
CÂU CHUYỆN DƯỚI CỜ 
 

“Ông Maisen triệu tập toàn thể cộng đồng con cái Israel và nói: “Đây là những điều Đức Chúa 

truyền phải thi hành.” (Xh 35,1). 

 

“Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở 

miệng dạy họ rằng.”(Mt 5, 1-2). 

 

I. Định Nghĩa: 

Câu chuyện dưới cờ là những lời: chia sẻ, nhắn nhủ, hướng dẫn của người có trách nhiệm để khai 

mạc một buổi sinh hoạt, một ngày lễ đặc biệt của Đoàn hay của một Sa Mạc huấn luyện, được nói 

ngay sau nghi thức chào cờ. 

 

II. Người Nói 

- Trong Đoàn: thường là Đoàn Trưởng, Cha Tuyên Uý, Trợ Uý hoặc một vị khách được mời. 

- Trong Chi Đoàn: là Chi Đoàn Trưởng hoặc một Huynh Trưởng được chỉ định. 

- Trong Sa Mạc Huấn Luyện : là Sa Mạc Trưởng Sa Mạc hoặc là Cha Tuyên Uý 

 

III. Nội Dung Câu chuyện 

Vì để khai mạc buổi sinh hoạt, sa mạc huấn luyện hoặc dịp lễ đặc biệt, nên câu chuyện dưới cờ phải 

nói lên được ý lực chính của ngày đó. Ta có thể dựa vào: 

- Tại Đoàn: Có thể dựa trên ý lực ngày lễ (Lời Chúa ngày Chúa Nhật, chiến dịch đang thi đua, hoặc 

vào 4 khẩu hiệu của Phong Trào, 10 điều luật của TNTT) 

- Trong Sa Mạc Huấn Luyện (tuỳ theo Ngành, đẳng cấp): Dựa vào những ý lực chính của Phong 

Trào (Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ) hoặc khẩu hiệu riêng của Ngành 

(Ngoan, Hy Sinh, Chinh Phục, Phuc Vụ). Tuy nhiên, người nói có thể nối kết tất cả những ý lực 

chủ điểm của sa mạc, ngay trong ngày khai mạc để giúp Sa Mạc Sinh hiểu được mục đích “Tôi 

đến đây làm gì?” ngay từ giây phút đầu tiên. 

 

IV. Cách Trình Bày: 

- Trước hết cần lưu ý thời gian nói: Nói ngắn gọn, không thừa cũng không thiếu, khoảng 5 phút là 

lý tưởng. 

- Tác phong (behavior): Phải thật đứng đắn trong cách đi đứng, ăn mặc, phát biểu. 

- Nói rõ ràng, chững chạc, có hồn để diễn tả được điều mình muốn nói. 

- Có thể dùng những câu chuyện hay và ý nghĩa để áp dụng vào chủ đề mình muốn diễn đạt (vì câu 

chuyện kể làm cho người nghe chú tâm và dễ nhớ). 

- Cũng có thể thêm vào một vài lời dí dỏm, vui tươi nhưng tuyệt đối tránh những lời nói không đẹp 

và thiếu tế nhị. 

- Cách nói hợp với lứa tuổi, hiểu biết của người nghe. 

- Cần khen thưởng… nếu có. 

 

V. Tóm lại:  

Một câu chuyện dưới cờ mang lại hiệu quả tốt, thì cần phải: 

- Chuẩn bị trước nội dung mình muốn nói: Ý lực chính, câu chuyện… 

- Cần có bản lãnh, tự tin để mình có thể truyền đạt được ý lực mình muốn gởi đi. 

- Một điều quan trọng cần nhớ là phần mở và kết thúc phải kết hợp chặt chẽ với nhau. 

- Tuyệt đối tránh kéo dài lê thê. Không tham lam kể quá nhiều chuyện, làm loãng chủ đề. 

 

 


