dựng đức hạnh) 

4. Tài năng (nâng cao kỹ năng) 

 

B. Kitô Hữu hoàn hảo để loan truyền Tin Mừng 

1. Hiểu biết giáo lý 

2. Thực hành giáo lý 

3. Lương tâm ngay thẳng 

4. Sống đạo trưởng thành 

 

II. Tư Cách và Tác Phong 
 

A. Tư cách là phẩm chất đạo đức chìm ẩn ở trong được biểu lộ ra ngoài qua 

tác phong. 

1. Tư cách: Nét riêng biệt khiến người khác cảm phục, yêu mến, ái 

mộ. 

2. Tác phong: sự biểu lộ trạng thái của con người ra bên ngoài qua 

cách ăn ở, sự cư xử và các sinh hoạt khác như vệ sinh cá nhân, 

cách ăn mặc, lối đi đứng, lời ăn tiếng nói. 

 

B. Bốn Đặc Điểm 

1. Lao động: khéo tay và cần mẫn 

2. Thể Diện: đứng đắn và hiền lành 

3. Ngôn ngữ: lịch sự và thông minh 

4. Cách Cư Xử: khiêm tốn và lương thiện 

 

C. Năm Đức Hạnh 

1. Chính Nghĩa: lòng biết ơn, vâng lời, khiêm tốn, lòng hiếu khách, 

sự tôn trọng, trách nhiệm, hy sinh vì lời ích chung, phục vụ vô vị 

lợi, coi trọng gia đình, yêu tổ quốc 

2. Thiện Tính: yêu thương, tôn trọng, quan tâm và giúp đỡ, rộng 

lượng, tha thứ 

3. Đặc Tính: lễ phép, vui vẻ và khiêm tốn, tôn trọng cấp trên, không 

gắt, nhã nhặn 
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4. Trung Tín: chân thật, nhanh nhẹ, giữ lời hứa, trung thành trong 

mọi việc 

5. Khôn Ngoan: hiếu học, tự cải thiện, thận trọng, khôn khéo 

 

D. Đặc điểm của con người đối với bản thân 

1. Chuyên Cần: chu toàn trách nhiệm, học tập và làm việc, tử tế 

trong mọi việc 

2. Tiết Độ: tính khí, tiết chế 

3. Nhân Phẩm: thanh sạch, yêu sự nghèo khó, không tham lam 

4. Chính Trực: lương thiện, công bằng, tính đơn giản 

5. Can Đảm: kỷ luật, trật tự, kiên trì, nhẫn nại, can đảm, cố gắng, sự 

độc lập 

 

E. Đặc điểm của người Huynh Trưởng 
 

Vui vẻ: để hấp dẫn kẻ khác. 

Cởi mở: đến với người khác, kết bạn.  

Lịch sự: trong giao tiếp để người khác mến mộ.  

Tế nhị: nhất là trong vấn đề thưởng phạt.  

Kiên nhẫn: không lùi bước trước khó khăn và hoàn tất 

công việc.  

Bao dung: để tha thứ.  

Phục thiện: biết lỗi và sửa sai.  

Trách nhiệm: chu toàn bổn phận. 

Kỹ lưỡng: kiểm điểm công việc.  

Chân thật: không dối trá. 

Cầu tiến: học hỏi, canh tân. 

 

III. Người Kitô Hữu Sống Đức Tin 
 

 

Đời sống tâm linh với Chúa Ba Ngôi trong Giáo Hội 
 

 
 

 

 

Làm Con của Chúa Cha 

 
 

 

 

1. Công nhận phẩm giá và 

hạnh phúc khi được 

làm con Chúa 

2. Thực hiện theo ý 

Chúa 

3.  Sống để tôn vinh 

Chúa và đáp lại tình 

yêu của Ngài 

4. Ăn năn và trở lại cùng 

Chúa 

5. Sống với Đức Tin, 

Đức Cậy, và Đức Mến 

1.  

Theo Chúa Con 

 
 
 

 

1. Đáp lời mời gọi của 

Chúa 

2. Yêu mến lời của Chúa 

3. Hy sinh và từ bỏ 

chính mình 

4. Bắt trước Chúa Kitô 

5. Sống thánh thiện 

6. Thân mật với Chúa 

Con 

Trong Chúa Thánh Thần 

 
 
 

 

1. Yêu việc cầu nguyện 

2. Nhận thức rõ ràng 

3. Noi gương Đức Mẹ và 

các thánh 

Trong Giáo Hội và 

Thế Giới 

1. Có trách nhiệm trong cộng đồng/giáo xứ 

2. Tham gia phụng vụ 

3. Truyền giáo 

4. Đoàn kết 

5. Xây dựng xã hội theo Tin Mừng của Chúa 
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IV. Áp Dụng 
A. Đời sống đạo của Người Huynh Trưởng 

1. Cầu Nguyện 

2. Rước Lễ 

3. Hy Sinh 

4. Làm Tông Đồ 

 

B. Thăng tiến Đức Tin 

1. Cầu nguyện 

2. Đọc Kinh Thánh 

3. Học giáo lý 

4. Tham dự một khóa tĩnh tâm 

5. Đọc sách tôn giáo 

 

C. Sống các Bí Tích 

1. Bí Tích Rửa Tội 

2. Bí Tích Thêm Sức 

3. Bí Tích Giải Tội 

4. Bí Tích Mình Thánh Chúa 

 

D. Thực Hành Các Đức Hạnh: 12 Nhân Đức của Mẹ Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

N
H

Â
N

 Đ
Ứ

C
 

T
R

Ụ
 

KHÔN NGOAN 
Hướng dẫn lựa 
chọn và lương tâm  

 

 

 

TIẾT ĐỘ 
Sống có chừng 
mực 

CÔNG BẰNG 
Give their due to  
God and others 

DŨNG CẢM 
Kiên quyết trong  
khó khăn 

 

N
H

Â
N

 Đ
Ứ

C
 

G
I

Ê
S

U
 HIỀN LÀNH 

Kiên Nhẫn và tử tế 
trong mọi việc 

 

 

KHIÊM  
NGHƯỜNG 
Nền tảng của 
các nhân đức 

N
H

Â
N

 Đ
Ứ

C
 

Đ
Ố

I 
T

H
Ầ

N
 

 
TIN 
Tin vào Chúa và  
tất cả Ngài đã tiết lộ 

 

MẾN 
Yêu Chúa hết lòng 

 

CẬY 
Hướng về cuộc 
sống vĩnh cửu 

N
H

Â
N

 Đ
Ứ

C
 

L
Ờ

I
 K

H
U

Y
Ê

N
 

 
VÂNG PHỤC 
Hoàn toàn theo 
Chúa 

 
KHIÊT TỊNH 
Cam kết đời sống 
đạo đức 

 

KHÓ NGHÈO 
Hứa sống đời  
sống đơn sơ 
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Ý NGHĨA LỬA THIÊNG THÁNH THỂ 
 

Mục Tiêu Khóa Học 

 

• Hiểu ý nghĩa của lửa trong Thánh Kinh 

• Có thể giải thích ý nghĩa và mục đích của Lửa 

Thiêng Thánh Thể 

• Có thể giải thích các vai trò khác nhau trong Lửa 

Thiêng Thánh Thể 

I. Quan Sát 

 

A. Lửa Tự Nhiên (LTTT) 

1. Ấm Áp: tụ họp gia đình, xã hội 

2. Bảo Vệ: tránh xa thú vật 

3. Cải Thiện Đời Sống: nấu thức ăn 

4. Cung Cấp Ánh Sáng: mang lửa để phục vụ 

nhân loại 

5. Phá Hủy và Đe Dọa: lửa cháy và hủy diệt 

 

B. Lửa Trong Kinh Thánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Ý Nghĩa Lửa 

1. Tẩy rửa và thanh luyện: Ê-sai 6:6‐7 

2. Thần lực: Matthêu 3:11, Luca 3:16 

3. Phán xét: Luca 12:49, Khải Huyền 20:2 

4. Tiêu diệt kẻ dữ: Matthêu 13:42, Khải Huyền 9:2 

5. Lửa đời đời: Ê-sai 33:42, Matthêu 18:8 

6. Sự hiện diện của Thiên Chúa: Xuất Hành 3:2,19:18, Công Vụ 2:3 

7. Chúa Thánh Thần 

8. Tình Yêu: Chúa Giêsu Kitô là ngọn lửa tình từ thiên đàng 

9. Sự sống lại: Ánh sáng Phục Sinh 

 

II. Ý Nghĩa Chữ “Lửa Thiêng Thánh Thể 
Lửa Thiêng Thánh Thể kết hợp chữ “Lửa Thiêng” và “Thánh 

Thể” 

A. “Lửa Thiêng” nói lên ngọn lửa trong tâm hồn, 

một ngọn lửa tôn kính kính sợ Thiên Chúa. 

B. “Thánh Thể” chú ý về lý tưởng của Phong 

Trào, chính là Chúa Giêsu Thánh Thể 

 

 

C
ự

u
 Ư

ớ
c 

• Ánh sáng và bóng tối: Sáng Thế 

Ký 1:3 

• Của Lễ: Sáng Thế Ký 15:17 

• Chiến Tranh: Giê-rê-mi 6:11 

• Trừng Phạt: Daniel 3:6;  

Giê-rê-mi 29:22 

• Ngọn Lửa: Xuất Hành 13:21 

T
Â

n
 Ư

ớ
c 

• Chúa Thánh 

Thần 

• Ánh Sáng 

• Trừng Phạt 
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III. Ý Nghĩa Lửa Thiêng Thánh Thể 
A. 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. 

 

B. 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. 

 

IV. Mục Đích Lửa Thiêng Thánh Thể 

 
A. Người Lý Tưởng: Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm và gương 

mẫu 

 

B. Giáo Dục 

1. Siêu Nhiên 

a) Hiểu biết Thánh Kinh qua các tiết mục. 

b) Chia sẻ cảm nghiệm đức tin qua các tiết mục. 

2. Tự Nhiên 

a) Giúp đoàn viên trở nên hoạt bát, tháo vát. 

b) Phát triển khả năng ca, vũ, nhạc, kịch. 

c) Gặp gỡ tình gia đình và tình huynh đệ hiệp nhất. 

 

V. Nội Dung Lửa Thiêng Thánh Thể 
 

 
 

 

 

 

 
 

VI. Yếu Tố Căn Bản Trong lửa Thiêng Thánh Thể 
A. Theo chủ đề được chỉ định trong Kinh Thánh cho trại huấn luyện. 

B. Các tiết mục nên được sắp xếp theo trình tự Kinh Thánh, từ Cựu Ước tới 

Tân Ước. 

 

PHẦN MỞ ĐẦU | Giới thiệu ý nghĩa của lửa tự 

nhiên dẫn đến lửa siêu nhiên. Vũ trụ chưa có, 

bóng tối bao phũ khắp không gian cho tới khi 

Thiên Chúa Cha đã dựng nên ánh sáng và mọi 

vật. | Bài hát Gọi Lửa; Chào Lửa 

PHẦN TRÌNH DIỄN | Các đội trình diễn theo trình 

tự Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước; hướng về 

ngôi hai Thiên Chúa nhập thể để mang ơn cứu chuộc. 

Mỗi tiết mục được giới thiệu bởi quản trò và sau mỗi 

tiết mục, quản trò đưa ra bài học cụ thể. | Bài hát Câu 

Chuyện Tình Thương 

PHẦN KẾT | Như xưa Chúa Thánh Thần đã 

ngự trên các tông đồ để tăng thêm sức mạnh, 

nghị lực và sưởi ấm tâm hồn các tông đồ, thì 

nay, trong giờ phút này, xin Ngài hãy đến và 

ngự trị trong tâm hồn. | Bài hát Mang Lửa Về 

Tim 

 

 

Chúa  

Cha qua  

Sự Sáng Tạo 

-------- 

01 

 
 

 

Chúa  

Con qua  

Lịch Sử Ơn Cứu Độ 

-------- 

02 

 
 

 

Chúa  

Thánh Thần  

và Lễ Hiện Xuống 

-------- 

03 
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C. LTTT là một màn trình diễn của Kinh Thánh, không phải là một vở hài 

kịch, một nhạc vũ. 

D. Không xuyên tạc, chế biến hoặc thay đổi văn từ hay các nhân vật trong 

Kinh Thánh. 

E. Duy trì ý nghĩa giáo dục, nhất là giáo dục đức tin. Nếu cần, phải hy sinh 

nụ cười để việc diễn xuất các tiết mục giữ được mục đích giáo dục này. 

F. Mỗi tiết mục phải là một bài học áp dụng trong cuộc sống. 

G. Việc hóa trang cũng rất quan trọng cho sự thành công của mỗi tiết mục; 

tránh việc thay đổi phái tính của diễn viên. 

H. Lưu ý đến thời gian, mỗi tiết mục từ 7 đến 10 phút là tốt, không nên kéo 

dài quá. 

I. Nên xen kẽ giữa các tiết mục vói vũ điệu, trò chơi, băng reo, hoặc phần 

kịch dẫn đến tiết mục sắp đến, giúp làm cho LTTT thêm sinh động và 

hấp dẫn. 

 

VII. Vai Trò Chủ Yếu Trong Lửa Thiêng Thánh Thể 

 

 
  

Quản Lửa 

 

 

 

 
Chuẩn bị củi, lửa và 

chọn vị trí đốt lửa. 

Nắm rõ nội dung và diễn 

tiến các tiết mục để có 

thể thay đổi ánh lửa theo 

dàn cảnh sắp xếp của 

mỗi tiết mục. 

Quản Trò 

 

 

 

 
 Dẫn dắt nội dung các tiết 

mục 

 Khéo léo tóm tắt nội dung 

và đưa ra bài học áp dụng 

nếu đội diễn xuất thiếu 

xót. 

 Phối hợp với Quản Ca để 

xen vào những tác động 

sinh hoạt giúp buổi Lửa 

Thiêng được liên tục và 

linh động. 

Quản Ca 

 

 

 

 
 Chuẩn bị sẵn sàng và 

chọn những bài hát, 

băng reo, vũ điệu thích 

hợp với các tiết mục. 

 Ứng phó nhanh nhẹn, 

vui tươi, linh động. 

 Cộng tác mật thiết với 

Quản Trò. 
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V E Y M  S O N G S  

CA CHÍNH THỨC 
 

STAR SPANGLED BANNER 

O say can you see, by the dawn’s early light, What so 

proudly we hail’d at the twilight’s last gleaming, 

Whose broad stripes and bright stars through the 

perilous fight O’er the ramparts we watch’d were so 

gallantly streaming? And the rocket’s red glare, the 

bombs bursting in air, Gave proof through the night 

that our flag was still there, O say does that star-

spangled banner yet wave O’er the land of the free and 

the home of the brave? 

 

QUỐC CA VIỆT NAM 

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 khói tên, làm sao cho núi sông từ 

nay luôn vững bền. Dù cho phơi thây 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 

nghìn năm dòng giống Lạc Hồng. 

 

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 mọi nơi. 

 

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 Giêsu tuổi thơ, dưới bóng cờ 

em mang Chúa cho tuổi Ấu Thơ.  

 

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. 

 

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 

can 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. 

 

HIỆP HÀNH CA 

Dưới bóng cờ nêu gương Người Hiệp Sĩ trung kiên. Vì 

yêu Chúa ta nguyện Dấn Thân. Mang Đức Tin chiếu 

dọi vào Đỉnh Trời. Mang mến yêu thắm gội vào lòng 

người. Người Hiệp Sĩ sống gương anh hào. Là Hiệp Sĩ 

cố gắng chiến đấu, cho nhà Đức Tin nêu gương cao 

trung, ta nguyên hiến thân, cho Giáo Hội trường sinh. 

Là Hiệp Sĩ, cố gắng chiến đấu, đem nguôn ủi an đi tô 

non sông công bình khắp nơi, cho Nước Việt trường 

tồn. 

Dưới bóng cờ noi gương Mẹ Maria và các Thánh Tử 

Đạo Nước Nam. Cho giáo dân sống đạo nhiệt thành. 

Cho Quốc Dân thái bình và thịnh vượng. Người Hiệp 

Sĩ xứng danh Anh Hùng. 

 

 

KINH NGUYỆN 
 

KINH ĐỘI TRƯỞNG 

Nguyện xin Giê-Su 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 
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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 Giê-Su.  

 

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 bảo táp, đẹp ý Cha trên 

trời, trong tình thương yêu hết mọi người. 

 

KINH DÂNG NGÀY 

(Kinh Đọc): Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, 

con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức 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 

Đức Giáo Hoàng. Amen. 

 

(Bài Hát Ấu 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 DÂNG ĐÊM 

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.  

 

KINH TRƯỚC KHI ĂN 

Nguyện xin, nguyện xin Chúa Cả mở tay chúc phúc, 

cho chúng con dùng, cho chúng con dùng nên các thực 

phẩm này.  

 

KINH SAU KHI 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.  

 

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. 

 

 

LỬA THIÊNG THÁNH THỂ 
 

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. 

 

CHÀO LỬA 

Ố Ô Ô Ồ, Ố Ô Ô Ồ.  

Cầm tay nhau quay vòng bên lửa mới. Lửa bốc cháy 

tâm hồn ta hăng hái. Đón ánh lửa thiêng, đây đoàn ta 

chung lời ca bên lửa bập bùng. 

Bập bập bùng lửa thiêng reo vui, nhạc trầm trầm hòa 

ca chơi vơi, lửa rực sáng chiếu đêm âm u, anh em ơi ta 

cùng nhau lên tiếng ca rằng: (Vỗ tay 3 cái) 

Lửa linh thiêng soi màn đêm u tối. Lửa cháy sáng ấm 

lòng ai lạnh lẽo. Lửa thiêng muôn đời, ta cùng vui đem 

lửa thiêng soi lòng mọi người. Ố ô ô ồ, ố ô ô ồ. 

 

CÂU CHUYỆN TÌNH THƯƠNG 

1. Có anh chàng, anh đi đi về làng. Anh gặp đàn em bé. 

Ra đây anh kể cho câu chuyện tình thương. (Láy: Ra 

đây anh kể cho câu chuyện tình thương...) 

2. Có một lần khi xưa xưa thật xưa, do lời Thiên Chúa 

hứa, iêsu Con Một Cha xuống trần làm người. (Láy: 

Giêsu Con Một Cha...) 

3. Suốt cuộc đời ba mươi năm làm người, vâng lời treo 

gương sáng. Hai ba năm về sau ra đời dạy lời. (Láy: 

Hai ba năm về sau...) 

4. Giữa muôn lời, lời này thật lạ đời, nhưng là lời hay 

nhất: Yêu thương anh chị em như là mình vậy. (Láy: 

Yêu thương anh chị em...) 

5. Dẫu cho là người mình đầy cảm tình, hay người 

không ưa thích, luôn yêu thương bằng nhau, ấy là lời 

Thầy. (Láy: Luôn yêu thương bằng nhau...) 

6. Kết câu chuyện anh em tay cầm tay. Ta nguyện xin 

Thiên Chúa: Luôn ban cho tình thương, cho đời đẹp 

nhiều. (Láy: Luôn ban cho tình thương...) 

7. Hãy kết thành vòng tròn, tròn thật tròn, ta cùng vui 

ca hát, vang lên muôn lời ca, ca tụng tình thương. 

(Láy: Vang lên muôn lời ca...) 

 

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. 
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BÀI CA Ý LỰC 
 

BÍ TÍCH TÌNH YÊU 

Vì Chúa là Tình Yêu, Thánh Thể là nguồn sống. 

Là tột đỉnh đời con, con chẳng xứng lên rước Ngài. 

Nhưng Chúa mời gọi con luôn kết hiệp cùng Chúa. 

Ôi Bí Tích Tình Yêu! Con cảm tạ Chúa nhân hiền. 

 

CẦU NGUYỆN 

Ngày đầu tiên em bước chân vào sa mạc. 

Em chấp tay em Nguyện Cầu xin ơn. 

Xin cho em ơn Khôn Ngoan ơn Đạo Đức. 

Rồi cuối ngày em cúi đầu Tạ Ơn. 

 

CON CHÍNH CON ĐÂY 

Con chính con đây, con được Chúa kêu mời. 

Con chính con đây, con là tông đồ của Chúa. 

Con chính con đây, con được Ngài sai đi. 

Đi khắp muôn nơi đem tin mừng cho muôn người. 

 

ĐI GIEO 

Lòng hân hoan em rộn ràng ra đi, 

đem tình yêu Chúa cho mọi người. 

Lòng hân hoan em rộn rang bước tới, 

ra đi phục vụ dấn thân cho đời.  

 

HY SINH 

Em yêu Chúa em cần hy sinh. 

Em yêu người hy sinh là điều em muốn. 

Em muốn là một người hy sinh. 

Hy Sinh là tâm niệm của người Thiếu Nhi. 

 

KHẨU HIỆU THIẾU NHI 

Cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm tông đồ. 

Khẩu hiệu thiếu nhi em bền tâm tuôn giữ. 

Cầu nguyện, rước lễ hy sinh làm tông đồ. 

Khẩu hiệu thiếu nhi em chẳng quên bao giờ. 

 

NGÀY ĐI GIEO 

Ngày Đi Gieo em nhịp nhàng ra đi. 

Đem tình yêu Chúa cho mọi người. 

Ngày Đi Gieo em nhịp nhàng bước tới. 

Trao ban Lời Ngài khắp trên nẻo đường. 

 

PHỤC VỤ 

Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình. 

Phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không 

chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình. 

Phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Kitô. 

 

SỐNG NGÀY THÁNH THỂ 

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. 

 

THÁNH THỂ 

Nguồn Sống Thánh Thể cho em an bình. 

Nguồn Sống Thánh Thể cho em niềm vui. 

Nguồn Sống Thánh Thể cho em vào đời. 

Nguồn Sống Thánh Thể biến đổi đời em. 

 

YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ 

Nếu anh hỏi tôi yêu thương, yêu thương là gì? 

Tôi sẻ trả lời yêu thương chính là phục vụ. 

Nếu anh hỏi thêm phục vụ, phục vụ là chi? 

Tôi sẻ trả lời phục vụ chính là yêu thương. 

 

 

CA CHÀO MỪNG 
 

CHÀO BẠN MỚI ĐẾN  

Chào người bạn mới đến. Góp thêm một niềm vui. 

Chào nụ cười dễ mến, góp thêm cho cuộc đời. 

Đến đây vui, đến đây chơi, là vườn hoa muôn màu 

muôn sắc. Đến đây chơi, đến đây ca, là bài ca thắm 

thiết tình người. 

 

CHÀO MỪNG 

Mừng cha (anh), cha mới tới, tới thăm chúng con nơi 

này, lòng con hân hoan vui say khi trông thấy cha cười 

thật tươi. Ối ối dời dời ôi, mặt cha giống như mặt trời, 

lòng con hân hoan vui say khi trông thấy cha cười thật 

duyên (dễ thương, ghét ghê, v.v...). 

 

CHÀO MỪNG QUAN KHÁC 

Cất tiếng ca hoan hô hoan hô. Mừng quan khách chiếu 

cố chiếu cố. Ngàn con tim reo vui hân hoan. Hát muôn 

câu hoan hô chúc mừng. 

 

CHÀO NHAU 

Chào là chào anh, chào là chào chị và hân hoan ta chào 

nhau. Vui sướng thay ta hát bên nhau, trao nhau mến 

thương làm quen nhau lần đầu. Chào là chào anh, chào 

là chào chị và hân hoan ta chào nhau. 

 

CƯỜI LÀM QUEN 

Một cái cười làm quen, hai tay đều giơ bắt. 

Hai cái cười làm quen, chúng ta kết thân xóm làng. 
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HỌP MẶT 

Buổi họp mặt hôm nay sao vui quá. 

Buổi họp mặt hôm nay sao quá vui. 

Anh ơi, anh đi về đâu. 

Nhớ nhé bắt cho nhịp cầu. 

 

LÀM QUEN 

Này anh bạn, anh tên chi, cho tôi xin làm quen với nào. 

Mời tay bạn cầm tay tôi, đôi tay ta làm nên nhịp cầu. 

Nói tên lên bạn, thêm gần, thêm thân. 

Hát ca vui đùa, quen nhiều, quen thân. 

 

NGƯỜI Ở BÊN KIA 

Có một người ở ô bên kia, 

đó là người tôi chưa quen biết. 

Tôi sẽ mời sang ô bên đây, 

để cùng tôi nhớ thương hoài hoài. 

 

CA CẢM ƠN 
 

CÁM ƠN 

Cê A eM, sắc Ơ eN ... Cám ơn, cám ơn, cảm ơn. 

Đoàn chúng con, cùng lên tiếng. 

Cám ơn, cám ơn cha (sơ, anh, chị…) nhiều! 

 

CÁM ƠN LỜI CHA 

Cám ơn cha (anh) chúng con (em) xin cảm ơn cha.  

Lời cha dạy chúng con xin nguyện hứa. 

Để mai sau khi đoàn con khôn lớn. 

Giúp cho đời làm chứng cho Chúa Kitô. 

 

CÁM ƠN NGƯỜI 

Cám ơn Người vì ngày hôm nay đây, chúng ta quây 

quần đang có nhau. Biết bao hạnh phúc, xớt chia cuộc 

sống, mến thương nhau đầy trọn tình thân. 

Hãy yêu nhiều vì ngày hôm nay đây, chúng ta đang 

còn trông thấy nhau. Hãy yêu nhiều nữa, cách xa còn 

nhớ, chúc nhau trọn nguyện ước an bình. 

 

LỜI CÁM ƠN 

Con cám ơn lời cha ban cho con. 

Lời yêu mến làm con bồi hồi. 

Con cám ơn lời cha ban hôm nay. 

Lời yêu mến lòng con tràn đầy. 

 

TIẾNG CÁM ƠN 

Cùng hoà lên hai 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. 

 

XIN CÁM ƠN 

Xin cám ơn! Cám ơn, chúng con (em) cám ơn. 

Cám ơn Cha (Anh), cám ơn Sơ (Em), cám ơn Thầy 

(Chị). Xin cám ơn, và dành một tràn pháo tay. 

Xin cám ơn, xin nhận đây một lời cám ơn. 

 

 

CA KHEN THƯỞNG 
 

CỜ TRONG TIM 

Không phải chỉ ở trong tay, mà còn ở trong tim ta. 

Không phải chỉ trên lá cờ, mà còn là ở trong lòng. 

Cờ danh dự về ta, cờ danh dự trong tim ta. 

 

CỜ VỀ TAY 

1. Cờ về tay trong tay lá cờ bay. Bao hân hoan reo 

mừng vui sướng thay. Nguyện từ nay dưới cờ luôn 

hăng say. Thắng không kêu bại không sờn mới hay. 

Cờ về tay trong tay lá cờ bay. Lá cờ bay trong tay cờ 

về tay. 

2. Cờ về tay trong tay khéo rời tay. Vui hôm nay mai 

buồn đâu có hay. Vì mình xui mất cờ nhưng không 

sao. Cố vươn lên giựt lại cờ mới hay. Cờ về tay trong 

tay lá cờ bay. Lá cờ bay trong tay sẽ về tay. 

 

GỒ GHÊ 

Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê.  

Khen anh hai một cái bà con ơi. 

Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê. 

Hãy vỗ tay khen anh hai một tràng. 

 

HAY LÀ HAY LÀ HAY 

Hay là hay là hay đội (bạn) này hay nhiều. 

Hay là hay là hay đội (bạn) này hay quá. 

Hay là hay là hay đội (bạn) này hay nhiều. 

Hay là hay là hay đội (bạn) này quá hay. 

 

HAY LÀ HAY QUÁ 

Hay là hay quá, hay quá là ghê, hay không chỗ nào chê 

hết. Hay là hay quá, hay quá là ghê, hay không chê chỗ 

nào! 

 

HAY QUÁ 

Hay quá hay quá là hay, xin thưởng cho tràng pháo 

tay. Hay quá hay quá là hay, xin thưởng cho một nụ 

cười: Hì, Hì, Hì! Ha, Ha, Ha! Hô, Hô, Hô! 

 

HOAN HÔ 

Hoan hô, hoan hô chúng ta cùng ca à a á. 

Chúng tôi phục anh rất nhiều rồi à a á. 

Chúng tôi phục anh rất nhiều! 
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HOAN HÔ ĐỘI NÀY 

Hoan hô đội (anh, em) này một cái, hoan hô đội này. 

Nào chúng mình hoan hô, nào chúng mình hoan hô. 

Nào ta hoan hô. Hoan hô! 

 

Ô HAY 

Ô hay! Ô hay! Xin chúc mừng cho đội của anh. 

Mừng vì được, mừng vì được một cái tua trên cờ. 

Ô hay! Ô hay! Xin chúc mừng cho đội của anh. 

Đã cố gắng, đã phấn đấu, mong tiến lên nghe bồ. 

 

TUA GẮN CỜ 

Tua gắn cờ, cờ có tua. Ôi sao mà vui thế! 

Tua gắn cờ, cờ có tua. Ôi, sướng vui tràn trề. 

 

 

CA TẠM BIỆT 
 

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. 

 

CHIA TAY  

Gặp nhau đây rồi chia tay. 

Ngày dài như đã vụt qua trong phút giây. 

Niềm hăng say, còn chưa phai. 

Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy.  

 

EM RA VỀ 

1. 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. 

2. Đã đến giờ, con ra về, ôi Giêsu lòng con yêu mến. 

Chúa chúc lành: Ban ơn nhiều, ban cho muôn ngưòi 

con mến yêu. 

 

GẦN NHAU 

ĐK. Gần nhau, trao cho nhau, yêu thương tình loài 

người. Gần nhau, trao cho nhau, tin yêu đừng gian dối. 

Gần nhau, trao cho nhau, ánh mắt nhân loại này. Tình 

yêu, thương trao nhau, xây đắp trên tình người. 

1. Cho dù, rừng thay lá xanh đi. Cho dù, biển cạn nước 

bao la. Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. Gần nhau... 

2. Cho dù, đồi hay núi di đi. Cho dù, bầu trời thiếu 

mây bay. Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. Gần 

nhau… 

 

LÚC THÚ VUI NÀY 

Lúc thú vui này lòng còn quyến luyến anh em chúng 

mình. Lúc thú vui này lòng càng những muốn anh em 

thấu tình. Rời tay nhau nhớ lâu nhé! Tình anh em chớ 

quên nhé! Lòng anh em nhớ nhau tuy xa mà hóa ra 

gần! 

Quyến luyến nhau là tình mình đối với anh em ở gần. 

Quyến luyến nhau là tình mình đối với anh em các 

Đoàn. Rời tay nhau nhớ lâu nhé! Tình anh em chớ 

quên nhé! Lòng anh em nhớ nhau tuy xa mà hóa ra 

gần! 

 

PHÚT CHIA LY 

Rời tay phút chia ly, bạn ơi vui ra đi, bạn ơi vui đi. 

Gian khó ta không sờn, luôn nhớ nhau trong đời, từ 

nay cách xa. 

 

 

VÀO SA MẠC 
 

CUỘC HÀNH TRÌNH 

1. Cuộc hành trình ta đi về đất hứa. Qua bao gian khổ 

đau thương cuối cùng. Đường còn xa, đường còn xa, ta 

cứ đi tới miền an vui. 

2. Cuộc hành trình ta đi về đất hứa. Băng qua thung 

lũng non cao suối ngàn. Lời trào dâng, lời trào dâng, ta 

vẫn tin tin vào tương lai. 

 

ĐI THEO CỘT MÂY 

Vầng mây che ban ngày khi nắng vàng soi trần gian. 

Và có ánh đuốc thiêng lúc nắng hồng đã lịm tắt. 

Ta đi theo lời hứa, tiến bước trong niềm tin. 

 

LƯU ĐÀY SA MẠC 

1. Dân ta sống lưu đầy trong Sa-mạc. Bốn mươi năm 

bao nhung nhớ ngập tràn. Ta không nghe Gia-Vê, bao 

biến cố lầm than. Nhưng Gia-Vê yêu ta dẫn ta về bình 

an. 

2. Mai-Sen dẫn ta về nơi quê nhà. Bước hoang vu in 

sâu nét đậm đà. Ra đi trong miên man về đất hứa của 

ta. Mang trên vai đau thương vẫn mong chờ hòa ca. 

 

MANNA CHO EM 

Xưa Man-na trên rừng, Chúa nuôi dân Do Thái. 

Nay Man-na cho em là ca múa tưng bừng. 

Man-na cho tuổi vàng là lời ca vui với băng reo. 

Man-na cho tuổi vàng, ngàn lời ca thật vui. 

 

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. 
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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. 

 

SA MẠC HÀNH KHÚC 

Những bước chân Sa-mạc ta tiến về miền Đất Hứa. 

Những bước chân Sa-mạc ta tiến về tô luyện đời ta. 

A A A A! 

Đây đồng cỏ xanh tươi hay là nơi hoang địa! 

Hay hay là là dốc đá cheo leo. A A A A! 

Ta đã gặp Ngài! Trên những bước chân Sa-mạc. 

Trên những bước chân phụng sự, ta luôn có Ngài cùng 

đi với ta A A! 

 

TIẾN 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. 

 

VƯƠN LÊN 

1. Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng. 

Như nguồn sống trào dâng khi mùa xuân về. Ta cùng 

tiến bước vượt qua mọi gian khó. Ta cùng vươn lên tới 

lý tưởng mong chờ. 

2. Ta góp mặt nơi đây cho đời thêm sức sáng. Ta cùng 

góp bàn tay xây mộng cao vời. Ta cùng góp tiếng cười 

vang động sông núi. Tâm hồn vươn lên tới lý tưởng 

mong chờ. 

 

 

CA SINH HOẠT 
 

ADONG EVÀ 

Ngày xưa Adong Evà, Thiên Chúa cho làm mẹ cha. 

Đặt tên muôn loài muôn thú, con này là con gì? 

Con này là con… 

 

ANH EM TA VỀ 

Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này 1 2 3 4 5. 

Anh em ta về cùng nhau ta xum họp này, 5 4 3 2 1. 

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. 

Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này 1 2 3 4 5. 

Anh em ta về cùng nhau ta xum họp này 5 4 3 2 1. Một 

cùng nhau mến chúa. Hai, yêu người như ta. Ba, lòng 

tin sắt đá, gian khó không phai mờ. Bốn, sống đời 

chứng nhân, rao giảng tin vui xa gần. Năm, nhất trí 

đồng lòng xây quê hương. 

 

BÀ NGỒI BÀ RUNG ĐÙI 

Bà ngồi bà rung đùi. Bà ngồi bà rung chân. Gian nan 

không tiếng thở nan. Đấm lưng, đấm lưng cho bà. Ba 

khen em ngoan. 

 

BÁC ÁI 

Bác ái là yêu người, không phân biệt một ai. Không 

phân biệt sang hèn, giầu 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 thương. 

 

BIẾT CHÚA YÊU CHÚA 

Ngài yêu chúng con vì con bé ngoan. Con hát con ca, 

tình Ngài bao la. Mình đi Thiếu Nhi để biết Chúa hơn. 

Yêu Chúa yêu Mẹ và yêu thương nhau. 

 

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 gì thiết tha. 

Trao cho nhau những gì thiết tha. 

 

CÁI LƯNG TÔI ĐÂY 

Cái lưng tôi đây bạn ơi bạn ơi đấm dùm. Ðôi vai tôi 

đây bạn ơi bạn làm ơn bóp dùm. Ðấm dùm lưng tôi! 

Bóp dùm vai tôi! Chớ đừng lôi thôi. 

 

CHÚA ĐẢM BẢO 

Có Chúa đi với tôi, tôi sẽ không còn sợ chi. 

Có Chúa đi với tôi, tôi sẽ không còn thiếu gì. 

Dù trời đen tối, bước đi không lo lạc lối. 

Đường dù nguy nan, không chút vấn vương tâm hồn. 

 

CHÚA QUYỀN NĂNG 

Tôi trồng, anh tưới, nhưng Chúa mới cho mọc lên. 

Tôi cấy, anh cầy, Chúa Trời cho bông lúa vàng. 

 

CÓ CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG 

Sáng thức dậy dâng ngày cho Chúa. 

Dâng tiến lên mọi công việc ta. 

Sống suốt ngày trong niềm tin mến. 

Yêu Chúa luôn đời vui êm đềm. 

 

CON ĐƯỜNG XA 

1,2,3 con đường ôi xa quá. Mỏi chân rồi mà đường vẫn 

còn xa. Nhưng hôm nay sao niềm vui dạt dào. Chúa 

đang cùng em bước 1,2,3. 

1, 2, 3 ta bước chân cho đều. La la la Ta cất tiếng hòa 

ca. Nhanh chân lên cho vòng xoay thật tròn. Đến khi 

nào nghe tiếng còi ta ngưng. 
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CON TIM YÊU THƯƠNG 

Này anh này chị này em, con tim không bao giờ ghen 

ghét. Này em này chị này anh, con tim không bao giời 

ghét ghen. 

Tim ghét ghen là tim héo hon. Tim ghen ghét là tim úa 

tàn. Tim xanh xao là tim thiếu máu. Tim ghen ghét là 

tim vất đi. 

 

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. 

Thật có Chúa ở trong người, không nhìn thấy mà tin. 

Thật có Chúa ở trong người, Chúa hiện diện khắp nơi. 

Chúa trong anh, Chúa trong em, ta cùng yêu Chúa 

luôn. Chúa trong anh, Chúa trong em, ta cùng yêu 

Chúa nhiều. 

 

CÙNG QUÂY QUẦN 

Cùng quây quần ta vui vui vui. 

Ta hát với nhau chơi chơi chơi. 

Rồi lên tiếng vui cười cười cười. 

Làm vui thú bao người người người. 

 

ĐẤT TA  

Đất ta mà ta không ngồi, 

trời ta mà ta không đứng, 

ta không ngồi ta không đứng, 

ta không thuộc về trời đất ta. 

Thánh Thể mà ta không thờ, 

Lời Ngài mà ta không sống, 

ta không thờ, ta không sống, 

ta không phải là người Thiếu Nhi. Thánh Thể! 

 

ĐÔI TAY 

Đôi tay trên vai chúng ta bước đều. 

Tay đưa lên cao giúp ta thấu hiểu. 

Tay đặt trên mình nhận ra hèn yếu. 

Tay hướng về đây kết tình trong thân yêu. 

 

ĐỐT CÁI ĐÈN 

Đốt cái đèn là đốt cái đèn. 

Trên giá cao là trên giá cao. 

Đèn tỏa sáng (í) đèn tỏa sáng. 

Sáng tràn lan là sáng tràn lan. 

Đốt cái đèn là đốt cái đèn. 

Úp thùng lên là úp thùng lên. 

Đèn không sáng (í) đèn không sáng. 

Tối tùm lum là tối tùm lum. 

 

HÁT CHO CHÚA 

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 thương Chúa nhiều. 

 

HÁT TO HÁT NHỎ 

Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ. 

Rồi mình ngồi kể chuyện cho nhau nghe. 

Ô ố ô ồ, ô ố ô ồ. Ta vui ca hát, hát cho vui đời ta. 

 

HOA MẶT TRỜI 

Vì Chúa đã gọi con, cho con đi vào đời, 

đem cho muôn người một bông hoa hướng dương. 

Vì Chúa đã chọn con, cho con đi vào đời, 

đem tiếng ca tiếng cười ánh như hoa mặt trời. 

 

KHẮP NĂM CHÂU 

Khắp năm châu nắm tay nhau đi quanh địa cầu. 

Địa cầu đi quanh nắm tay nhau khắp năm châu.  

Hát vang lên khúc yêu thương anh em mọi người, 

mọi người anh em khúc yêu thương hát vang lên. 

Lá la là la lá là. Lá la là la lá la. 

 

KHÔNG AI LÀ MỘT HÒN ĐẢO 

Tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với anh em tôi. 

Đâu phải ai xa lạ mà là người đang đứng bên tôi. 

Thế giới này không ai là một hòn đảo. 

Vườn hoa này không có loài hoa lạc loài. 

 

LÀ HUYNH TRƯỞNG 

Là Huynh Trưởng chúng con xin hứa với Ngài. 

Làm việc hăng say vui tươi khó khăn không ngại. 

Là Huynh Trưởng chúng con xin nối vòng tay. 

Giúp bao trẻ thơ vui mãi sống theo ý Ngài. 

 

LÀM DẤU THÁNH GIÁ 

Chúa làm gì em có biết không? Chúa là Cha tạo tác 

muôn loài. Chúa là Con cứu chuộc nhân gian. Chúa là 

Thánh Thần thánh hóa đời em. 

Chúa làm gì em có biết không? Chúa là Cha tha thứ tội 

tình. Chúa là Con ẩn hình trong bánh. Chúa là Thánh 

Thần hướng dẫn đời em. 

 

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. 

 

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI 

Mến Chúa yêu người là hai điều răn trọng nhất. 

Mến Chúa yêu người là hai điều răn Chúa truyền. 
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MỖI NGƯỜI LÀ NỤ HOA 

Mỗi người là một nụ hoa, cùng đem về đây góp gió. 

Làm thành vườn hoa muôn màu muôn sắc tươi xinh. 

Mỗi người là một nụ hoa, cùng đem về đây góp gió. 

Làm thành vườn hoa vườn hoa vườn hoa chúng mình. 

 

NÀO ĐOÀN TA TIẾN 

Nào đoàn ta tiến, ta mến Chúa yêu người. 

Cùng làm việc hy sinh, Sống Ngày Thánh Thể thực 

tâm. Dân ta! Xông pha!... 

 

NÀY BẠN VUI 

Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì vỗ đôi tay. 

Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì vỗ đôi tay. 

Này bạn vui mà muốn tỏ ra và lòng bạn nôn nao cho 

chung quanh đây biết, lòng bạn vui mà muốn tỏ ra thì 

vỗ đôi tay. (giậm cái chân, gật đầu đi, hô thiếu nhi, 

làm cả năm) 

 

NGUỒN THẬT 

Anh em chúng ta chung một đường lên. Chung một 

đường lên đến nơi nguồn thật. Nguồn thật là đây sức 

sống vô biên. Sống vô biên là sống cùng tạo vật. 

 

NAY TA VỀ 

Nay ta về gặp nhau nơi đây, tình thân ái trào dâng tràn 

đầy. Nay ta về gặp nhau nơi đây, cho yêu thương sáng 

ngời chốn đây. 

Thắp sáng (thắp sáng), sáng lên cho đời (sáng lên cho 

đời). Niềm tin (niềm tin), tin yêu nơi nơi (tin yêu nơi 

nơi). Niềm tin (niềm tin), mến yêu phục vụ (mến yêu 

phục vụ). 

 

Now we gather in this place, filled with love and 

charity. Now we gather hands in hands, making bright 

the love we have. 

Light up (light up) for all the world, Light up (light up) 

for all the earth. The faith, (the faith) what we will 

share, With faith, (with faith) we love and serve. 

 

 

CA SINH HOẠT ANH NGỮ 
 

BUILDING UP THE TEMPLE 

Building up the temple.  

Building up the temple. 

Building up the temple of the Lord. 

Brothers, won’t you help us? 

Sisters, won’t you help us? 

Building up the temple of the Lord. 

 

COME AND GO WITH ME 

Come and go with me to my Father's house, 

to my Father's house, to my Father's house. 

Come and go with me to my Father's house. 

Where there's joy, joy, joy. 

Jesus is the way to my Father's house, 

to my Father's house, to my Father's house. 

Jesus is the way to my Father's house, 

to my Father's house, to my Father's house. 

Where there's joy, joy, joy. 

 

DEEP DEEP DOWN DOWN 

I [Love] you, Jesus! 

Deep down in my heart.  

I [Love] you, Jesus! 

Deep down in my heart. 

Talk about: deep, deep, down, down.  

Deep down in my heart. 

Talk about: deep, deep, down, down. 

Deep down in my heart.  

[Praise, Serve, Thank] 

 

FAITH AND LOVE 

With faith, faith will firm. 

With love, love will grow. 

Faith and love in Jesus Christ. 

You can't go wrong! 

No no no, no no no. 

You can't go wrong! 

 

FATHER ABRAHAM 

Father Abraham had many sons. 

Many sons had Father Abraham. 

I am one of them and so are you. 

So let's all praise the Lord. 

(Repeats: right arm, left foot, etc.) 

 

GIVE ME OIL IN MY LAMP 

Give me oil in my lamp. 

Keep me burning (burning, burning).  

Give me oil in my lamp. 

I Pray! (Halleluiah). 

Give me oil in my lamp. 

Keep me burning. 

Keeping me burning  

‘til the break of day’. 

Sing ‘Hosanna’, sing ‘Hosanna’.  

Sing ‘Hosanna’ to the ‘King of Kings’. 

Sing ‘Hosanna’, sing ‘Hosanna’.  

Sing ‘Hosanna’ to the ‘King’. 
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GIVE YOUR HEART TO JESUS 

Put your [right] hand in.  

You put your [right] hand out. 

Put your [right] in.  

And shake it all about. 

You give your heart to Jesus. 

And you turn yourself around. 

That's what it's all about. 

Give your heart to Jesus.  

Give your heart to Jesus.  

Give your heart to Jesus.  

That's what it's all about. 

(Repeats: right, left, whole self, etc.) 

 

HAPPY ALL THE TIME 

I'm inright [point in],  

outright [point out], 

upright [point up],  

downright [point down] 

Happy all the time. [4 claps] 

I'm inright [point in],  

outright [point out], 

upright [point up], 

downright [point down] 

Happy all the time. [4 claps] 

Since Jesus Christ came in 

And took away my sin 

I'm inright [point in], 

outright [point out], 

upright [point up], 

downright [point down] 

Happy all the time. [4 claps]  

 

I’M GONNA SING 

I'm gonna sing when the spirit says, "sing!" [Lá Lá] 

I'm gonna sing when the spirit says, "sing!" [Là Là] 

I'm gonna sing when the spirit says, "sing!" [Lá Lá] 

and obey the spirit of the Lord. 

I'm gonna pray when the spirit says, "pray!" [Amen] 

I'm gonna pray when the spirit says, "pray!" [Amen] 

I'm gonna pray when the spirit says, "pray!" [Amen] 

and obey the spirit of the Lord. 

 

I’M GONNA WORK 

I'm gonna work and watch and pray. 

I'm gonna serve Him everyday. 

I'm gonna see his face in glory by and by. 

I'm gonna listen to his voice. 

I'm gonna make his will my choice. 

I'm gonna rise to meet him in the morning. 

 

 

I’M IN THE LORD’S ARMY 

I may never march in the infantry, 

Ride in the cavalry, shoot the artillery. 

I may never fly o'er the enemy, 

But I'm in the Lord's army! Yes Sir! 

I'm in the Lord's army! Yes sir! 

I'm in the Lord's army! Yes sir! 

I may never march in the infantry, 

Ride in the cavalry, shoot the artillery 

I may never fly o'er the enemy, 

But I'm in the Lord's army! 

 

I RUN TO JESUS 

I run run run to Jesus. 

I run run run to Jesus. 

I jump jump jump to Jesus. 

I jump jump jump to Jesus. 

He is the truth. He is the way. 

He is the life for everyone! 

Người là nguồn sống. 

Người là đường đi. 

Người là sự thật cho mọi chúng ta. 

I move move move to Jesus. 

I move move move to Jesus. 

I shout shout shout to Jesus. 

I shout shout shout to Jesus. 

He is the truth. He is the way. 

He is the life for everyone! 

Người là nguồn sống. 

Người là đường đi. 

Người là sự thật cho mọi chúng ta. 

 

I’VE GOT PEACE LIKE THE RIVER 

I've got peace like a river (2x) 

I've got peace like a river in my soul. 

I've got peace like a river (2x) 

I've got peace like a river in my soul. 

I've got love like an ocean (2x) 

I've got love like an ocean in my soul. 

I've got love like an ocean (2x) 

I've got love like an ocean in my soul. 

I've got joy like a fountain (2x) 

I've got joy like a fountain in my soul. 

I've got joy like a fountain (2x) 

I've got joy like a fountain in my soul. 

 

I’VE GOT THE JOY 

I've got the joy, joy, joy, joy.  

Down in my heart. (Where?) 

Down in my heart. (Where?)  

Down in my heart. 

I've got the joy, joy, joy, joy.  
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Down in my heart. (Where?)  

Down in my heart to stay. 

(Repeats: peace, love, faith, etc.) 

 

IF THE SPRIT OF THE LORD 

If the Spirit of the Lord is in my soul, 

I will sing like David sang. 

If the Spirit of the Lord is in my soul, 

I will sing like David sang. 

I will sing, I will sing, I will sing like David sang. 

I will sing, I will sing, I will sing like David sang. 

(Repeats: dance, praise, etc.) 

 

IT’S A GREAT DAY 

It's a great day to praise the Lord. (3X) 

Walking in the light of God. 

Walk, walk, walk, walk in the light. (3X) 

Walking in the light of God. 

(Repeats: jump, hop, hug, etc.) 

 

JESUS LOVE IS SWEET AND WONDERFUL 

Jesus love is sweet and wonderful. (3x) 

Oh oh wonderful love. 

Higher than the mountain. 

Deeper than the ocean. 

Wider than the universe. 

Oh oh wonderful love. 

 

JESUS LOVE ME 

Jesus loves me, this I know. 

For the Bible tells me so. 

Little ones to Him belong, 

They are weak but He is strong. 

Yes, Jesus loves me (3x) 

The Bible tells me so. 

Jesus loves me, He who died.  

Heaven's gates to open wide, 

He will wash away my sin,  

Let His little child come in.  

Yes, Jesus loves me. (3x) 

The Bible tells me so.  

 

JESUS ON MY SIDE 

Jesus on my left,  

Jesus on my right. 

He loves all of us,  

and He walks by my side. 

One step to the left … clap…clap. 

One step to the right … clap…clap. 

We turn and we clap,  

and we shout Jesus Christ! 

JESUS CHRIST!!! 

MAKING MELODIES 

Making melodies for Jesus. 

Making melodies for Jesus. 

Making melodies for Jesus. 

For the King of kings. 

(Repeats: Thumb up!, Elbow back!, Leg apart!, Head 

tilt!, etc.) 

 

MY GOD IS SO BIG 

My God is so big. So strong and so mighty. 

There's nothing my God cannot do for you! (2 claps) 

My God is so big. So strong and so mighty. 

There's nothing my God cannot do for you! (2 claps) 

The mountains are his, the rivers are his, 

the stars are his handy works too! 

My God is so big. So strong and so mighty. 

There's nothing my God cannot do for you! (2 claps) 

 

LEANING ON THE LORD’S SIDE 

Who’s side are you [leaning] on? 

Leaning on the Lord’s side. 

Who’s side are you [leaning] on? 

Leaning on the Lord’s side. 

I Lean, I lean, I lean, I lean. 

Leaning on the Lord’s side. 

I Lean, I lean, I lean, I lean. 

Leaning on the Lord’s side.  

(Repeat: Clapping, Jumping, Singing, Dancing, etc.) 

 

PRAISE AND LOVE FOR JESUS 

Jesus Christ came down for us, 

cuz he loved us so. 

He was put to the death, 

but he rose again. 

Let us sing, let us dance, 

for the risen Lord. 

Let us sing, let us dance, 

cuz he saved the world.  

 

PRAISE THE LORD 

I’m gonna sing, sing, sing.  

I’m gonna shout, shout, shout. 

I’m gonna sing, I’m gonna shout. 

And Praise the Lord. 

And when the gate is open wide. 

I'm going to seat by Jesus's side. 

I'm gonna sing, I'm gonna shout.  

And praise the Lord. 

(Clap and snap, pump and jump,…) 
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PUMP UP THE JESUS SPIRIT 

Pump, pump, pump it up. 

Pump that Jesus spirit up. 

Keep, keep, keep it up. 

keep that Jesus spirit it. 

Shout, shout, shout it out. 

Should that Jesus spirit out. 

GooooooOOO JESUS! 

 

READ YOUR BIBLE EVERYDAY 

Read your Bible, pray every day. 

Pray every day, pray every day. 

Read your Bible, pray every day. 

And you'll grow, grow, grow. (3x) 

Read your Bible, pray every day. 

And you'll grow, grow, grow. 

Don't read your Bible, forget to pray. 

Forget to pray, forget to pray. 

Don't read your Bible, forget to pray. 

And you'll shrink, shrink, shrink. (3x) 

Don't read your Bible, forget to pray. 

And you'll shrink, shrink, shrink. 

 

RUN TO JESUS 

Run, run, run to the light, light, light. 

Run, run, run from the things not right. 

Run to Jesus, run to Jesus, 

and give him your heart. 

He is the light, He is the light, the  

Light!!! 

 

SHOUT TO THE NORTH 

Shout to the North and South 

Sing to the East and the West 

Jesus is Savior of all 

Lord of Heaven and Earth. (2x) 

 

TO TELL THE TRUTH 

To tell the truth is what I want to do. 

Because you love the lips that speak the truth. 

To tell a lie leads me away from you. 

So help me God, to tell the truth. 

 

WHITE BOX/BLACK BOX 

If I had a little white box, 

I put my Jesus in. 

I lift him up and muah muah muah  

and show him to my friends 

If I had a little black box, 

I put my Satan in. 

I toss him down and stomp stomp stomp 

and kick him to the bin. 
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Kinh Dâng Mình Huynh Trưởng 

 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin đến dâng mình làm huynh trưởng trong Phong 

Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Con muốn tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hiệp 

với Chúa, biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc, qua đời sống Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy 

Sinh và Làm Tông Đồ. Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được, khi 

nào con nên hoàn thiện như Chúa, khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm 

mọi sự trong con. Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa. Lạy các 

Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy 

sinh phụng sự Chúa. Amen. 

 

Youth Leader Offering Prayer (unofficial) 

 
Dear Jesus Christ in the Eucharist, I offer myself as a Youth Leader of the Vietnamese 

Eucharistic Youth Movement. I want to teach the youths to whole-heartedly love and 

unite with You, to know how to serve the Church and the Country, through a life of 

Prayer, Holy Communion, Sacrifice, and Apostleship. However God, this ideal is only 

possible, when I have become perfect like You, when I have completely belonged to 

You, so that You work through me. Mother Mary, through your intercession, I offer my 

life to God. Dear Vietnamese Martyrs help me to live faithfully and courageously as I 

walk in sacrifice and service to our Lord. Amen. 

 


