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PHẦN VIỆC TRONG HTSM 

 

S

T

T 

PHẦN 

VIỆC 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

THỜI GIAN VÀ CÔNG VIỆC 

CỤ THỂ 

1 SMT Thầy 

Vịnh 

 

2 SM 

Phó 

Tuấn 

Anh 

Quan sát, nhắc nhở trực tiếp những người đã được phân công phần 

việc. Chú ý đến thời gian và diễn tiến trong các phần. 

3 Trưởn

g trực 

Đức nx 5g15:TT thổi còi tập trung các SMS trước sân nhà xứ, mời cha phó 

ra nhắc nhở. 

5g30: Cho các đội ra xe. Nhắc các đội trưởng điểm danh các SMS 

trước và sau khi xuống xe. Nếu có vấn đề gì, các đội trưởng báo cho 

trưởng đồng hành của đội mình. 

7g: Tập trung các SMS trước sân nhà xứ Miễu Giáp. Mời cha phó lên 

chào cha xứ. 

7g30: Thổi còi tập trung trước cổng vào hang Địch Lộng. Mời SMT 

đại diện đoàn tiến lên chào chủ nhà. 

7g45: Chào cờ... (Chuẩn bị một kẹp giấy và bản nghi thức chào cờ.) 

8g: Mời SMP lên trao mật thư cho các đội. 

10g30: Chào chủ nhà.Thổi còi tập trung các SMS, chuẩn bị lên xe. 

4 Quản 

ca 

Trang 

tròn 

Trưởng cho băng reo về ý lực sống trong nghi thức chào cờ. ( Tự 

chuẩn bị băng reo với chủ đề Hy sinh , tập cho các SMS trước khi 

bắt đầu nghi thức chào cờ.) 

5 Cầm 

cờ 

Văn Trước 5g30: Trưởng có trách nhiệm chuẩn bị cờ đoàn, 6 cờ đội theo 

3 ngành, trao cờ cho các đội, cầm cờ đoàn trong nghi thức chào cờ và 

trả về vị trí cũ sau khi kết thúc hành trình. 

6 Âm 

thanh 

Thìn Trước 5g30: Trưởng mang lên xe micro, loa đã sạc đầy pin từ ngày 

hôm trước, bảo quản và trả về vị trí cũ sau khi kết thúc HT. 

7 Y tế Quý sơ Mua thuốc đau bụng, thuốc cảm, sữa, bánh mì,... 

8 Bảo vệ 

(Thi 

đua) 

A.Thế 

A.Quyết 

 

Vì địa hình hiểm trở, nên xin quý trưởng đồng hành cùng với 3 đội 

trong xuất hành trình, báo cho SMP nếu xảy ra bất chắc. Qúy trưởng 

theo dõi sức khỏe của các SMS và giữ liên lạc với Trưởng Tiến và 

SMP. 

9 Ẩm 

thực 

Bằng, 

Hùng, 

GLV 

Bữa sáng: Qúy trưởng mang lên xe bánh mì, sữa đã chuẩn bị từ ngày 

hôm trước. Sau khi đến nhà xứ Miễu Giáp, quý trưởng trao phần ăn 

cho các SMS. 

Mang lên mỗi xe 1 bình nước lọc, 1 cái cốc. 

Bữa trưa (12g): GLV 

10 Vệ 

sinh 

Trang 

tròn, 

Chinhđq 

Đảm bảo vệ sinh trên xe. Nhắc nhở các SMS đảm bảo vệ sinh trong 

xuất HTSM. Sau bữa ăn trưa. 

11 Đứng 

trạm 

Huynh 

Trưởng 

Trạm khởi: Bằng, Hùng, Trường 

Trạm I: Trang tròn, Tuấn Anh 

Trạm II: Chinh đq,Quyết 

Trạm III: Văn, Đứcnx 

Trạm kết: Thìn, quý sơ 

( Chào cờ xong, quý trưởng nhận mật thư từ trưởng Tiến và theo 

trưởng tới các trạm đã được chọn sẵn. Qúy trưởng chuẩn bị đồ hóa 

trang từ nhà, chú ý diễn tiến, thời gian trong mỗi trạm. Mỗi trạm sẽ 
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đón 3 đội, quý trưởng trở về tháp chuông khi đã đón xong 3 đội. 

Trạm phó giữ liên lạc với Trưởng Tiến.) 

12 Đội 

trưởng 

Thương, 

Mai, 

Dũng 

Kiểm soát quân số của đội mình trong xuất HT, nhận cờ đội từ 

trưởng Văn. 

13 SMS 80 bạn 

Nghĩa sỹ 

Các SMS phải chuẩn bị những việc sau đây: 

+ Trang phục: Áo mặc đủ ấm, khăn quàng, áo mưa, mũ, giầy hoặc 

dép có đế (tránh trơn, trượt), đồ hóa trang. 

+ 1 cuốn Kinh Thánh, 1 cái bút, 1 quyển vở ghi lời nguyện. 

+ Ăn sáng tại nhà thờ Miễu Giáp, ăn trưa tại nhà xứ. 

+ Ăn nói lịch sự (đặc biệt là khi đến xứ Miễu Giáp, khi đến Địch 

Lộng nơi có nhiều khách thăm quan du lịch.) 

+ Giữ kỉ luật chung: 

 

Thời gian sinh hoạt buổi chiều: 

- 12g: Ăn trưa 

- 13g: Nghỉ ngơi 

- 16g: Thánh lễ lên khăn Hiệp sĩ 

 

I. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. ĐỊCH LỘNG- GIÁO XỨ MIỄU GIÁP 

1.1 TRẠM KHỞI 

- Địa điểm: THÁP CHUÔNG 

- Tên trạm: ĐỀN THỜ 

1.2 TRẠM I 

- Địa điểm: P TÂY VƯỜN THÀNH ĐẠO 

- Tên trạm: THÀNH GIÊ-RI-KHÔ 

1.3 TRẠM II 

- Địa điểm: GIỮA HANG ĐỘNG 

- Tên trạm: THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM 

1.4 TRẠM III 

- Địa điểm: CUỐI HANG ĐỘNG 

-Tên trạm:HOANG ĐỊA 

1.4 TRẠM KẾT 

- Địa điểm: THÁP CHUÔNG 

- Tên trạm:ĐỀN THỜ 

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC 

Tổng thời gian cả hành trình: Từ 7g30đến 10g30 

Trong đó:  

+ Chào cờ: 20 phút 

+ Tổng thời gian di chuyển giữa các trạm: 20 phút 

+ Tổng thời gian dừng lại tại các trạm khởi,1,2,3,kết: 90 phút 

+ Tổng thời gian giải mật thư: 40 phút 

+ Thời gian kết thúc, nhận xét HT, cầu nguyện chung: 10 phút 

 

III. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 

1. Cha tuyên úy: Phaolô Dương Quang Đạo 

2. Sa mạc trưởng: Thầy Giuse Trần Văn Vịnh 

3. Sa mạc phó: Giuse Đỗ Tuấn Anh 

4. Trưởng trực: Trưởng Đức (nx) 
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5. Những trưởng đứng trạm: 

Trạm khởi: Bằng,Hùng, Trường.................... 

Trạm I: Trang tròn, Tuấn Anh,....................... 

Trạm II: Chinh đq, Quyết,.............................. 

Trạm III: Văn, Đứcnx..................................... 

Trạm kết: Thìn, quý Sơ................................... 

- Tiếp nhận các mật thư đã được mã hóa của các đoàn. 

- Khảo sát và thử thách các đoàn theo gợi ý đã đưa ra cho từng trạm, thêm bớt tùy theo trưởng 

trạm. 

-Đưa mật thư cho các đoàn: chú ý cẩn thận, không xảy ra nhầm lẫn mật thư của các đoàn. 

- Hóa trang theo nhân vật Kinh Thánh của mỗi trạm. 

- Chú ý thời gian: Mỗi trạm chỉ được giữ tối đa 20 phút. 

6.  Mật thư- Bảng điểm: Tuấn Anh 

- In và phân chia các mật thư cho các trạm trưởng. 

- Làm bảng điểm phát cho mỗi trạm 

 

BẢNG TỔNG MẬT THƯ CÁC TRẠM 

TRẠM MẬT THƯ BẠCH VĂN TÚI GẤM 

TRẠM KHỞI (0) 

AN0: 0-I    AN0: 0-I    AN0: 0-I    

   

TN0: 0-III TN0: 0-III TN0: 0-III 

   

NS0: 0-II NS0: 0-II NS0: 0-II 

 

TRẠM I 

AN1: I-II AN1: I-II AN1: I-II 

   

TN1: I-II TN1: I-II TN1: I-II 

   

NS1: I-IV NS1: I-IV NS1: I-IV 

    

TRẠM II 

AN2: II-III AN2: II-III AN2: II-III 

   

TN2: II-IV TN2: II-IV TN2: II-IV 

   

NS2: II-III NS2: II-III NS2: II-III 

 

TRẠM III 

AN3: III-IV AN3: III-IV AN3: III-IV 

   

TN3: III-I TN3: III-I TN3: III-I 

   

NS3: III-I NS3: III-I NS3: III-I 

TRẠM KẾT (IV) IV IV IV 

 

 Ghi chú:  Viết tắt: Ngành ẤU (AN); THIẾU (TN); NGHĨA (NS) 
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IV. DIỄN TIẾN 

HÀNH TRÌNH SA MẠC 

I. Tập trung-Khởi hành: 7g 

1. Chào cờ: 20 phút 

* Trưởng trực: Trưởng Đức 

1.1 Chuẩn bị 

- Trưởng trực tập trung SMS hình chữ U. 

- Trưởng trực ra thủ lệnh nghỉ ( Không dùng còi trong nghi thức chào cờ) 

- Trưởng trực ra chào, mời quan khách vào, và đứng góc phải của SMS. 

TT: Đội hình đã tập hợp xong, con xin kính mời (quý) Cha tuyên úy, (quý) Thầy trợ úy, (quý) Sơ 

trợ úy, quý Huynh trưởng,Dự trưởng và quý khách. Tiến ra lễ đài để làm lễ chào cờ. 

TT:( Ra thủ lệnh nghỉ ) 

+ Hô tên xứ đoàn:TÔMA THIỆN 

+ SMS đáp: TRUNG THÀNH. 

TT:Chuẩn bị chào....chào- Phất 

1.2 Giới thiệu thành phần tham dự 

TT: Xin giới thiệu với các SMS, về tham dự nghi thức chào cờ và khai mạc HTSM của chúng ta 

hôm nay có (quý) Cha tuyên úy, (quý) Thầy trợ úy, (quý) Sơ trợ úy, quý Huynh trưởng, Dự 

trưởng... Chúng ta vỗ tay theo nhịp để chào đón cha và quý khách. 

1.3 Nghi thức chào cờ 

TT: Con xin kính mời (quý) Cha tuyên úy,(quý) Thầy trợ úy, (quý) Sơ trợ úy, quý Huynh trưởng, 

Dự trưởng...hướng về phía cờ đoàn để làm lễ chào cờ. 

TT: CHÀO CỜ....CHÀO  - PHẤT 

TT: “ Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam...” 

SMS: “Thiếu Nhi Việt Nam...” 

TT: Lễ chào cờ chấm dứt, con xin kính mời(quý) Cha tuyên úy, (quý) Thầy trợ úy, (quý) Sơ trợ 

úy, quý Huynh trưởng, Dự trưởng...hướng về phía các SMS. 

1.4 Câu chuyện dưới cờ 

TT: Sau đây con xin kính mời thầy Giuse Trần Văn Vịnh cho câu chuyện dưới cờ. 

( Câu chuyện dưới cờ...) 

TT: Chúng ta vỗ tay theo nhịp để cảm ơn Thầy. 

1.5 Trao ý lực sống 

TT: Con xin kính mời Cha tuyên úy trao ý lực sống cho chúng con. Con xin kính mời cha. 

( Ý lực sống...Hy sinh) 

TT: Chúng ta vỗ tay theo nhịp để cảm ơn Cha. 

1.6 Băng reo 

TT: Kính mời trưởng quản ca lên cho băng reo về ý lực sống. 

2. Khai mạc HTSM 

TT: Giờ đây là nghi thức khai mạc HTSM. Con xin kính mời Cha tuyên úy nói về ý nghĩa và 

mục đích của HTSM.(...) 

TT:Các SMS vỗ tay theo nhịp để cảm ơn cha. 

TT: Xin kính mời SMT có đôi lời với các SMS. 

TT:Các SMS vỗ tay theo nhịp để cảm ơn SMT. 

*Nội quy: 
TT: Xin mời SMP lên đọc nội quy của HTSM. 

SMP: Các SMS phải tuân thủ, lệnh của các Huynh trưởng và đội trưởng của mình. 

- Thang điểm:+Giải mật thư: 10 điểm 

                       +Khảo sát: 20 điểm 

                       + Tinh thần đồng đội: 20 điểm 

                       + Sinh hoạt: 10 điểm 
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-Mỗi đội sẽ được phát một mật thư khởi hành. Khi nhận được mật thư, các SMS cùng nhau giải 

mật thư càng  nhanh  càng tốt để biết 

biết điểm đến tiếp theo. 

-Mỗi đội cũng được phát một túi gấm chứa bạch văn. Sau 10 phút nếu không giải được mật thư, 

đội đó phải mở túi gấm để biết bạch văn. Khi đã mở túi gấm đội đó không được điểm ở phần giải 

mật thư. 

3. Kết thúc 

TT:Chúng con xin chân thành cảm ơn (quý) Cha tuyên úy, (quý) Thầy trợ úy, (quý) Sơ trợ úy, 

quý Huynh trưởng, Dự trưởng và quý khách đã về tham dự nghi lễ chào cờ và nghi thức khai mạc 

HTSM hôm nay. 

TT:(Ra thủ lệnh nghỉ)Hô. TÔMA THIỆN 

SMS:Đáp. TRUNG THÀNH 

TT: Chuẩn bị chào...chào...phất. 

( Khi cha và quý khách tiến ra) 

TT: Mời SMP lên nhắc nhở vàphát mật thư cho các đội. 

4.Hình thức hành trình 

Các đội đi theo hình thức: XUYÊN CHÉO 

3 ĐỘI ĐẾN 3 TRẠM KHÁC NHAU (I,II,III) VÀO CÙNG MỘT THỜI GIAN. 

 

 Ý NGHĨA HTSM: Với chủ đề “YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ” hành trình sa mạc hôm 

nay muốn cho các SMS có thời gian tìm hiểu về những dụ ngôn nói về thái độ yêu thương, 

tha thứ giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau. Giúp cho các SMS có 

cơ hội để học hỏi Kinh Thánh, học theo mẫu gương của Thầy Giê-su, cùng nhau ôn lại 

những kiến thức đã được học trong phong trào TNTTVN, là cơ hội cho các SMS chuẩn bị 

hành trang ra đi phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội, phục vụ phong trào TNTT giáo xứ Cồn 

Thoi. 

 

 

TRẠM KHỞI: ĐỀN THỜ 

(Địa điểm: Tháp Chuông) 

 

I. MẬT THƯ TRẠM KHỞI 

ON:(Kh 22,13) 

“Ta là An –pha và Ô-mê-ga”, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng.” 

BT: 

CẢ CÁC BẠN NỮA HÃY YÊUTHƯƠNG NHƯ ĐOÀN 

HÓA THIẾU NHI THÁNH THỂ VÀ HÃY TRANG 

THÀNH TỰU CÁC BẠN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC VỚI NGƯỜI 

DO CHÍNH THIÊN CHÚA BAN CHO DÂN DO THÁI 

ĐẾN NƠI NGƯỜI ĐÃ DỌN SẴN CHO VIỆC LỄ ĐỀN 

THỜ HÃY DÂNG LÊN THIÊN CHÚA LỜI KINH TÌM 

NGƯỜI NƠI NGƯỜI HOANG ĐỊA VÀ CÙNG CANH 

GIỮ NƠI NGƯỜI NGỰ ĐẾN CÁC BẠN HÃY ĐỀN  

THỜ THÁNH GIÊ-RU-SA-LEM NƠI MÀ TA TÔN ĐỂ  

CÙNG VỚI TOÀN DÂN HÃY DÂNGLÊN ĐẤNG TÌM 

HIỂU NHỮNG  GÌ  LÀ  NGƯỜI  ĐÃ   BAN    CHO   VÀ 

HỌC    NƠI   NGƯỜI    THA   THỨ   NHAU   HÃY  HỎI 

VỀ   NHỮNG    GÌ   CHÚA    ĐÃ   LÀM   ĐÓ   LÀ  THÁI 

ĐỘ YÊU THƯƠNG  PHỤC  VỤ  CHÚNG TA  HÃY YÊU 

THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU TÌNH YÊU CỦA 
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CHÚA VỜI CAO DANH NGÀI  LÀ  THÁNH ÔI  GIÊ-SU 

 

LỜI GIẢI:Đọc đoạn Kinh Thánh chú ý đến hai từ “An-pha”,“Ô-mê-ga”. Chọn chữ đầu và chữ 

cuối của mỗi dòng. 

BV: 

CẢ ĐOÀN HÓA TRANG THÀNH NGƯỜI DO THÁI, ĐẾN ĐỀN THỜ TÌM NGƯỜI 

CANH GIỮ ĐỀN THỜ, ĐỂ CÙNG TÌM HIỂU VÀ HỌC HỎI VỀ THÁI ĐỘ YÊU 

THƯƠNG CỦA CHÚA GIÊ-SU. 

II. DIỄN TIẾN TẠI TRẠM 

1. Trưởng trạm: đóng vai người canh giữ Đền Thờ(3 trưởng) 

2. Thời gian: 20 phút 

3. Khung cảnh:Một người đang quét dọn Đền Thờ. 

4. Chuẩn bị: Hóa trang nhân vật 

5. Câu hỏi, diễn biến nhân vật:(Mỗi trưởng đón tiếp một đội) 

- KHI CÁC ĐỘI ĐẾN: 

+ Chào các bạn! Các bạn là ai? 

Chúng tôi là TNTT giáo xứ Cồn Thoi. 

+ Các bạn đến đây để làm gì? 

Chúng tôi đến đây để tìm hiểu và học hỏi thái độ yêu thương của Chúa. 

+ Được. Câu chuyện này kể về người đàn bà ngoại tình. 

+ Các bạn có biết những người Phariseu, kinh sư và dân chúng muốn làm gì người đàn bà 

nay không? 

Thưa: Họ đòi ném đá người đàn bà này. 

+ Chúa có bảo họ ném đá người này không? 

+ Người làm gì? Người nói với họ điều gì? 

Thưa: Chúa nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” 

+ Các bạn làm gì để thể hiện thái độ yêu thương của mình? 

+ Các bạn là TNTT, vậy các bạn hãy cho ta biết: 

1.Tôn chỉ TNTT là gì? 

Thưa: Là Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh, Làm tông đồ. 

2. Ngón cái khép chặt vào lòng bàn tay để nói lên điều gì? 

Thưa: Ngón cái khép chặt để giữ chặt lời hứa của Thiếu nhi. 

3. Nghiêm tập: Hình dọc, ngang, chữ U 

+ Tốt lắm! Các bạn đúng là TNTT rồi...  

- KẾT TRẠM: 

+ Các bạn đã học được thái độ yêu thương của Chúa, tôi mong các bạn luôn biết yêu 

thương tha thứ cho nhau. Các bạn có đồng ý không? Có ạ. 

( Trao mật thư cho các đội, kí phiếu thông hành, bảng điểm, kiểm tra xem các SMS đã biết đường 

đi chưa) 

 

6. Mục đích của trạm: Củng cố lại kiến thức về PT TNTT, Tái hiện lại khung cảnh Kinh 

Thánh (Ga 8,1-11) 

 Lưu ý: Đoàn vừa đi vừa học thuộc đoạn Kinh Thánh (Lc 10, 29-37) 

 

TRẠM I: THÀNH GIÊ-RI-KHÔ 

(Địa điểm: Phía Tây Vườn Thành Đạo) 

 

I. MẬT THƯ TRẠM I 

ON:Mt 4, 19 
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Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như 

lưới cá”  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

             

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

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

C             

 

BT: 

NLC OOZLYQ OOPPYD ESLYSQ RTPPCTVSZZ RLHAU IRFHZHIQ OZ ESLTD 

OOLI OOFHZHU IRFHZHIQ SDLXLCT YSLLY SLLFU NFHFD RTFAD GLQ ETXQ 

STPPFC GPPQ DFHU GTPPLU OOLI ILJC CL GZHTD ZZYR 

LỜI GIẢI:Đọc đoạn Kinh Thánh chú ý đến cụm từ “lưới người như lưới cá”. Thay thế N=C: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

P Q R S T U V W X Y Z A B 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

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

C D E F G H I J K L M N O 

 

Ta có: CAR DDOANF DDEENS THANHF GIEERIKHOO GAWPJ NGUWOWIF DO 

THAIS DDAX DDUWOWCJ NGUWOWIF SAMARI NHAAN HAAUJ CUWUS GIUPS 

VAF TIMF HIEEUR VEEF SUWJ VIEECJ DDAX XAYR RA VOWIS OONG. 

BV:CẢ ĐOÀN ĐẾN THÀNH GIÊ-RI-KHÔ GẶP NGƯỜI DO THÁI ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI 

SAMARI NHÂN HẬU CỨU GIÚP, VÀ TÌM HIỂU VỀ SỰ VIỆC ĐÃ XẢY RA VỚI ÔNG. 

 

II. DIỄN TIẾN TẠI TRẠM: 

1. Trưởng trạm: đóng vai người Do Thái 

2. Thời gian: 20 phút 

3. Khung cảnh: Người Do Thái đang làm việc nhà. 

4. Chuẩn bị: Hóa trang nhân vật, chuẩn bị 20m dây bẹ. 

5. Câu hỏi, diễn biến nhân vật: 

 

- TRẠM PHỤ: VỢ NGƯỜI DO THÁI 

(Kiểm tra mật thư, phiếu thông hành) 

+ Các cháu tìm ai? Tìm người Do Thái đã được người Samari nhân hậu cứu giúp. 

+ Đó là chồng của ta. Chồng ta đang ở bên trong. 

+ Các cháu là TNTT giáo xứ Cồn Thoi. Vậy các cháu cho ta biết: 

1.Bản chất của phong trào TNTT là gì? 

Thưa: Bản chất của phong trào TNTT là một đoàn thể công giáo tiến hành của Giáo Hội, giúp 

cho giới thiếu nhi thăng tiến và thực hành sống đạo. 

2. Hãy nêu ý nghĩa của hình dọc (tập họp chung để thông báo, nhắc nhở, điểm danh, dạy khóa, 

nghi thức chào cờ,...) hình ngang( dùng để trình diện, dọn vệ sinh, ra chỉ thị chung cho các đội 
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viên) hình U (sử dụng trong nghi thức khai mạc và bế mạc, lễ chào cờ, phát phần thưởng, học 

khóa,..) 

+ Ta sẽ dẫn các cháu vào gặp chồng ta. Cả đội hãy chia ra 3 người một cặp, 1 người giả làm 

người bị thương, 2 người còn lại kiệu người bị thương vượt qua chướng ngại vật. 

 

- TRẠM CHÍNH: NGƯỜI DO THÁI 

+ Chào các cháu! 

 

+ Các cháu có được học giáo lí không ? Hãy cho ta biết; Những việc nào là việc phụng vụ? 

Thánh lễ, các Bí tích, á Bí tích và các giờ kinh phụng vụ.  

+ Năm phụng vụ?Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, Mùa Thường Niên. 

+ Tâm tình của mùa Vọng là? - Mong chờ Chúa đến.  

                                           -Sẵn sàng và tỉnh thức. 

Kể lại nội dung đoạn Kinh Thánh (Lc 10,29-37) 

( Trao mật thư cho đội, kí phiếu thông hành, bảng điểm, kiểm tra xem các SMS đã biết đường đi 

chưa) 

+ Hai người giúp nhau vượt qua chướng ngại vật để đến trạm tiếp theo, đội trưởng đi trước 

. 

6. Mục đích của trạm: Củng cố lại kiến thức về PT TNTT, Tái hiện lại khung cảnh Kinh 

Thánh (Lc 10,29-37). Học theo mẫu gương của người Samari nhân hậu. 

 

 Lưu ý: Đoàn vừa đi vừa học thuộc đoạn Kinh Thánh ( Lc 15,1-32) 

 

TRẠM II: THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM 

(Địa điểm: Giữa Hang Động) 

 

I.MẬT THƯ TRẠM II 

ON:Mt 19,30 

“ Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.” 

 

BT: 
DDEENS HAAUJ DDEER GIA DDINHF THUWS 

THANHF NHAAN NGHE VOWIS OONG THA 

GIEE CHA OONG RA VAF THUOWNG 

RU NGUOWIF KEER XAYR HOCJ YEEU 

SA NHAF VEEF DDAX NOWI DDOOJ 

LEM VAOF BIEENS COOS DDOS THAIS 

 

LỜI GIẢI:Đọc đoạn Kinh Thánh chú ý đến hai từ “ xuống”, “lên”. Chúng ta dịch từ trên xuống, 

rồi dịch từ dưới lên lần lượt theo hàng dọc. 

BV: 

ĐẾN THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM VÀO NHÀ NGƯỜI CHA NHÂN HẬU ĐỂ NGHE ÔNG 

KỂ VỀ BIẾN CỐ ĐÃ XẢY RA VỚI GIA ĐÌNH ÔNG VÀ HỌC NƠI ĐÓ THÁI ĐỘ YÊU 

THƯƠNG THA THỨ. 

 

II. DIỄN TIẾN TẠI TRẠM 

1. Trưởng trạm: Đóng vai người cha nhân hậu 

2. Thời gian: 20 phút 

3. Khung cảnh: Người cha đang nghỉ ngơi trong nhà 
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4. Chuẩn bị: Hóa trang nhân vật 

5. Câu hỏi, diễn biến nhân vật: 

 

- TRẠM PHỤ: Đóng vai người giúp việc 

( Kiểm tra mật thư, phiếu thông hành) 

+ Các cháu là ai? 

+ Các cháu đến đây để làm gì? 

Gặp người cha nhân hậu, để nghe kể về sự việc đã xảy ra với gia đình ông. 

+ Các cháu là TNTT giáo xứ Cồn Thoi vậy các cháu hãy cho ta biết: 

1. Các thế đứng, ngồi (Nghiêm, nghỉ, ngồi có cờ và không cờ):Một người hướng dẫn, cả đội làm 

theo. 

2. Cách đổi thế  (Dùng thủ lệnh nghiêm, nghỉ): Một người hướng dẫn, cả đội làm theo, chọn 1 

người bất kì trong đội. 

+ Được rồi. Các cháu hãy theo ta vào gặp ông ấy. 

 

- TRẠM CHÍNH: NGƯỜI CHA  

+ Chào các cháu. Các cháu tìm ta có việc gì thế ? 

+ Hãy cho ta biết ; Mùa Chay là gì ? Mùa Chay là thời gian Hội Thánh chuẩn bị tâm hồn tín 

hữu tham dự mầu nhiệm Tử nạn-Phục sinh của Đức Ki-tô. 

Thời gian Mùa Chay ? 40 ngày, bắt đầu từ thứ tư lễ Tro đến trưa ngày thứ bảy Tuần Thánh. 

+ Một cháu có thể lên đấm lưng cho ta ko ? hãy lấy nước cho ta uống ? 

+ Các cháu có biết ta có mấy người con không ? 

+ Ta đang rất vui vì con ta đi xa nay đã trở về ? 

+ Người con thứ của ta đi đâu ? 

+ Thái độ của người anh cả thế nào khi người em trở về ? 

+ Các cháu học được gì từ câu chuyện của gia đình ta ? 

 

( Trao mật thư cho đội, kí phiếu thông hành, bảng điểm, kiểm tra xem các SMS đã biết đường đi 

chưa) 

 

6. Mục đích của trạm: Củng cố lại kiến thức về PT TNTT, Tái hiện lại khung cảnh Kinh 

Thánh (Lc 15,1-32).  

 Lưu ý: Đoàn vừa đi vừa học thuộc đoạn Kinh Thánh (Lc 4,1-13) 

TRẠM III: HOANG ĐỊA 

(Địa điểm: Cuối Hang Động) 

 

I. MẬT THƯ TRẠM III 

ON:(Mt 5, 3) 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước Trời là của họ. 

 

BT: 

CÁC CON HƯỞNG THỤ HÃY TIÊU XÀI YÊU THƯƠNG VÀNG BẠC THA THỨ CHO 

TIỀN CỦA NHAU ĐỂ GẤM VÓC CÙNG VỚI LỤA LÀ TA VÀO CUNG ĐIỆN TRONG 

HOANG ĂN CHƠI ĐỊA ĐÁNH CỜ BẠC BẠI TÊN SAKIM CƯƠNG TAN ĐÁ QUÝ ĐỘC 

ÁC. 

 

LỜI GIẢI:Đọc đoạn Kinh Thánh ta chú ý đến cụm từ “tâm hồn nghèo khó”. Chúng ta bỏ những 

cụm từ không thể hiện tinh thần nghèo khó. 

BV: 
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CÁC CON HÃY YÊU THƯƠNG THA THỨ CHO NHAU ĐỂ CÙNG VỚI TA VÀO 

TRONG HOANG ĐỊA ĐÁNH BẠI TÊN SA TAN ĐỘC ÁC. 

 

II. DIỄN TIẾN TẠI TRẠM 

1. Trưởng trạm: Đóng vai  Satan 

2. Thời gian: 20 phút 

3. Khung cảnh: Satan cám dỗ 

4. Chuẩn bị: Hóa trang nhân vật, một đoạn nhạc ma kinh dị, hộp sữa, bánh mỳ. 

5. Câu hỏi, diễn biến nhân vật: 

- TRẠM PHỤ: Đóng vai quỷ Luxife 

( Kiểm tra mật thư, phiếu thông hành) 

( Cả đội đến chào) 

+ Các ngươi là ai? 

+ Hãy cho ta biết cách chào, cách di hành, cách giải tán?( Lí thuyết và thực hành) 

+ Các ngươi theo Chúa có mệt không? 

+ Ta nghe nói các ngươi đang sống trong Mùa Chay hả? Vậy hãy cho ta biết Mùa Chay, 

Hội Thánh kêu gọi các ngươi làm gì? 

-Ý thức sâu xa về tình trạng tội lỗi của mình. 

-Khiêm tốn, tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. 

-Thực hiện cuộc trở lại với Chúa. 

+ Ta thấy các ngươi cũng mệt rồi, hãy ăn chút gì đi? 

Đã có lời chép rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” 

+ Nếu các ngươi muốn ra khỏi đây, hãy quỳ xuống và bái lạy ta. 

Chúng ta sẽ không bái lạy ngươi: Vì đã có lời chép rằng: “ Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên 

Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” 

+ Tốt lắm! Một người hãy đóng vai ông Giê-su và đi vào trong gặp cha của ta.haha 

 

- TRẠM CHÍNH: Đóng vai Satan 

+ Ngươi hãy lau giày cho ta? 

+ Ngươi hãy đấm lưng cho ta? 

+ Hãy lấy nước cho ta uống? 

+ Ta có bánh mỳ ngươi có muốn ăn không? 

+ Hãy gọi nhóm người kia lên đây. 

+Các ngươi hãy gieo mình xuống đi. Vì có lời chép rằng: “ Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên 

sứ gìn giữ bạn. lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào 

đá.” Haha 

Đã có lời chép rằng: “ Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” 

+ Các ngươi được lắm, hãy giải mật thư này đi. 

( Trao mật thư cho đội, kí phiếu thông hành, bảng điểm, kiểm tra xem các SMS đã biết đường đi 

chưa) 

 

6. Mục đích của trạm: Củng cố lại kiến thức về PT TNTT, Tái hiện lại khung cảnh Kinh 

Thánh (Lc 4,1-13).  

 

 

TRẠM KẾT: ĐỀN THỜ 

(Địa điểm : Tháp Chuông) 

 

I. MẬT THƯ TRẠM KẾT 

ON:Mt 13,49 
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“ Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra 

khỏi hàng ngũ những người công chính.” 

BT: 

CÙNG NHAU ĂN CHƠI TIẾN VỀ TRỘM CƯỚP ĐỀN THỜ ĐỂ GIAN LẬN CẦU 

NGUYỆN, VỪA ĐI VỪA THAM LAM HÁT NÓI DỐI NHỮNG BÀI CÃI NHAU HÁT VỀ 

PHONG TRÀO TNTT. 

 

LỜI GIẢI:Đọc đoạn Kinh Thánh chú ý đến cụm từ “tách biệt kẻ xấu”. Chúng ta bỏ những từ 

nói về những tật xấu của con người. 

BV:  

CÙNG NHAU TIẾN VỀ ĐỀN THỜ ĐỂ CẦU NGUYỆN, VỪA ĐI VỪA HÁT NHỮNG BÀI 

HÁT VỀ PHONG TRÀO TNTT. 

 

II. DIỄN TIẾN TẠI TRẠM 

1. Trưởng trạm: Đóng vai một tư tế. 

( Kiểm tra mật thư, phiếu thông hành) 

2. Thời gian: 10 phút 

3. Khung cảnh:Đang cầu nguyện 

4. Chuẩn bị: Hóa trang nhân vật 

5. Câu hỏi, diễn biến nhân vật: 

+ Các bạn đã học được những gì trong hành trình hôm nay? 

+ Sau khi kết thúc hành trình này các bạn sẽ làm gì để thay đổi bản thân, làm gì để giúp 

phong trào TNTT ngày càng phát triển? 

( Dẫn đội lên bậc trên của tháp chuông, yêu cầu mỗi thành viên trong đội viết 1 lời nguyện liên 

quan đến chủ đề của HTSM. Thu lại nộp cho trưởng Tiến, sau đó cho các đội nghỉ ngơi.) 

 

V. KẾT THÚC (Sau khi 3 đội về đến tháp chuông) 

 

1. SMT nhận xét HT 

TT: Thổi còi tập trung hàng dọc trước sân tháp. 

TT: Xin kính mời SMT lên có đôi lời nhận xét về hành trình ngày hôm nay. 

( SMT ...) 

TT: SMS vỗ tay theo nhịp để cảm ơn SMT. 

2. SMP đúc kết HT 

TT: Mời SMP lên đúc kết HT. 

( SMP...) 

TT: SMS vỗ tay theo nhịp để cảm ơn SMP. 

 

3. Cả đoàn vào trong sân chào chủ nhà. 

TT: Con xin kính mời cha tuyên úy lên cảm ơn chủ nhà. 

4. 10g30 lên xe. 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM LỬA THIÊNG THÁNH THỂ 
 

I. THỜI GIAN: Tối thứ Bảy: TỪ 7g15 ĐẾN 8g45 

II. ĐỊA ĐIỂM: SÂN TƯỢNG LCTX 

III. PHÂN CÔNG PHẦN VIỆC 
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ST

T 

PHẦN 

VIỆC 

NGƯỜI PHỤ 

TRÁCH 

THỜI GIAN VÀ CÔNG VIỆC CỤ THỂ 

1 Trưởng trực Văn 7g15: Trưởng thổi còi tập trung các SMS thành vòng 

tròn trước tượng LCTX ( ổn định, ôn qua băng reo, 

hát gọi lửa và nhảy lửa) 

7g30: Nghi thức khai mạc LTTT ( chuẩn bị kẹp giấy 

có sẵn nghi thức khai mạc LTTT). 

Kết thúc phần diễn nguyện, Trưởng tiến vào ổn định 

vòng tròn tiếp đến phần mang lửa về tim (Xem trước 

diễn tiến của các phần, lời dẫn) 

8g40: Thổi còi (nghi thức bế mạc ĐLTTT) 

2 Quản trò, 

quản ca 

Trang tròn 

 Quyết 

Tối thứ 6(7g30): Qúy trưởng tập cho các SMS băng 

reo, bài hát gọi lửa, nhảy lửa, các bài vũ chung trong 

ĐLTTT. Gọi lửa và chào lửa trong nghi thức 

LTTT(Kiểm tra lại file nhạc ở Trưởng Thìn) 

3 Quản lửa Trinh 

( Bằng) 

QL đốt ngọn đuốc khi bắt đầu băng reo gọi lửa, hát 

GỌI LỬA THIÊNG đến lần thứ 2 quản lửa cầm đốc 

đã đốt sẵn chạy quanh vòng tròn. Khi đã hát hết lần 

thứ 3, QL trao cho cha tuyên úy ngọn đốc, khi cha đã 

châm lửa xong tiến vào, cầm ngọn đốc mang ra ngoài 

vòng tròn (QL kiểm tra lại dụng cụ, đứng ở trong 

hành lang nhà ăn, chú ý theo dõi diễn tiến.)  

4 Quản cụ Điện, Đông Chuẩn bị đống củi, 1 cây đốc đã tẩm dầu, 1cái bật lửa 

cho quản lửa, 1 cây nến cho cha tuyên úy, 5 túi nến 

nhỏ cho các SMS, thu nến sau khi kết thúc. Đặt đống 

củi vào trong vòng tròn trước giờ khai mạc.( Trả về vị 

trí ban đầu) 

5 Hóa trang Trinhbé, Hiền Qúy trưởng mượn đồ hóa trang từ quý Sơ. Các SMS 

mượn và trả đồ hóa trang cho quý trưởng ( giặt nếu bị 

bẩn). Qúy trưởng thu đồ hóa trang, nến trả về vị trí 

ban đầu. 

6 Âm thanh+ 

ánh sáng 

Thìn, Đức nx, 

Tiến nghị, Hân 

Chuẩn bị trước thánh lễ: Loa, 3micro đầy pin,dây 

ave,máy tính, file nhạc lấy từ Trưởng Tiến, một đèn 

chiếu bóng đặt trên mái nhà( Đức nx chiếu, Thìn chỉnh 

nhạc) 

7 Cầm cờ Cường Chuẩn bị cờ đoàn trước giờ bế mạc, cầm cờ trong nghi 

thức bế mạc (cờ chưa cuốn). 

8 Cầm đèn Tiến nghị Cầm đèn cho Trưởng trực, SMT, những người đọc lời 

Chúa, lời dẫn.(xem trước diễn tiến của các phần) 

9 Cầm micro Hân Trao micro cho cha tuyên úy, thầy trợ úy, trưởng thi 

đua, SMT.(xem trước diễn tiến của các phần) 

10 Ban thi đua AThế, 

AQuyết, ATiến 

Chấm điểm trong  xuất HTSM, đêm lửa thiêng, công 

bố kết quả trong giờ bế mạc. 

11 Đồng hành Huynh Trưởng Đội I: Chinh đq 

Đội II: Trang tròn 

Đội III: Văn 

Qúy trưởng đồng hành cùng với các đội trong việc 

chuẩn bị những tiết mục ở phần diễn nguyện( Xin quý 
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DIỄN TIẾN LỬA THIÊNG 
 

1. Sửa soạn 

2. Nghi thức khai mạc 

3. Phần nội dung đêm lửa 

4. Mang lửa về tim 

SỬA SOẠN 

- Trời đã tối, ban ánh sáng tắt hết đèn. 

- Đống củi xếp sẵn. 

- Trưởng trực cho các đội với y phục hóa trang, thinh lặng đứng vòng quanh đống lửa. 

- Tất cả những người đã được giao công việc vào vị trí của mình. 

- Trưởng trực: Mời khách vào vòng tròn. 

 

NGHI THỨC KHAI MẠC LTTT 

1. KHAI MẠC 

*Trưởng trực : Mời quý cha Tuyên úy, thầy trợ úy, quý khách tiến vào trong vòng tròn để khai 

mạc LTTT. 

TT :Con xin kính mời quý cha Tuyên úy, thầy trợ úy, quý khách, tiến vào trong vòng tròn. 

TT : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

TT : Cất hát :  

Cầu xin Chúa Thánh Thần,Người thương thăm viếng hồn con, 

ban xuống cho con hồng ân chan chứa.Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.Nguyện xin Chúa 

ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm,nhuận thăm xác hồn 

tràng lan ơn thiên . 

TT: Chúng con xin kính mời ……cha Phao-lô Nguyễn Văn Định….. có đôi lời với SMS về ý 

nghĩa của đêm lửa thiêng này.( Hân trao micro cho cha, sau đó đứng bên cạnh trưởng trực) 

 

Lửa vẫn có trong thiên nhiên. Nhưng con người chỉ mới tìm ra lửa một cách tình cờ cách đây 

chưa đầy một trăm ngàn năm. Khi trời lạnh, người ta đốt lửa để sưởi ấm; lúc trời tối, đốt lửa lên 

để tìm ánh sáng; sau một ngày săn bắn, tìm kiếm lương thực, người ta quây quần bên đống lửa, 

nhảy múa vui chơi và chia sẻ thức ăn săn được hoặc phân chia chiến lợi phẩm sau một ngày chiến 

đấu gian lao. 

Trong Lịch Sử Cứu Độ, lửa có một vai trò và ý nghĩa đặc biệt đối với dân Israel: Lửa nói lên sự 

hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa (Bụi gai cháy, lửa thiêu đốt lễ vật, lửa soi sáng Israel 

trong hành trình sa mạc, lửa quét sạch tội lỗi,…). 

Để hoàn tất Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa, Đức Giêsu đã đến thế gian xua đi bóng tối sự 

chết bằng Ánh Sáng Phục Sinh của Người.Để bầu chữa, soi sáng, thánh hóa nhân loại, Thánh 

Thần Chúa đã đến trên các tông đồ và Hội Thánh dưới hình lưỡi lửa trong ngày Lễ Ngũ Tuần để 

đưa nhân loại và một kỷ nguyên mới: Sự Sống và Ánh Sáng. 

Trong giờ phút linh thiêng này các SMS, quý Cha Tuyên Úy, quý khách… cùng quây quần trong 

hơi ấm và ánh sáng của đống lửa hữu hình để tưởng nhớ đến ánh lửa thiêng mà Thiên Chúa đem 

trưởng  không làm thay, chỉ hướng dẫn các SMS tập 

kịch bản, và cách đọc lời dẫn. Khi vào chương trình 

chính quý trưởng chỉ ở bên ngoài nhắc nhở) 

12 Giám sát Tuấn Anh Theo dõi diễn tiến trong các phần, nhắc nhở, xử lí 

những vấn đề bất chắc xảy ra. 
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đến cho tâm hồn mỗi người, để mọi người hợp nhất trong cùng một ngọn lửa của Thiên Chúa, 

Lửa Tình Yêu, Lửa Thiêng Thánh Thể. 

2. ĐỌC LỜI CHÚA ( A. Quyết) 

Lời Chúa  trong sách Công Vụ Tông Đồ. (Cv 2, 1-4) 

        Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng 

động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện 

những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một.Và ai nấy đều được tràn đầy 

ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. 

Đó là Lời Chúa....TẠ ƠN CHÚA 

 

3. Ý NGHĨA ĐOẠN LỜI CHÚA  

TT:Con xin kính mời cha Phao-lô Dương Quang Đạo nói lên ý nghĩa của đoạn Lời Chúa vừa 

nghe. 

(Dẫn dắt ý nghĩa Lời Chúa) 

4. Khi …cha….nói xong, Trưởng trực công bố phần Nghi thức đốt lửa. 

 

GỌI LỬA VÀ CHÀO LỬA 

   

TT: (Tiến vào giữa vòng tròn) Sau đây là đến phần Gọi lửa 

(Phần này Quản trò, quản ca bắt đầu thực hiện công việc của mình) 

 Băng reo gọi lửa: (tập trước) 

TT: (Hô băng reo) 

  Hãy đốt lên: LỬA YÊU THƯƠNG 

  Hãy đốt lên: LỬA THÁNH THẦN 

  Hãy đốt lên: LỬA PHỤC VỤ 

  Lửa thiêng ơi: XIN HÃY ĐẾN. 

*  HátGỌI LỬA THIÊNG 3 lần. (Hát mỗi lúc một nhanh và dồn dập cho tới khi đuốc lửa xuất 

hiện). 

Quản ca:(cất hát) Lửa thiêng ơi hãy đến bừng sáng lên trong đêm âm u... 

* Quản ca cất hát bài “Gọi Lửa Thiêng”, càng lúc càng nhanh, đến lần thứ hai, người Quản Lửa 

cầm đuốc đốt sẵn chạy từ trong nhà thờ đi ra trao ngọn đuốc cho cha Tuyên Uý ( Căn thời gian 

để khi hát xong lần thứ 3 QL ngay lập tức đứng bên cạnh cha tuyên úy.) 

- Nhạc bài CHÀO LỬA THIÊNG chuẩn bị ( Thìn)  

TT: Con xin kính mời cha Phao-lô Nguyễn Văn Định châm lửa và công bố khai mạc LỬA 

THIÊNG THÁNH THỂ TỐI NAY.  

( Cha khai mạc...) 

* Sau khi cha châm lửa và công bố khai mạc, (nổi nhạc) Quản ca cho Hát và múa bài :CHÀO 

LỬA THIÊNG  

NỘI DUNG VĂN NGHỆ ĐÊM LỬA THIÊNG 

(Quản Trò + Quản ca) 

1. Các tiết mục văn nghệ đêm lửa thiêng. 

- Các tiết mục văn nghệ được chia theo các ngành: ẤU – THIẾU – NGHĨA. Mỗi ngành 1 tiết 

mục hoạt cảnh và một tiết mục ca vũ phù hợp với nội dung hoạt cảnh. 

- Xen kẽ các tiết mục của các ngành là các tiết mục vũ hoặc trò chơi tập thể. 

Chú ý:  

- Thời gian cho mỗi hoạt cảnh tối thiểu 5 phút, tối đa 7 phút. 

- Thời gian cho mỗi tiết mục vũ điệu từ 3 đến 5 phút. 

- Các diễn viên phải hóa trang  phù hợp với các nhân vật trong hoạt cảnh. 

-Nội dung không được đi quá xa với nội dung đoạn Kinh Thánh. 

2. Tiêu chí chấm điểm. 
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1. Nội dung (10 điểm) 

2. Hóa trang (5 điểm) 

3. Diễn xuất (10 điểm) 

4. Tình thần đồng đội (10 điểm) 

5. Thời lượng (5 điểm)    

 

TIẾT MỤC VĂN NGHỆ 

ĐÊM LỬA THIÊNG THÁNH THỂ 

1/ 4/ 2017 

MC: Trưởng Quyết 

BÀI VŨ CHUNG: 

1. HIỆP NHẤT PHỤC VỤ 

MC: Mời các SMS về đất. 

Lời dẫn:Kính thưa quý cha tuyên úy, thầy trợ úy, quý khách cùng tất cả các SMS. Chủ đề của 

đêm LTTT hôm nay là “Yêu thương phục vụ”, chúng ta được mời gọi học theo mẫu gương của 

Chúa Giê-su yêu thương tội nhân, học theo mẫu gương của người Samari nhân hậu, yêu thương 

những con người bất hạnh. Chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta, 

hãy sẵn sàng ra đi, hy sinh bản thân để phục vụ Chúa, phục vụ anh em trong tình Chúa, tình 

người.Để cho đêm LTTT thêm phần ý nghĩa, xin mời quý cha tuyên úy, thầy trợ úy, quý khách và 

tất cả các SMS cùng sống trong những hoạt cảnh mà các đội sẽ gửi tới ngay sau đây: 

 

 I.HOẠT CẢNH: (Lc 4,1-13) Ngành Thiếu 

 

CHÚA GIÊ-SU CHỊU CÁM DỖ 

( Nhạc nền: Chúa Giê-su đi quanh vòng tròn) 

DẪN: Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được đầy Thánh Thần và Người được Thánh Thần dẫn 

vào trong hoang địa chịu ma quỷ cám dỗ. Suốt 40 ngày, Người không ăn gì cả nên Người thấy 

đói. 

( Nhạc nền: Chúa Giê-su quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện. Qủy chạy xung quanh vòng tròn, 

hù dọa một số người.) 

( Qủy chạy đến gần Chúa Giê-su, cười... và nói) 

QỦY: Này, nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi! ( Cầm hòn đá 

đứng trước mặt Chúa Giê-su) 
CHÚA: Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. 

( Qủy ném hòn đá xuống đất, chạy vòng quanh Chúa Giê-su) 

( Nhạc hành động: Qủy dẫn Chúa Giê-su ra một nơi khác và nói) 

QUỶ: Ông hãy xem toàn thiên hạ đây, tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc 

của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông 

bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông. 

CHÚA: Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ 

phượng một mình Người mà thôi. 

(Nhạc hành động: Qủy nắm chặt tay tỏ vẻ tức giận) 

(Qủy dẫn Chúa đến một nơi khác và nói) 

QỦY: Còn đây là nóc Đền Thờ Giê-ru-sa-lem, nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy gieo mình 

xuống đi vì đã có lời chép rằng: “Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn.” Lại còn chép 

rằng: “Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” 

CHÚA: Đã có lời chép rằng: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của là Thiên Chúa 

của ngươi.” 

( Chúa Giê-su chắp tay đi vào, quỷ nổi giận) 

QỦY: Hư. Ta chưa từ bỏ được đâu, hãy đợi đấy... 
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DẪN: Chúa Giê-su ăn chay, cầu nguyện 40 đêm ngày trong hoang địa để chuẩn bị cho công cuộc 

rao giảng Tin Mừng. Người vượt thắng những cơn cám dỗ, Người làm cho Satan phải bó tay và 

khuất phục. Noi gương Chúa Giê-su, trong Mùa Chay Thánh này mỗi SMS hãy từ bỏ mình, từ bỏ 

vui chơi siêng năngtham dự Thánh Lễ, học Giáo lý, vâng lời cha mẹ ông bà để sống xứng đáng là 

con của Thiên ChúaChúa. Trong tâm tình đó xin các SMS cùng đến với vũ khúc “ĐỪNG SỢ” do 

Ngành Thiếu trình bày. 

MC: Mời các SMS hướng tâm. 

 Chuẩn bị: Hóa trang nhân vật,một hòn đá 

 Diễn viên: Chúa Giê-su, Qủy 

 Người đọc lời dẫn: Khi đọc chú ý đến diễn viên, đọc rõ ràng. 
- Nội dung hoạt cảnh lấy ở trong Kinh Thánh. 

-Thời gian: tối thiểu 5 phút, tối đa 7 phút. 

BÀI VŨ:ĐỪNG SỢ 

MC: Mời các SMS về đất. 

 

 II. HOẠT CẢNH:(Lc 8,1-11) Ngành Ấu 

NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH 

(Tiếng gà gáy, nhạc nền: Một đám người tiến ra, Chúa Giê-su đi từ phía đối diện đến) 

NGƯỜI DÂN: -Thầy Giê-su kìa!  

- Chúng ta hãy đến nghe Người giảng đi 

 - Ừ. Phải đấy đến nghe Người giảng đi 

( Tiến đến bên Chúa, ngồi xung quanh Người. Chúa Giê-su bắt đầu giảng dạy) 

( Người phụ nữ đang trang điểm, chồng đang làm việc) 
DẪN: Tại vùng đó, có một người phụ nữ xinh đẹp đã lấy chồng được 5 năm nhưng họ chưa có 

lấy một người con.( Người phụ nữ đến đấm bóp cho chồng và nói) 

NGƯỜI PHỤ NỮ: Chồng ơi! Em ra ngoài với mấy chị bạn. Chồng ở nhà nhé. Nếu em về muộn 

thì chồng cứ ăn cơm trước nhé. 

CHỒNG: Được rồi. Em cứ đi đi. Nhớ về sớm đó. 

NGƯỜI PHỤ NỮ: Vâng.(đi một đoạn, vẫy tay chào) em đi nhé mình. 

( Người đàn ông đứng chờ ở đàng xa) 

NGƯỜI PHỤ NỮ: Anh đợi em lâu chưa? 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Cũng được một lúc rồi. Chúng ta đi thôi. 

( Hai người dẫn nhau đi, ngồi xuống nói chuyện, rồi dẫn nhau đi vào bóng tối) 

DẪN: Đang khi hai người phạm tội thì có một nhóm Pharisêu ở đàng xa trông thấy, họ bảo nhau. 

KINH SƯ: Này. Các anh có nhìn thấy gì không? Chẳng phải người đàn bà kia đã có chồng sao? 

Hai người họ đang làm gì vậy? 

PHARISEU: Ông Giê-su đang ở trong đền thờ, chúng ta hãy bắt người đàn bà này đem đến cho 

ông ấy. Để xem ông ấy xử người đàn bà tội lỗi này thế nào. 

( Nhạc hành động: cầm gậy gộc, lôi người phụ nữ ra ngoài đánh đập và đem đến gặp Chúa)  

(Nhạc ồn ào: Một người nói) 

NGƯỜI DÂN: Chuyện gì ồn ào thế 

PHARISEU: Thưa Thầy! Người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 

KINH SƯ: Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn 

Thầy, Thầy nghĩ sao? 

NGƯỜI DÂN: Ném đá nó đi, giết chết nó đi... 

( Chúa Giê-su không nói gì, cúi xuống lấy ngón tay mà viết trên đất. Dân chúng bàn tán) 

PHARISEU: Thưa Thầy! Thầy có nghe chúng tôi hỏi không.  

NGƯỜI DÂN: Thầy trả lời đi. Chúng tôi được phép ném người đàn bà này đúng không? 

( Chúa Giê-su không nói gì, tiếp tục viết trên đất, dân chúng hò hét) 

NGƯỜI DÂN: Ném đá, ném đá đi. 
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CHÚA: Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá ném trước đi. 

Múa ĐK: Bài hát “ Truyện người đàn bà 2000 năm trước ” 

( Mọi người đi hết, Chúa nói) 

CHÚA: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? 

NGƯỜI ĐÀN BÀ: Thưa ông, không có ai cả. 

CHÚA: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. 

Bài hát “ Truyện người đàn bà 2000 năm trước” 

DẪN: Hoạt cảnh “Người phụ nữ ngoại tình” khép lại nhưng mở ra cho chúng bài học về thái độ 

“yêu thương tha thứ” của Chúa Giê-su đối với tội nhân. Việc yêu thương tha thứ, Chúa muốn 

chính hối nhân hãy bày tỏ sự sám hối và dứt khoát với tội lỗi. Ước mong mỗi SMS chúng ta biết 

học nơi Chúa thái độ này; sống yêu thương gắn bó với anh chị em, sẵn sàng tha thứ cho những ai 

lỗi phạm tới mình. Chúng ta hãy cùng học với Chúa Giê-su qua vũ khúc “Yêu người như Chúa 

yêu” do Ngành Ấu trình bày. 

MC: Mời các SMS hướng tâm. 

 Chuẩn bị: Hóa trang nhân vật,10 hộp đá bằng giấy màu đen. 

 Diễn viên: Chúa Giê-su, Người đàn bà, dân chúng, Pha-ri-sêu, Kinh sư. 

 Người đọc lời dẫn: Khi đọc chú ý đến diễn viên, đọc rõ ràng. 
- Nội dung hoạt cảnh lấy ở trong Kinh Thánh. 

-Thời gian: tối thiểu 5 phút, tối đa 7 phút. 

BÀI VŨ:YÊU NGƯỜI NHƯ CHÚA YÊU 

MC: Mời các SMS về đất. 

 

III. HOẠT CẢNH:  (Lc 10,29-37) Ngành Nghĩa 

NGƯỜI SAMARI NHÂN HẬU 

DẪN: Một người Do Thái trên đường rời Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô dọc đường rơi vào tay 

kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 

(Nhạc hành động: Đám cướp kéo nhau ra, hênh hoang) 

ĐẠI CA: Mấy ngày nay chẳng có việc gì hết. Thế này thì chết đói mất. Này. Ta có một kế hoạch 

để ăn cướp. Chúng ta sẽ bắt những người đi từ Giê-ru-sa-lem đi Giê-ri-khô, chúng ta sẽ lấy tất cả 

vàng bạc của họ và ta sẽ sống thoải mái. 

CƯỚP 1: Ừ. Hay đó đại ca. Nhưng đại ca ơi em đói quá. 

ĐẠI CA: Ta cũng đang đói đây. Phải làm việc thì mới có cái ăn chứ, chúng ta đi.( Nhạc hành 

động: Đi nửa vòng tròn) 
CƯỚP 2: Đường khó đi quá đại ca ơi. Em mệt quá.  

ĐẠI CA: Cố chút nữa đi. Chúng ta sẽ núp ở tảng đá đàng kia, chờ đợi cơ hội. 

CƯỚP: Đại ca. Hình như có người. 

ĐẠI CA: Con voi sao chứ chúng mày. 

CƯỚP: Không. Đại ca ơi ! Là người mà. 

ĐẠI CA: Nào. Chuẩn bị. 

(Nhạc hành động:Đi ra vây quanh người Do Thái. Cười haha…) 

NGƯỜI DT: Các ngươi là ai vậy? 

CƯỚP: Ngươi không biết bọn ta là ai hả. Ta là cướp chứ là ai.haha 

CƯỚP 2: Ngươi có gì ? Cứ đưa cho ta hết. 

NGƯỜI DT: Không. Tôi không có gì hết. Tôi chỉ có vàng, kim cương và đá quý thôi. 

ĐẠI CA: Tụi bay đâu. Đánh nó( Nhạc hành động: bọn cướp bỏ đi) 

NGƯỜI DT: Ôi đau quá. Cứu tôi với. 

CƯỚP 1: Ôi cái áo đẹp quá. Cho tao luôn nhé. 

NGƯỜI DT: Ôi đau quá. Chắc tôi chết mất. Có ai cứu tôi với. 

DẪN: Tình cờ có thầy Tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này ông tránh 

qua bên kia mà đi. 
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TƯ TẾ: Ôi ghê quá ! Tôi phải lên đền thờ để dâng lễ tế. Tôi không thể giúp gì được cho anh. Tội 

cho anh quá. Lạy Chúa ! Xin cứu giúp người bất hạnh này. 

NGƯỜI DT: Làm ơn giúp tôi. 

DẪN: Lúc đó thầy Lê-vi cũng đi tới, thấy người này, ông cũng tránh qua bên kia mà đi. 

LÊ-VI: Anh bị sao vậy ? Anh bị thương hả ? Nhưng không được, tôi phải lên đền thờ, nên không 

giúp anh được. Xin lỗi anh. 

NGƯỜI DT: Lạy Chúa ! Xin thương xót con. 

DẪN: Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người này, cũng thấy và chạnh lòng 

thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người này và băng bó lại, rồi đặt 

người này trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 

SAMARI: Anh có sao không ? Anh bị thương hả. 

NGƯỜI DT: Ôi đau quá. Cứu tôi với. 

SAMARI: Tôi băng bó vết thương cho anh nhé. Tôi xức dầu cho anh, dầu của tôi hay lắm. 

NGƯỜI DT: Dầu gì vậy? Có phải dầu Trung Quốc không. 

SAMARI: Không. Dầu chính hạng, có tem bảo hành đó. 

NGƯỜI DT: Được. Xin anh xức cho tôi. 

SAMARI: Anh đỡ chưa. Anh có thể ngồi lên lưng lừa không? Tôi sẽ cho anh đi tìm quán trọ để 

anh nghỉ ngơi cho lại sức. 

NGƯỜI DT: Vâng. Tôi sẽ cố gắng. 

( Đến quán trọ, gõ cửa) 

CHỦ QUÁN: Ai vậy?  

SAMARI: Tôi là khách qua đường. 

CHỦ QUÁN: Anh bị sao vậy ? Có cần tôi giúp gì không ? 

SAMARI : Nhờ anh chăm sóc người này giúp tôi. 

CHỦ QUÁN : Anh có tiền không ? 

SAMARI:Có. Bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho anh chị. Anh chị lấy đỡ số tiền này đi. Bây giờ, tôi có 

việc phải đi trước, có tốn kém bao nhiêu khi trở về tôi sẽ hoàn lại cho anh chị. 

CHỦ QUÁN: Được rồi. Nhớ phải quay lại đó. 

SAMARI: Chào anh chị. Tôi đi. 

NGƯỜI DT: Ôi đau quá… 

CHỦ QUÁN: Tội anh quá. Anh nằm đây đi, vợ chồng tôi sẽ chăm sóc cho. 

NGƯỜI DT: Ông ấy thật là người tốt bụng. Mặc dù, ông ấy là người Samari nhưng ông ấy đã 

cứu tôi. Ông ấy sẽ được hưởng phúc đời đời. 

 

DẪN:“ Người Samari nhân hậu” đã nhận ra nạn nhân đang nằm bên đường là người anh em, là 

đồng loại của mình. Ông đã cúi xuống đưa nạn nhân về quán trọ để săn sóc. Trong khi thầy Tư tế 

và thầy Lê-vi, họ quá chú trọng hình thức thanh sạch bề ngoài, bởi theo quan niệm của họ trước 

khi lên Đền thờ giữ mình thanh sách không bị ô uế. Vì sống hình thức nên không nhận ra người 

nằm bên vệ đường kia là người anh em, dù cho nạn nhân ấy cũng là người Do Thái, là đồng bào 

và đồng đạo với họ. Chúng ta được mời gọi học theo mẫu gương của người Samari nhân hậu, yêu 

thương phục vụ anh em đồng loại trong tình Chúa, tình người. Các SMS chúng ta cùng với 

Ngành Nghĩa ra đi, làm như người Samari qua vũ khúc “ Hãy ra đi như người Samari”. 

MC: Mời các SMS hướng tâm. 

                     BÀI VŨ: HÃY RA ĐI NHƯ NGƯỜI SAMARI 

BÀI VŨ CHUNG(không dẫn): HỌC YÊU THÁNH GIÁ 

 

III. BẾ MẠC LỬA THIÊNG THÁNH THỂ 

MANG LỬA VỀ TIM 

+ Trưởng trực : Điều chỉnh lại vòng tròn. 
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+ Trưởng trực : Con xin kính mời cha Phao-lô Nguyễn Văn Định tiến vào vòng tròn và nói 

nên ý nghĩa của phần“Mang lửa về tim”. 

+ Trưởng trực :Xin mời các đội trưởng lên nhận lửa từ cha Tuyên úy về thắp cho đội mình.( 

Các đội trưởng châm lửa xong) 

+ Trưởng trực : Đội trưởng dẫn đội viên của mình đi đến nơi thuận tiệnđể lắng động tâm hồn, 

xin lưu ý các SMS di chuyển trong thinh lặng, không nói chuyện.( Thời gian : Từ 7-10 phút ) 

+ Trưởng trực : Còi tập trung hình chữ U (Ổn định xong) 

+ Trưởng trực :Đội hình đã tập hợp xong, con xin kính mời (quý) cha Tuyên úy, thầy trợ úy, (quý) sơ 

trợ úy, quý Huynh trưởng, Dự trưởng ,quý khách vào tham dự nghi lễ bế mạc đêm LTTT. 

+ Trưởng trực : Tô – Ma Thiện--SMS: Trung Thành. 

+ TT: Chuẩn bị chào……chào….Phất 

+ TT:Xin giới thiệu với các SMS về tham dự nghi lễ bế mạc đêm LTTT có (quý )cha Tuyên úy, thầy 

trợ úy, (quý) sơ trợ úy,quý Huỵnh trưởng, Dự trưởng. Chúng ta vỗ tay theo nhịp chào đón (quý) cha 

và quý khách. 

+ Trưởng trực: Con xin kính mời (quý) cha và quý khách hướng về CỜ ĐOÀN. Chào 

cờ….chào……Phất. 

+ TT: Con xin kính mời (quý) cha và quý khách hướng về các SMS. 

+ Trưởng trực: Xin mời SMT lên đúc kết đêm Lửa thiêng Thánh Thể. 

+ Trưởng trực:Xin mời trưởng thi đua lên công bố kết quả thi đua. 

+ Trưởng trực:Con xin kính mời cha Phao-lô Nguyễn Văn Định có đôi lời nhận xét đêm LTTT, cùng 

những lời nhắn nhủ chúng con. 

+ Trưởng trực:CácSMS vỗ tay theo nhịp để cảm ơn cha. 

+ Trưởng trực: Xin cha ban phép lành cho chúng con. 

+ TT:Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn quý cha tuyên úy, thầy trợ úy,(quý) sơ trợ úy, quý HT, DT 

đã tham dự nghi thức bế mạc đêm LTTT. 

+ Trưởngtrực: TÔMA THIỆN CHUẨN BỊ CHÀO … CHÀO… PHẤT 

+ TT: Nhắc nhở… TÔMA THIỆN …TRUNG THÀNH- GIẢI TÁN…VUI… 


