Sự Tiến Triển theo Nhóm Tuổi cho
Thiếu Nhi và Thanh Thiếu Niên
Ngày 14 tháng Mười Hai năm 2018

Các vị lãnh đạo Giáo Hội mong muốn củng cố sức mạnh của các em thiếu nhi và thanh thiếu niên
yêu quý của chúng ta thông qua việc được gia tăng đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, hiểu biết sâu sắc
hơn về phúc âm của Ngài, và có sự đoàn kết lớn hơn với Giáo Hội và những tín hữu trong giáo hội
của Ngài. Bắt đầu từ tháng Một năm 2019, các em thiếu nhi sẽ hoàn thành Hội Thiếu Nhi và thanh
thiếu niên sẽ tiến triển từ một lớp học hay nhóm túc số này tới một lớp học hay nhóm túc số khác
theo những nhóm tuổi, thay vì dựa trên ngày sinh của các em. Sự sắc phong những chức phẩm của
Chức Tư Tế A Rôn và việc nhận được một giấy giới thiệu đi đền thờ có giới hạn sử dụng sẽ tiếp
tục được dựa trên sự xứng đáng cá nhân, sự sẵn sàng, và hoàn cảnh cá nhân và thông thường sẽ
được diễn ra trong suốt tháng Một.

1. Lịch trình cho sự tiến triển theo nhóm tuổi là gì?

Các em thiếu nhi thường sẽ hoàn thành Lớp Thiếu Nhi và bắt đầu tham dự Trường Chủ Nhật cùng
lớp Beehive (lớp dành cho các em thiếu nữ từ 12 đến 13 tuổi) hoặc nhóm túc số của thầy trợ tế vào
đầu năm các em bước sang tuổi 12. Các em thiếu nữ thường sẽ tiến triển trong những lớp học của
Hội Thiếu Nữ và các thiếu niên tiến triển trong những nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn vào tháng
Một của năm mà các em bước sang tuổi 14 và 16. Sự tiến triển này sẽ được thực hiện theo những
nhóm tuổi, mà không dựa trên ngày sinh nhật cá nhân của các em thiếu nhi và thanh thiếu niên.
Một vài em thiếu nhi hoặc thanh thiếu niên có thể không di chuyển giữa các tổ chức, lớp học, hoặc
các nhóm túc số theo một lịch trình thông thường do những hoàn cảnh cá nhân. Vị giám trợ và
cha mẹ cùng nhau thảo luận để quyết định điều mà mỗi em thiếu nhi hoặc thanh thiếu niên quan
tâm nhất là gì.
2. Khi nào các em thiếu niên đủ tư cách để được sắc phong một chức phẩm của Chức Tư
Tế A Rôn? Khi nào các em thiếu nữ và thiếu niên đủ điều kiện để nhận được một giấy giới
thiệu đi đền thờ có giới hạn sử dụng?
Các em thiếu niên sẽ đủ điều kiện cho sự sắc phong một chức phẩm chức tư tế phù hợp khi họ bước
sang tuổi 12, 14 và 16. Những sự sắc phong thông thường sẽ được thực hiện trong suốt tháng Một.
Các em thiếu nữ và thiếu niên được sắc phong sẽ có đủ điều kiện cho một giấy giới thiệu đi đền
thờ có giới hạn sử dụng bắt đầu từ tháng Một của năm các em bước sang tuổi 12. Tuy nhiên, việc
được sắc phong một chức phẩm chức tư tế cho thiếu niên và nhận được một giấy giới thiệu đi đền
thờ có giới hạn sử dụng cho thiếu nữ và thiếu niên vẫn tiếp tục được dựa trên sự xứng đáng, sự
sẵn sàng, và hoàn cảnh cá nhân.
3. Có phải độ tuổi để sắc phong thiếu niên cho các chức phẩm chức tư tế là bắt buộc về mặt
giáo lý không?
Không. Các độ tuổi cho sự sắc phong các chức phẩm Chức Tư Tế A Rôn được thay đổi trong suốt
lịch sử của Giáo Hội.



4. Khi nào nên thực thi những sự điều chỉnh này?
Các vị lãnh đạo địa phương nên thực thi những sự điều chỉnh này trong suốt tháng Một năm 2019.
Sự di chuyển giữa các lớp học và các tổ chức thông thường được diễn ra vào đầu tháng Một. Tuy
nhiên, những sự tán trợ và sắc phong có thể cần diễn ra trong suốt cả tháng để phù hợp với gia
đình và những lịch trình phỏng vấn.
5. Khi nào tổ chức những cuộc phỏng vấn với thanh thiếu niên?
Vị giám trợ phỏng vấn mỗi em thiếu nữ khi em ấy hoàn thành Lớp Thiếu Nhi và chuyển sang một
lớp mới. Vị ấy phỏng vấn mỗi em thiếu niên khi em ấy hoàn thành Lớp Thiếu Nhi và khi em ấy
chuyển tới một nhóm túc số mới và được sắc phong một chức phẩm chức tư tế. Thanh thiếu niên
tuổi từ 12 đến 15 nên gặp với vị giám trợ hàng năm và gặp với một trong những người cố vấn của
vị ấy vào một thời điểm khác trong năm. Thanh thiếu niên tuổi từ 16 đến 18 thông thường nên gặp
với vị giám trợ hai lần một năm.
6. Trong Lễ Tiệc Thánh, các giám trợ đoàn có nhận ra những em mà đã hoàn thành Lớp
Thiếu Nhi, những em chuyển tới một lớp học hay nhóm túc số mới, và những thiếu niên đã
được sắc phong vào một chức phẩm chức tư tế không?
Các giám trợ đoàn không nhận ra những em thiếu nhi và thanh thiếu niên trong Lễ Tiệc Thánh khi
các em di chuyển giữa các tổ chức, các lớp học và các nhóm túc số. Những thiếu niên đang chuẩn
bị được sắc phong một chức phẩm chức tư tế thì được nêu tên trong lễ tiệc thánh để tán trợ. Họ
không đi lên trên bục mà đứng dậy trong giáo đoàn khi tên của họ được đọc lên và họ được tán trợ.
7. Có phải ngày chuyển đổi cho sự tiến triển theo nhóm tuổi luôn phải là trong tháng Một không?
Không. Ở nhiều khu vực trên thế giới thì ngày chuyển đổi của năm không phải trong tháng Một,
những khu vực đó có thể thực hiện những sự thay đổi này dựa trên ngày chuyển đổi của địa phương
hiện tại.
8. Những lớp học trong Hội Thiếu Nhi và Trường Chủ Nhật thay đổi như thế nào?
Những em mười một tuổi mà đã hoàn thành Lớp Thiếu Nhi thì tham dự Trường Chủ Nhật. Mỗi
chủ tịch đoàn Trường Chủ Nhật sắp xếp thanh thiếu niên tuổi từ 11 đến 18 vào các lớp học dựa
trên độ tuổi của các em. Các lớp học có thể được tổ chức cho mỗi nhóm tuổi, hoặc có thể được
gộp nhiều nhóm tuổi với nhau. Lớp Valiant dành cho các em 11 tuổi trong Hội Thiếu Nhi thì không
được tiếp tục nữa.
9. Thanh thiếu niên chưa đủ 12 tuổi có thể tham dự các buổi cắm trại không? Thanh thiếu
niên chưa đủ 14 tuổi có thể tham dự khiêu vũ và những đại hội của giới trẻ không?
Có. Thông thường, thanh thiếu niên trong một lớp học hoặc nhóm túc số có thể hưởng những đặc
quyền phù hợp của lớp học hoặc nhóm túc số đó. Với sự đồng ý từ cha mẹ, các em Beehive (từ 12
đến 13 tuổi) và các thầy trợ tế có thể tham gia các buổi cắm trại trước ngày sinh nhật thứ 12 của
các em. Cũng như vậy, các em Mia Maid (từ 14 đến 15 tuổi) có thể tham gia khiêu vũ và các đại
hội của giới trẻ trước ngày sinh nhật thứ 14 của các em. Tuy nhiên, một em thiếu nữ hoặc thiếu
niên niên ít nhất phải đủ 16 tuổi trước khi các em bắt đầu hẹn hò (xin xem Cổ Vũ Sức Mạnh của
Giới Trẻ [2011], trang 4).
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10. Thanh thiếu niên chưa đủ 14 tuổi có thể có những sự chỉ định phục sự không?
Có. Tất cả các em Mia Maid (từ 14 đến 15 tuổi) và các thầy giảng có thể được mời tham gia vào
việc phục sự và có thể có những chỉ định phục sự. Các em không cần phải chờ đến sinh nhật thứ
lần thứ 14 của mình.
11. Những thay đổi này ảnh hưởng đến các ngày sinh hoạt như thế nào?
Ở nơi phù hợp, bên ngoài Hoa Kỳ và Canada, Hội Thiếu Nhi tiếp tục tổ chức những ngày sinh hoạt
cho các bé gái và cho các bé trai. Các em thiếu nhi có thể bắt đầu tham gia những ngày sinh hoạt
trong tháng Một của năm các em đủ 8 tuổi và tiếp tục cho đến khi các em hoàn thành Lớp Thiếu Nhi.
12. Những thay đổi này ảnh hưởng đến nhóm Hướng Đạo Sinh Cub Scouts và nhóm Hướng
Đạo Sinh 11 tuổi ở Hoa Kỳ và Canada như thế nào?
Cho đến khi một sáng kiến mới cho trẻ em và giới trẻ được giới thiệu vào năm 2020, thì sự tiến
triển trong nhóm Hướng Đạo Sinh Cub Scouts và nhóm Hướng Đạo Sinh 11 tuổi phần lớn vẫn
được giữ như cũ. Các bé trai tiếp tục tham gia nhóm Hướng Đạo Sinh Cub Scouts và nhóm Hướng
Đạo Sinh 11 tuổi cùng tiến triển trong các nhóm theo ngày sinh nhật của các em. Tuy nhiên, khi các
em chuyển từ Hội Thiếu Nhi tới những nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn, các em lúc này rời nhóm
Hướng Đạo Sinh 11 tuổi và tham dự vào Sinh Hoạt Hướng Đạo với nhóm túc số các thầy trợ tế.
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