
TUẦN 1 
 

KINH THÁNH 
Môisen được cứu sống 

(Xh 2, 1-10) 
Trích đoạn: 

Trong hoàn cảnh khổ cực ấy, một trẻ tên là Môisen đã 
chào đời. Vì sợ con trai của mình bị phát hiện và bị giết chết, 
mẹ và chị đặt Môsê trông một cái thúng thả trôi sông và trẻ 
được công chúa Ai cập rước về nuôi. Môisen lớn lên và được 
giáo dục đầy đủ ngay trong đền vua, nhằm chuẩn bị  làm trọn 
sứ mạng Thiên Chúa sẽ trao cho ông.  

Hôm ấy, Môisen thấy tên cai tù đánh đập một người Do 
Thái. Bừng bừng nổi giận, Môisen đã giết tên cai tù Ai Cập đó 
rồi giấu xác đi. Bị người Ai cập phát hiện và đe dọa, ông đã 
trốn sang vùng đất Mađian, sống bằng nghề chăn nuôi súc vật. 

Bài học Chúa dạy: 
Môisen được cứu sống là hình ảnh báo trước về hài nhi 

Giêsu sau này cũng được cứu thoát khỏi tay bạo chúa Hêrôđê 
– Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, thiếu nhi luôn vững tin 
vào quyền năng Thiên Chúa. 
 
PHONG TRÀO 
Câu 1: Là thiếu nhi Thánh Thể em giữ những lời hứa nào? 

Là thiếu nhi Thánh Thể em tự nguyện sống bốn lời hứa: 
Cầu nguyện, Rước Lễ, Hy sinh và làm việc tông đồ. 



Câu 2: Lời hứa thứ nhất của ấu nhi là gì ? 
Lời hứa thứ nhất của ấu nhi là Cầu Nguyện. 

Câu 3: Ấu nhi thực hiện lời hứa cầu nguyện thế nào ? 
Ấu nhi thực hiện lời hứa cầu nguyện là dâng ngày buổi 

sáng, dâng đêm và xét mình vào ban tối và biết cầu nguyện 
chung với gia đình. 

Câu 4: Lời hứa thứ hai của ấu nhi là gì ? 
Lời hứa thứ hai của ấu nhi là Rước Lễ hằng ngày. 

Câu 5: Ấu nhi sống lời hứa Rước Lễ thế nào ? 
Ấu nhi sống lời hứa rước lễ khi tham dự thánh lễ, rước 

lễ hằng ngày, và thực hành rước lễ thiêng liêng để kết hợp với 
Chúa Giêsu Thánh Thể. 
 
NHÂN BẢN 
BÀI 03: LỊCH SỰ KHI TẶNG VÀ NHẬN QUÀ 

- Khi nhận quà, dù là người trên cũng nên đưa hai tay đón 
lấy và nói: “Cảm tạ Chúa, cám ơn cháu (ông, bà, anh, 
chị…)”. 

- Khi biếu quà người trên, quà phải gói cho đẹp, ăn mặc 
lịch sự, đưa hai tay với lời chúc mừng. 

 
NGHIÊM TẬP 

Quay bên phải 
Khi nghe trưởng hô bên phải – quay, em dùng gót chân 

phải làm trụ, mũi chân trái hỗ trợ để quay thân người sang phải 
một góc 90 độ. Trong khi quay hai tay vẫn xuôi theo thân 



mình. Sau đó nhấc chân trái lên đặt sát chân phải ở tư thế 
nghiêm. 
  



TUẦN 2 
 

KINH THÁNH 
Chúa gọi Môisen lãnh đạo dân 

(Xh 3, 1 –15) 
 
Trích đoạn: 

Ngày đó, ngày rất quan trọng với lịch sử ơn cứu rỗi. 
Môisen đang khi đi chăn chiên trên núi Khôrếp thì nhìn thấy 
bụi gai bốc cháy mạnh mà không tàn lụi. Ông tiến lại gần để 
quan sát xem thế nào. Bỗng ông nghe tiếng gọi. Môisen sấp 
mặt xuống kính cẩn và sợ hãi. Chúa truyền cho ông hướng dẫn 
tất cả con cái Israel ra khỏi đất Aicập và đưa vào miền đất Ngài 
đã hứa ban cho họ, là đất Canaan. Vì họ đang bị áp bức, lầm 
than tại xứ Ai cập. Môisen lãnh nhận ý Chúa. Nhưng phân vân 
làm thế nào có thể gặp được Vua Pharao và phải nói thế nào 
để Vua cho dân Israel ra khỏi Aicập? Chúa đáp lời ông rằng: 
“Ta sẽ ở cùng ngươi”. Lời đó làm ông vững dạ và thành công. 

Bài học Chúa dạy: 
Môisen đã chân thành thưa với Thiên Chúa về những 

giới hạn và sự yếu đuối nơi con người của mình; để rồi ông đã 
an tâm đón nhận sứ mạng được  trao khi biết Thiên Chúa luôn 
ở cùng ông – Hằng ngày, các em hãy thưa với Chúa như trẻ 
Samuen xưa: Lạy Chúa xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng  
nghe ( I Sm 3, 10b). 
 



PHONG TRÀO 
Câu 6: Lời hứa thứ ba của ấu nhi là gì? 

Lời hứa thứ ba của ấu nhi là Hy Sinh. 

Câu 7: Ấu nhi thực hành hy sinh với mục đích nào? 
Thiếu nhi hy sinh vì lòng yêu mến Chúa Giêsu và muốn 

trở nên giống Chúa Giêsu trên thánh giá để đem lại niềm vui 
cho người khác. 

Câu 8: Ấu Nhi làm gì để thực hiện hy sinh? 
Ấu nhi hy sinh khi giúp bố mẹ, bạn bè không than van, 

và khi làm những việc khó mà không trốn tránh và đùn đẩy 
cho người khác. 

Câu 9: Lời hứa thứ tư của ấu nhi là gì?  
Lời hứa thứ tư của ấu nhi là làm Việc Tông Đồ hằng 

ngày. 

Câu 10: Ấu nhi hứa làm việc tông đồ theo lời hứa thứ tư như 
thế nào? 

Ấu nhi làm việc tông đồ bằng việc cầu nguyện cho 
người khác, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó 
khăn. 
 
NHÂN BẢN 

BÀI 03: LỊCH SỰ KHI TẶNG VÀ NHẬN QUÀ (tt) 
- Dù là người trên hay kẻ dưới, khi được tặng quà, thì  

không được khước từ. Có thể mình không thích món 
quà đó, hay đã có dư;  nhưng khi nhận cần phải nói: 
“Cảm tạ Chúa, cám ơn bác (anh, chị…)”. 



- Người cho phải tôn trọng quyền sử dụng của người 
nhận. Nếu người nhận đem chia sẻ cho người khác, thì 
em vẫn vui vẻ, vì em không được bắt người nhận sống 
ích kỷ.  

 
NGHIÊM TẬP 

Quay bên trái 
 nghe trưởng hô bên trái – quay, em dùng gót chân trái 

làm trụ, mũi chân phải hỗ trợ để quay thân người sang trái một 
góc 90 độ. Trong khi quay hai tay vẫn xuôi theo thân mình. 
Sau đó nhấc chân phải lên đặt sát chân trái ở tư thế nghiêm. 
  



TUẦN 3 
 

KINH THÁNH 
Những tai hoạ giáng xuống Aicập 

(Xh 7,7 –25) 
Trích đoạn: 

Môisen người mang sứ mệnh Chúa trao trở lại Aicập. 
Ông yêu cầu vua Pharao trả tự do cho dân Do Thái. Vua Pharao 
nhất mực từ chối việc cho dân Do Thái ra khỏi đất nước ông, 
vì dân Do Thái đang làm nhiều việc ích lợi cho nhà vua. Môsê 
biến cây gậy của ông mang theo thành con rắn to trước mắt 
nhà Vua, cũng không làm ông đổi ý. Vì thế Thiên Chúa đổ 
xuống nhà Vua và toàn dân Aicập 10 tai hoạ, mỗi lần mỗi nặng 
hơn. 

Tiếp theo là phép lạ nước hoá thành máu, rồi đến nạn 
ếch nhái, ruồi, muỗi bay tràn ngập khắp đất nước Aicập. Tiếp 
theo là nạn bệnh dịch giết chết hết các súc vật của người Ai-
cập. Bệnh ghẻ lở và u nhọt làm khốn cả người lẫn súc vật. Tiếp 
đến là nạn mưa đá, cào cào châu chấu và sau cùng là tối ba 
đêm ba ngày. 

Bài học Chúa dạy: 
Thiên Chúa là chủ muôn loài muôn vật.  Ngài có thể soi 

sáng thúc đẩy khiến mọi sự việc, mọi biến cố xảy ra theo như 
ý muốn của Ngài – Thiếu nhi hãy phó thác cuộc sống cho Chúa 
qua việc dâng ngày mỗi buổi sáng. 
 



PHONG TRÀO 
Câu 11: Mười điều tâm niệm có nghĩa gì? 

Tâm niệm là những điều mà em luôn ghi nhớ và đem ra 
thực hành trong cuộc sống đạo. Đó là phẩm chất của một đoàn 
sinh Thiếu Nhi Thánh Thể. 
 
NHÂN BẢN 
Ôn tập 
 
NGHIÊM TẬP 

Quay đằng sau 
Khi nghe trưởng hô: đằng sau – quay, em đặt mũi chân 

phải ra sau cách gót trái một bước, hình thành  góc 90 độ so 
với bàn chân trái. Dùng gót chân trái làm trụ, mũi chân phải 
hỗ trợ để quay thân người một góc 180 độ theo chiều kim đồng 
hồ trở về tư thế nghiêm. Trong khi quay hai tay vẫn xuôi theo 
thân mình. 
  



TUẦN 4 
 

KINH THÁNH 
Xuất hành ra khỏi Aicập 

(Xh 12, 29 – 42) 
Trích đoạn: 

Môisen tập hợp dân chúng lại và dạy rằng: “Hết mọi gia 
đình phải làm thịt một con chiên và lấy máu nó bôi lên cửa 
nhà, còn thịt chiên thì nướng lên và ăn với bánh không men. 
Ăn cách vội vã với chân đi dép và tay cầm gậy. Đó là lễ vượt 
qua của Thiên Chúa. Nhìn thấy máu, sứ thần Chúa sẽ đi qua 
và không làm hại các ngươi”. 

Đêm đó tại Aicập, dân Do Thái đã làm như Chúa truyền 
dạy. Đến nửa đêm sứ Thần Chúa rảo qua đất Aicập và giết hết 
các con đầu lòng của người cũng như của vật trong xứ Aicập. 
Nhà vua phải gọi Môisen và Aaron ngay đêm đó mà truyền 
lệnh : “Hãy đưa dân ngươi ra khỏi đất nước Ta lập tức để đi 
thờ phượng Thiên Chúa của ngươi”. Người Do Thái rất đông 
vội vã lên đường mang theo gia đình và tất cả đồ đạc, súc vật, 
những gì họ có ra khỏi đất Ai Cập. Đêm vượt qua này chấm 
dứt 430 năm nô lệ trong đất Aicập. 

Bài học Chúa dạy: 
Máu con chiên được bôi lên cửa nhà của người Do Thái 

là dấu chỉ được cứu thoát; đây là hình ảnh báo trước về máu 
của Chúa Giêsu là Con Chiên Thiên Chúa sẽ đổ ra để nhân loại  



được thoát ách ma quỷ - Mỗi khi lầm lỡ phạm tội, các em quyết 
tâm quay về với Chúa. 
 
 
PHONG TRÀO 
Câu 12: Điều thứ 1 trong 10 điều tâm niệm của Thiếu Nhi 
Thánh Thể là gì? 

Thiếu nhi dâng ngày mỗi sáng, 
Làm cho đời sống hoá nên lời cầu. 

Câu 13: Dâng ngày là gì? 
Dâng ngày là em muốn Chúa ở cùng em ngay từ lúc khởi 

đầu ngày mới, để cho Chúa hướng dẫn em trong mọi lời em 
nói và mọi điều em suy nghĩ và mọi việc em làm.  

Câu 14: Điều thứ 2 trong 10 điều tâm niệm TNTT là gì? 
Thiếu nhi tôn sùng Thánh Thể, 
Siêng năng chịu lễ, viếng Chúa hằng ngày. 

Câu 15: Khi đến gặp Chúa tại nhà thờ, em chào Chúa bằng 
cách nào? 

Vào nhà thờ, em làm dấu Thánh giá rồi nghiêm trang 
bái gối và miệng nói lời chào: Lạy Chúa, con thờ lạy và yêu 
mến Chúa. 

Câu 16: Em tỏ lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể như 
thế nào? 

Siêng năng tham dự thánh lễ, Chầu Thánh Thể và rước 
lễ thiêng liêng 
 



NHÂN BẢN 
BÀI 04: LỊCH SỰ KHI MƯỢN ĐỒ - TRẢ ĐỒ 

Em nhớ Lời Chúa: Mt 7,12 
“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, 

thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và 
lời các ngôn sứ là thế đó.” 
 
NGHIÊM TẬP 
Ôn tập 
  



TUẦN 5 
 

KINH THÁNH 
Vượt qua Biển Đỏ 

(Xh 12, 20 – 42) 
Trích đoạn: 

Môisen đã giải thoát dân Do Thái khỏi xiềng xích nô lệ 
của người Aicập. Các gia đình dẫn theo hết chiên cừu cùng súc 
vật. Họ ra đi với hy vọng tìm được tự do trong miền đất hứa. 
Thiên Chúa đã đi trước để dẫn đường cho họ, ban ngày bằng 
cột mây đem bóng mát và ban đêm bằng cột lửa để soi sáng và 
sưởi ấm. 

Bấy giờ Pharao hối tiếc vì đã cho dân Do Thái ra đi. 
Ông liền cho binh mã đuổi theo bắt lại. Dân nghe thấy tiếng xa 
mã vang rầm phía sau, họ hốt hoảng kêu cầu Chúa nhưng 
Môisen bảo họ: “Đừng sợ, Thiên Chúa sẽ chiến đấu cho anh 
em”. 

Thiên Chúa truyền cho Môisen giơ gậy đập xuống lòng 
biển và tức khắc nước biển phân rẽ ra, dựng đứng như bức 
tường thành hai bên và một cơn gió thổi khô lòng biển để dân 
Do Thái bước đi qua lòng biển khô cạn. Khi dân Do Thái đi 
gần đến bờ bên kia thì Quân Ai-cập nhào xuống hết lòng biển 
đuổi theo, bỗng Môisen giơ tay trên biển, tức thì nước ập lại 
nhận chìm hết xa mã và quân binh của Pharao. Dân Do Thái 
kính sợ Thiên Chúa vì quyền năng của Ngài thật uy hùng. Dân 
tin tưởng vào Ngài cũng như Môisen là tôi tớ Ngài. 



Bài học Chúa dạy: 
Biến cố vượt qua Bieån Ñoû đã trở thành 1 đại lễ của 

người Do Thái. Sau này, cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu 
cũng diễn ra trong dịp lễ Vượt Qua và đã mang lại 1 ý nghĩa 
mới cho đại lễ này - Khi gặp khó khăn thử thách, thiếu nhi 
không hoảng sợ hoặc buông xuôi, vì đã hết lòng cậy trông vào 
Chúa. 
 
PHONG TRÀO 
Câu 17: Điều thứ 3 trong 10 điều tâm niệm TNTT là gì ? 

Thiếu nhi hy sinh chịu khó, 
Luôn nhìn Thánh Giá, gặp khổ vẫn vui. 

Châm ngôn chung của các ngành trong thiếu nhi là hy sinh. 
Hy sinh là sống giống Chúa Giêsu trên thánh giá. Hy sinh 
không kêu ca, phàn nàn khi gặp khó khăn. Hy sinh để dâng lên 
Chúa cầu nguyện cho việc truyền giáo. 

Câu 18: Điều thứ 4 trong 10 điều tâm niệm TNTT là gì ? 
Thiếu nhi nhờ Mẹ cố gắng, 
Quyết làm gương sáng xứng danh Tông Đồ.  

Mẹ Maria chính là nữ vương của Phong Trào Thiếu Nhi 
Thánh Thể. Em yêu mến Đức Mẹ và làm tông đồ bằng cách 
nêu gương sáng cho các bạn. 
 
NHÂN BẢN 
BÀI 04: LỊCH SỰ KHI MƯỢN ĐỒ - TRẢ ĐỒ (tt)  

- Khi có ai ngỏ ý muốn mượn đồ dùng gì của em, nhất là 
trong lúc cần kíp, em hãy sẵn lòng cho mượn.  



- Có những món đồ quý hiếm em không nên mượn, vì có 
thể làm cho chủ khó cư xử, không vui lòng; vì cho 
mượn thì có thể hư hoại không kiếm ra cái mới, mà 
không cho mượn thì mang tiếng keo kiệt.  

 
NGHIÊM TẬP 

Tập Họp Hình Vòng Tròn 
Trưởng Điều Khiển giơ hai tay vòng trên đầu. Các Đội 

tuần tự chạy ngược chiều kim đồng hồ vòng quanh Trưởng 
Điều Khiển. 

Các Đội vừa chạy vừa hát cho tới khi vòng tròn đều và 
có lệnh (. Tích) của Trưởng Điều Khiển thì đứng lại rồi tự động 
quay mặt vào giữa. 
 
  



TUẦN 6 
 

KINH THÁNH 
Hành trình sa mạc 

(Xh 16, 1 –15) 
Trích đoạn: 

Dân Do Thái vui mừng vì đã thoát khỏi Aicập an toàn. 
Họ bắt đầu cuộc hành trình trong Sa mạc. Lương thực mang 
theo đã hết, họ bắt đầu gặp cảnh khốn khó.  

Họ kêu trách Môisen và muốn nổi loạn, giận dữ. Chúa 
phán với Môisen: “Ta sẽ cho mưa bánh từ trời xuống cho các 
ngươi”. Dân chúng cứ mỗi sáng sớm ra lượm và ăn. Cũng có 
từng đàn chim cút bay vào trại, dân chúng mặc sức bắt lấy mà 
ăn.  

Lần khác thiếu nước, dân chúng cũng muốn ném đá 
Môisen. Chúa bảo Môisen dùng gậy đánh vào tảng đá và nước 
từ tảng đá chảy ra lênh láng cho dân chúng uống. 

Dù đã tận mắt thấy nhiều phép lạ lớn lao Chúa đã làm 
để cứu mình nhưng  Dân chúng thiếu thốn khổ cực cứ kêu trách 
Môisen và cứ đòi trở về Aicập tiếp tục làm nô lệ được ăn uống 
đầy đủ. 

Bài học Chúa dạy: 
Trong 40 năm dài đi trong sa mạc, dân Israel không 

trồng trọt, chăn nuôi  chính Thiên Chúa đã nuôi dân bằng 
Manna và chim cút. Hành trình 40 năm sống trong sa mạc là 
phương cách Thiên Chúa huấn luyện Dân riêng của Ngài để 



họ thêm tin tưởng và yêu mến vào Ngài. Các em hãy nhận ra 
tình yêu của Chúa qua sự quan tâm, thực thi kỷ luật của các 
cấp lãnh đạo Phong Trào. 
 
PHONG TRÀO 
Câu 19: Điều thứ 5 trong 10 điều tâm niệm TNTT là gì? 

Thiếu nhi vâng lời cha mẹ, 
Và hết những vị chỉ huy của mình. 

Ấu nhi vâng phục cha mẹ và các tông đồ đội trưởng, 
huynh trưởng và những người trên hướng dẫn mình một cách 
mau mắn. 
 
Câu 20: Nội dung của điều thứ 6 trong 10 điều tâm niệm là 
gì? 

Thiếu nhi nết na đằm thắm, 
Giữ mình trong trắng trong cách nói làm. 

Ấu nhi nói năng nết na được thể hiện qua việc không 
chửi tục, nói bậy, nói xấu bạn bè nhưng biết khen ngợi người 
khác. 
 
NHÂN BẢN 
BÀI 04: LỊCH SỰ KHI MƯỢN ĐỒ - TRẢ ĐỒ (tt)  

Khi mượn cái gì của ai, thì em phải gìn giữ cẩn thận 
hơn cả đồ dùng của chính mình và phải trả đúng thời hạn đã 
nói trước. Để tránh quên sót hoặc trễ hẹn, em nên viết vào tờ 
giấy tên người cho mượn, số điện thoại, ngày trả và gởi lại cho 
chủ. 



NGHIÊM TẬP 
Tập trung hàng dọc 
Theo sự hướng dẫn của Đội trưởng, chạy đến vị trí tập 

trung đứng thành hàng dọc trước mặt Trưởng điều khiển,  
trong trật tự, im lặng và nhanh nhẹn. Người đứng đầu hàng giơ 
tay phải lên trời, bàn tay khép lại, hướng về phía trái. Những 
bạn đứng sau đặt tay lên vai người đàng trước. 
  



TUẦN 7 
 

KINH THÁNH 
Môisen gặp Chúa trên núi Sinai 

(Xh 19, 10 –25) 
Trích đoạn: 

Con cái Israel di chuyển tới sa mạc Sinai. Họ đóng trại 
ở đây và Chúa gọi Môisen lên núi. Chúa phán cùng Môisen 
rằng: “Ta đã cứu các ngươi ra khỏi Ai cập. Nếu các ngươi vâng 
nghe lời Ta và giữ lời hứa với Ta, thì Ta gọi các ngươi là dân 
Ta tuyển chọn, là Dân Thánh”.. “Giờ ngươi hãy xuống truyền 
cho chúng giữ mình sạch sẽ, đến ngày thứ ba Ta sẽ xuống thăm 
chúng trên núi này”. 

Sáng ngày thứ ba, sấm chớp vang trời và mây mù bao 
phủ quanh núi. Tiếng tù và vang động dữ dội. Thiên Chúa ngự 
xuống trên ngọn núi. Ngài gọi Môisen lên đỉnh núi còn dân 
chúng vây quanh chân núi. 

Bài học Chúa dạy: 
Trên hành trình tiến về Đất Hứa, Môisen đóng vai trò 

trung gian giữa Thiên Chúa và dân Do Thái. Ông chính là hình 
ảnh báo trước về Môisen mới của thời Tân Ước là Đức Giêsu 
Kitô, Đấng làm trung gian giữa Thiên Chúa và toàn thể nhân 
loại – Thiếu nhi hãy thực thi vai trò trung gian giữa Thiên Chúa 
và tha nhân qua việc hằng ngày cầu nguyện theo ý Đức Giáo 
Hoàng. 
 



PHONG TRÀO 
Câu 21: Điều thứ 7 trong mười điều tâm niệm dạy em điều 
gì? 

Thiếu nhi tận tình bác ái, 
Tim luôn quảng đại mới mong giúp người. 

Ấu nhi sống quảng đại giống Chúa Giêsu khi sẵn sàng 
giúp đỡ người khác vì giúp đỡ người khác  đem lại niềm vui 
cho người khác và cho chính mình. 

Câu 22: Điều thứ 8 trong mười điều tâm niệm dạy em điều 
gì? 

Thiếu nhi giữ lòng thành thật, 
Nói làm đúng mực không dối không ngoa. 

Ấu nhi sống ngay thẳng, trung thực  trong lời nói và 
việc làm sẽ tạo được niềm tin và sự quý mến của cha mẹ, bạn 
bè và những người trên. 
 
 
NHÂN BẢN 
BÀI 04: LỊCH SỰ KHI MƯỢN ĐỒ - TRẢ ĐỒ (tt)  

- Tuyệt đối không mượn những đồ dùng mang tính riêng 
biệt để dùng chung như: khăn mặt, bàn chải đánh răng, 
điện thoại cá nhân… . 

- Không bao giờ được đoán ý người sẵn sàng cho mình 
mượn đồ, rồi tự ý lấy mà không hỏi chủ của trước. 

 
 



NGHIÊM TẬP 
Tập Họp Hình Hàng Ngang 
Trưởng Điều Khiển đưa tay phải thẳng ngang vai phải. 

Đội trưởng chạy dẫn đầu, sau đó tới các Đội thứ tự chạy quanh 
Trưởng Điều Khiển ngược chiều kim đồng hồ, tới trước mặt 
Trưởng Điều Khiển cách ba bước, sắp thành một hàng ngang. 
Ổn định xong hàng ngũ, Đội Trưởng hô chào Trưởng Điều 
Khiển. Tất cả Đoàn Sinh giơ tay chào Trưởng Điều Khiển. 
 
  



TUẦN 8 
 

KINH THÁNH 
Chúa ban Mười Điều Răn 

(Xh 20, 1 –17) 
Trích đoạn: 

Từ trong đám mây, Thiên Chúa phán rằng: “Ta là Thiên 
Chúa các ngươi, Đấng đã đem ngươi ra khỏi đất Aicập và giải 
thoát ngươi khỏi cảnh nô lệ. Đây là 10 giới lệnh truyền của Ta: 
Ngươi không được thờ lạy các thần khác ngoài một mình Ta. 

Ngươi không được dùng danh Chúa ngươi cách bất xứng 
Ngươi phải thánh hóa ngày Chúa Nhật. 

Ngươi phải hiếu kính cha mẹ ngươi hết lòng. 
Ngươi không được giết người. 

Ngươi không được phạm tội dâm dục. 
Ngươi không được ăn trộm ăn cắp. 
Ngươi không được làm chứng dối. 

Ngươi không được ao ước vợ chồng người ta. 
Ngươi không được ao ước của người ta. 

Dân chúng đã lớn tiếng thưa rằng: “Chúng con sẽ giữ 
như lời Chúa dạy”.  Họ đã gọi những điều Chúa truyền này là 
10 giới luật của Thiên Chúa. 

Bài học Chúa dạy: 
Thiên Chúa đã ban cho con người 10 giới răn, ngõ hầu 

giúp chúng ta sống xứng đáng với phẩm giá của con người là 
hình ảnh Chúa và có thể tiến bước trên đường nên thánh – Các 



em hãy tập giữ 10 điều răn của Chúa qua việc sống trọn vẹn 
10 điều Tâm Niệm  của Thiếu Nhi Thánh Thể. 
 
PHONG TRÀO 
Câu 23: Điều thứ 9 trong mười điều tâm niệm dạy em điều 
gì? 

Thiếu nhi chu toàn bổn phận, 
Việc làm đúng đắn không bỏ nửa chừng. 

Ấu nhi làm việc gì thì làm kiên trì từ bắt đầu cho đến 
lúc kết thúc dù có gặp việc khó cũng không bỏ nửa chừng. Nếu 
thua thì làm lại. 

Câu 24: Điều thứ 10 trong mười điều tâm niệm dạy em điều 
gì? 

Thiếu nhi thực hiện hoa thiêng, 
Chân thành với Chúa cộng biên mỗi tuần. 

Ấu nhi mỗi tối xét mình với Chúa, ghi sổ hoa thiêng 
dựa theo 4 lời hứa: cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc 
tông đồ. 
 
NHÂN BẢN 
BÀI 04: LỊCH SỰ KHI MƯỢN ĐỒ - TRẢ ĐỒ (tt)  

- Mượn đồ của ai, nếu khi trả không còn nguyên vẹn như 
lúc mượn, thì em phải nói với người cho mượn và xin 
bồi thường. 

- Khi mượn xe người khác, lúc trả phải đổ xăng đầy bình 
hay nếu có hư hoại gì phải thay mới và báo lại cho chủ 
xe. 



NGHIÊM TẬP 
Tập Họp Hình chữ U 
Theo sự hướng dẫn của Đội trưởng của mình, em chạy 

một vòng ngược chiều đồng hồ sau lưng Trưởng điều khiển 
đến vị trí tập trung thành hình chữ U vuông góc trước mặt 
Trưởng điều khiển, trong trật tự, im lặng và nhanh nhẹn. 
  



TUẦN 9 
 

KINH THÁNH 
Hòm bia thánh 

(Xh 24, 12 – 15) 
Trích đoạn: 

Chúa phán cùng Môisen: “Hãy lên núi và Ta sẽ ban cho 
ngươi bia đá ghi khắc lề luật và các giới răn, để ngươi dạy dỗ 
chúng”. Môisen lên núi của Thiên Chúa và ở lại đó 40 đêm 
ngày. Trên núi Thiên Chúa dạy Môisen cách làm hòm bia bằng 
gỗ quý. Ngài phán: “Trong hòm bia ngươi đặt hai bia đá lề luật 
ghi khắc các giới răn của Ta”. Dân Do Thái đặt hòm bia trong 
lều Hội Ngộ, như là dấu chỉ Thiên Chúa ở giữa Dân. 

Bài học Chúa dạy: 
Hòm Bia Thánh cất giữ 2 bia đá ghi 10 giới răn tượng 

trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa Dân Riêng của 
ngài – Đây là hình ảnh tiên báo về Nhà Tạm Thánh Thể Chúa 
sau này – Thiếu nhi tôn sùng Thánh Thể, siêng năng chịu lễ 
viếng Chúa nhà chầu. 
 
ÔN TẬP CÁC BÀI ĐÃ HỌC VỀ: 

- Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. 
- Nhân bản. 
- Nghiêm tập 

 


