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Thanh thiếu niên sẽ „trưởng thành“  

 

Ở nước Đức có một phong tục, trong đó có một lễ ăn mừng những người trẻ tuổi dần dần 

được xem như người lớn. Lễ trưởng thành được tổ chức khi học sinh học lớp tám, tức là khi 

học sinh tròn 14 tuổi. 

Trong đó sẽ có nhiều lễ hội khác nhau được tổ chức. Cho thanh thiếu niên theo tôn giáo tín 

ngưỡng sẽ có những Lễ kiên tín khác nhau. Thanh thiếu niên theo đạo tín lành sẽ tổ chức Lễ 

kiên tín. Thanh niên công giáo sẽ tổ chức Lễ rước thánh thể. 

Lễ trưởng thành được tổ chức dành cho những thanh thiếu niên không theo tôn giáo. 

 

 

 

 

Vì sao Lễ trưởng thành được tổ chức? 

 

Các Lễ kiên tín và Lễ trưởng thành rất phổ biến trong nước Đức như là sự nhìn nhận rằng 

thanh thiếu niên không còn trẻ con nữa mà đang phát triển để trở thành người lớn. Một cô 

gái sẽ dần được công nhận là một phụ nữ trẻ và con trai sẽ thành một người đàn ông trẻ 

tuổi. 

 

Thông tin về Lễ trưởng thành  

• Lễ trưởng thành hoàn toàn do các phụ huynh đứng ra tổ chức chứ không phải trường 

học. (Thầy cô giáo chỉ thông báo đến phụ huynh qua các cuộc họp phụ huynh) 
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• Khi học sinh có Lễ trưởng thành, ngày đó sẽ tổ chức lễ hội mà học sinh trong lớp, 

thầy cô giáo cùng phụ huynh, ông bà, anh chị em trong nhà, họ hàng cùng tham dự. 

• Một chương trình, trong đó có cuộc nói chuyện dành cho thanh thiếu niên � tâm 

tình với thanh thiếu niên rằng họ được nhìn nhận là người trưởng thành trẻ tuổi.  

• Thanh thiếu niên trong Lễ trưởng thành với quần áo trang trọng � phần lớn học sinh 

nữ mặc váy đẹp và học sinh nam mặc áo sơ mi hay vận Comle. 

• Một ngày rất đặc biệt, vì sau chương trình chung với các bạn cùng lớp, các em học 

sinh cùng gia đình họ hàng tổ chức liên hoan tiếp tại nhà riêng. 

• Các em còn được nhận quà tặng � trong Lễ trưởng thành người ta thường hay tặng 

tiền để cho các em học sinh tự thực hiện những điều ước của mình. 

 

Thông tin về Lễ kiên tín Konfirmation và Firmung  

 

Lễ kiên tín Konfirmation:    

• Dành cho thanh thiếu niên theo đạo tín lành. 

• Giống như Lễ trưởng thành, sẽ có liên hoan trong gia đình với tất cả họ hàng. 

• Trước tiên thanh thiếu niên cùng tất cả họ hành người thân đi đến nhà thờ tổ chức 

Lễ kiên tín, sau đó sẽ tiếp tục liên hoan tại nhà riêng. 

• Thanh thiếu niên thường được nhận tiền là quà tặng để có thể thực hiện những ước 

muốn của mình (nhiều em để dành tiền quà ví dụ để học bằng lái xe). 

• Thanh thiếu niên sẽ mặc quần áo đẹp. Tương tự như Lễ trưởng thành, các cô gái có 

váy sang trọng, các chàng trai mặc Comle. 
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• Khác biệt với Lễ trưởng thành, thanh thiếu niên tín lành phải chuẩn bị cho Lễ kiên tín 

từ trước đó 2 năm. 

• Sẽ có những giờ học và cha đạo sẽ giảng đạo cho những người làm Lễ kiên tín. 

• Những giờ học đạo được tổ chức để thanh thiếu niên đối diện với đức tin của họ. 

• Nội dung giờ học nói về nhiều điều khác nhau và cả đóng vai diễn. 

  

 

 

 

Lễ kiên tín Firmung:  

 

• Lễ kiên tín Firmung chỉ dành cho thanh thiếu niên theo công giáo. 

• Cách thức tương tự như việc tổ chức Lễ kiên tín Konfirmation. 

• Trong Lễ kiên tín Firmung giống như Konfirmation, người ta muốn nâng cao đức tin 

cho thanh thiếu niên. 

• Lễ kiên tín Firmung sẽ được một giám mục thực hiện. 

• Thanh thiếu niên sẽ liên hoan với tất cả gia đình họ hàng. 

• Tổ chức Lễ kiên tín Firmung, tất nhiên thanh thiếu niên thích được nhận quà bằng 

tiền để tự mua những gì mình ước muốn. 

 


