Vp ÍRA
V BOHA
ro chlapce

„Aby poznali tebe samého pravého Boha,
a kteréhoÏ jsi poslal, JeÏí‰e Krista.“
Jan 17:3

Jmenuji se

JSEM DÍTù BOÎÍ
Vím, Ïe mne Nebesk˘ Otec má rád, a já mám rád Jeho.
Mohu se modlit k Nebeskému Otci kdykoli a kdekoli.
SnaÏím se mít na pamûti JeÏí‰e Krista a následovat Ho.

Mil˘ mlad˘ pﬁíteli,
jsi dítû BoÏí. BÛh je TvÛj Nebesk˘ Otec. Má Tû rád a
zajímá se o Tebe. Pﬁeje si, abys v Nûho vûﬁil a ãasto se
k Nûmu modlil – kdykoli a kdekoli.
Doufá, Ïe bude‰ dodrÏovat smlouvu, kterou jsi uzavﬁel,
kdyÏ jsi byl pokﬁtûn, a Ïe bude‰ následovat uãení a pﬁíklad
JeÏí‰e Krista. Dal Ti dar Ducha Svatého, aby Tû vedl,
rodinu, aby Tû mûla ráda a uãila Tû, a vedoucí a uãitele
v Primárkách, aby Ti pomáhali.
Nyní se pﬁipravuje‰ na obdrÏení Aronova knûÏství.
VyuÏij tyto roky k tomu, aby ses uãil o knûÏství, abys ho
byl hoden a abys byl pﬁipraven ho obdrÏet.
Vyz˘váme Tû, aby ses uãil evangeliu a Ïil podle nûj,
slouÏil druh˘m a pouÏíval talenty, které Ti dal Nebesk˘
Otec k tomu, aby ses nauãil mnoha dobr˘m vûcem a
vykonával je. KdyÏ získá‰ ocenûní Víra v Boha, pomÛÏe
Ti to stát se takov˘m ãlovûkem, jak˘m bys chtûl b˘t,
a tím, jak˘m Nebesk˘ Otec ví, Ïe se mÛÏe‰ stát.
Máme Tû rádi a modlíme se za Tebe.
První pﬁedsednictvo
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MÁ SMLOUVA K¤TU

KdyÏ jsem byl pokﬁtûn, uzavﬁel jsem smlouvu,
Ïe na sebe vezmu jméno JeÏí‰e Krista
a Ïe Mu budu slouÏit a budu poslu‰n˘.
Nebesk˘ Otec mi dal Ducha Svatého.
KdyÏ ãiním pokání, mohou mi b˘t odpu‰tûny
hﬁíchy skrze usmíﬁení JeÏí‰e Krista.
Budu-li dodrÏovat svou smlouvu kﬁtu,
budu moci Ïít opût s Ním.
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KdyÏ pﬁijímám svátost, obnovuji svou smlouvu,
Ïe na sebe vezmu jméno JeÏí‰e Krista, Ïe na Nûj budu
vÏdy pamatovat a Ïe budu dodrÏovat Jeho pﬁikázání.

KdyÏ toto dûlám, pociÈuji, jak mne vede Duch Svat˘.
(Viz Mosiá‰ 18:8–10 a NaS 20:37.)
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POÎADAVKY PRO ZÍSKÁNÍ OCENùNÍ
VÍRA V BOHA

N

a ocenûní Víra v Boha mÛÏe‰ zaãít pracovat, jakmile
dosáhne‰ osmi let. Abys mohl ocenûní získat, splÀ
poÏadavky uvedené v této pﬁíruãce pﬁed dosaÏením
dvanácti let. Tvoji rodiãe a vedoucí Primárek ti mohou
s tûmito ãinnostmi pomáhat.
Základní poÏadavky
DÛleÏitou souãástí víry v Boha je dodrÏování smlouvy kﬁtu
a udrÏování duchovní síly. KdyÏ bude‰ dûlat následující
vûci, pomÛÏe ti to rozvíjet víru a odolávat poku‰ení:
• KaÏd˘ den se modli k Nebeskému Otci.
• Pravidelnû ãti písma.
• Zachovávej pﬁikázání a Ïij podle toho, co ﬁíkají
„Má mûﬁítka evangelia“ (viz zadní strana).
• Mûj v úctû své rodiãe a buì laskav˘ ke své rodinû.
• PlaÈ desátek a úãastni se koneãného vyrovnání
desátkÛ.
• Pravidelnû nav‰tûvuj shromáÏdûní svátosti a
Primárky.
Dal‰í poÏadavky
KdyÏ vykoná‰ následující ãinnosti, pomÛÏe ti to, abys lépe
porozumûl evangeliu a aby tvé svûdectví o nûm rostlo:
• Zapi‰ si své svûdectví.
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• Nauã se zpamûti âlánky víry a vysvûtli, co znamenají.
• Vykonej ãinnosti uvedené v této pﬁíruãce v oddílech:
Uãení se evangeliu a Ïivot podle nûj (strana 6)
SluÏba druh˘m (strana 8)
Rozvíjení talentÛ (strana 10)
Pﬁíprava na knûÏství (strana 12)
• Mûj pohovor se ãlenem biskupstva nebo pﬁedsednictva odboãky.
V této pﬁíruãce jsou uvedeny nûkteré návrhy ãinností pro
získání ocenûní Víra v Boha. S pomocí sv˘ch rodiãÛ nebo
vedoucích Primárek si také mÛÏe‰
naplánovat i jiné ãinnosti a
vykonat je. Pro zaznamenání
svého pokroku pouÏij
tabulku na stranû 20.
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UâENÍ SE EVANGELIU
A ÎIVOT PODLE NùJ
„Uã se moudrosti v mládí svém;
ano, nauã se v mládí svém zachovávati pﬁikázání BoÏí.“
Alma 37:35

KaÏd˘ rok vykonej alespoÀ dvû z následujících ãinností:
• Vysvûtli, jak ti pﬁijímání svátosti pomáhá obnovovat
smlouvu kﬁtu. Bûhem rodinného domácího veãera vyuãuj druhé tomu, jak mÛÏeme zÛstat vûrni.
• Pﬁiprav si lekci na rodinn˘ domácí veãer o prvním vidûní
Josepha Smitha (viz Joseph Smith–Îivotopis 1:1–20).
Veì diskusi o tom, jak Nebesk˘ Otec zodpovídá na‰e
upﬁímné modlitby.
• Oznaã si v písmech tyto ver‰e t˘kající se Ducha Svatého:
Jan 14:16–17, 2. Nefi 32:5 a Moroni 10:5. Veì diskusi o
tom, jak ti Duch Svat˘ pomáhá.
• Pﬁeãti si proslov proroka pronesen˘ na nedávné konferenci. Zamysli se nad tím, jak mÛÏe‰ následovat proroka,
a udûlej to.
• Bûhem rodinného domácího veãera nebo v Primárkách
se na úvod a na závûr pomodli. Podûl se o to, jak nás
modlitba chrání a jak nám pomáhá b˘t nablízku
Nebeskému Otci a Spasiteli.
• Vyprávûj pﬁíbûh z Knihy Mormonovy, kter˘ uãí o víﬁe
v JeÏí‰e Krista. Podûl se o své svûdectví o Spasiteli.
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• Pﬁeãti si NaS 89. Veì diskusi o tom, jak nám Nebesk˘
Otec Ïehná, kdyÏ Ïijeme vûrnû podle Slova moudrosti.
Pomoz naplánovat a vést nûjakou ãinnost, která by
ostatní uãila Slovu moudrosti.
• Pﬁiprav pﬁehled rodokmenu s tv˘m jménem a se jmény
tv˘ch rodiãÛ a prarodiãÛ. Pﬁiprav rodinn˘ skupinov˘
záznam pro svou rodinu a podûl se o pﬁíbûh ze Ïivota
rodiny. Veì diskusi o tom, jak vykonávání chrámové
práce Ïehná rodinám.
• Nauã se píseÀ „Choose the Right“ (Hymns, no. 239).
Vysvûtli, co znamená svoboda jednání a co znamená b˘t
odpovûdn˘ za svá rozhodnutí. Veì diskusi o tom, jak ti
správné rozhodování pomohlo získat vût‰í víru.
• Naplánuj a uskuteãni vlastní ãinnost, která ti pomÛÏe
uãit se evangeliu a Ïít podle nûj (tuto ãinnost popi‰ níÏe).
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SLUÎBA DRUH¯M

„A vizte, ﬁíkám vám tyto vûci, abyste se mohli nauãiti
moudrosti; abyste se nauãili, Ïe kdyÏ jste ve sluÏbû
bliÏních sv˘ch, jste pouze ve sluÏbû svého Boha.“
Mosiá‰ 2:17

KaÏd˘ rok vykonej alespoÀ dvû z následujících ãinností:
• Pﬁeãti si podobenství o milosrdném Samaritánovi a veì o
nûm diskusi (viz Luká‰ 10:30–37). Naplánuj a uskuteãni
projekt sluÏby, kter˘ pomÛÏe ãlenovi tvé rodiny nebo
bliÏnímu. Po dokonãení projektu veì diskusi o tom,
jak ti pomohl k tomu, aby se tvá víra posílila.
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• Napi‰ dopis svému uãiteli, rodiãÛm nebo prarodiãÛm,
ve kterém vyjádﬁí‰, ãeho si na nich váÏí‰ a cení‰.
• Napi‰ si seznam vlastností, které se ti u nûjaké osoby líbí.
Vyber si jednu vlastnost, kterou v sobû bude‰ rozvíjet.
Diskutuj o tom, jak vyjadﬁování úcty a laskavost posiluje
tebe, tvoji rodinu a ostatní.
• Naplánuj, pﬁiprav a podávej nûjaké v˘Ïivné jídlo.
• Pﬁiprav jako zábavu pro mlad‰í dûti písnû nebo hry,
kter˘m ses nauãil nebo které jsi sám vymyslel. UkaÏ,
Ïe ví‰, jak se postarat o malé dítû a jak ho chránit.
• Nauã se správn˘m zásadám spoleãenského chování a
zdvoﬁilosti a dodrÏuj je.
• Naplánuj a uskuteãni spoleãnou ãinnost rodiãÛ a dûtí,
jako napﬁíklad veãeﬁi, piknik, vycházku, celodenní v˘let
nebo projekt sluÏby.
• Pﬁeãti si dvanáct˘ ãlánek víry. Veì diskusi o tom, co
znamená b˘t dobr˘m obãanem a jak tvé skutky mohou
ovlivnit ostatní.
• Pomoz sv˘m vedoucím Primárek naplánovat a uskuteãnit
nûjakou ãinnost pro nadcházející ãtvrtletí.
• Naplánuj a uskuteãni vlastní ãinnost, pﬁi které bude‰
slouÏit ostatním (tuto ãinnost popi‰ níÏe).
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ROZVÍJENÍ TALENTÒ

„NeboÈ kaÏdému nebyly dány v‰echny dary; neboÈ je mnoho
darÛ a kaÏdému ãlovûku je dán dar Duchem BoÏím.“
Nauka a smlouvy 46:11

KaÏd˘ rok vykonej alespoÀ dvû z následujících ãinností:
• Uã se, jak hospodaﬁit s penûzi a jak je spoﬁit. Veì diskusi
o tom, proã je dÛleÏité vûrnû platit desátek a jak nám
Nebesk˘ Otec Ïehná, kdyÏ to dûláme (viz 3. Nefi
24:10–11). PlaÈ desátek a zaãni spoﬁit na misii.
• Nauã se zazpívat, zahrát nebo dirigovat nûjakou píseÀ
z církevního zpûvníku. Na rodinném domácím veãeru
nebo v Primárkách nauã tuto píseÀ druhé nebo ji zazpívej
ãi zahraj. Diskutuj o tom, jak nám rozvíjení talentÛ
pomáhá pﬁipravit se na sluÏbu Nebeskému Otci a druh˘m.
• Napi‰ báseÀ, povídku nebo krátkou divadelní hru, která
uãí nûjaké zásadû evangelia nebo je o tom, co stvoﬁil
Nebesk˘ Otec.
• Vyrob nûco ze dﬁeva, kovu, látky ãi jiného materiálu nebo
nûco nakresli, namaluj nebo vymodeluj. Dokonãen˘
v˘tvor vystav, aby si ho ostatní mohli prohlédnout.
• Nav‰tiv muzeum umûní nebo koncert, divadelní hru ãi
jinou kulturní událost. Podûl se o svÛj záÏitek se svou
rodinou nebo se skupinou dûtí bûhem dnÛ ãinnosti.
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• Pﬁeãti si Nauku a smlouvy 88:118. Veì diskusi o tom, co
znamená „usilujte o vûdomosti, dokonce studiem a také
vírou“. Zdokonaluj své studijní návyky tím, Ïe se bude‰
uãit, jak si vybírat a ãíst dobré knihy, nebo tím, Ïe bude‰
kaÏd˘ den pﬁipraven do ‰koly.
• Napi‰ si seznam pûti domácích prací, se kter˘mi mÛÏe‰
pomáhat. Veì diskusi o tom, jak je dÛleÏité b˘t poslu‰n˘
a mít v úctû své rodiãe a jak je dÛleÏité uãit se pracovat.
• Naplánuj si vlastní program tûlesné zdatnosti, v rámci
nûhoÏ se mÛÏe‰ nauãit nûjakému sportu nebo hﬁe.
Provozuj tento program po dobu jednoho mûsíce.
• Nauã se zásadám správné v˘Ïivy, dobrého zdraví a tomu,
jak správnû dbát o svÛj vzhled, vãetnû slu‰ného oblékání,
a tyto zásady dodrÏuj.
• Naplánuj a uskuteãni vlastní ãinnost, která ti pomÛÏe
rozvíjet tvé talenty (tuto ãinnost popi‰ níÏe).
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P¤ÍPRAVA NA KNùÎSTVÍ

„KnûÏství Aronovo... je pﬁídavkem k vût‰ímu
neboli Melchisedechovu knûÏství a má moc
pro poskytování vnûj‰ích obﬁadÛ.“
Nauka a smlouvy 107:13–14

SplÀ následující ãinnosti v dobû, kdy je ti 11 let. Pomohou
ti pﬁipravit se na pﬁijetí Aronova knûÏství a stát se spravedliv˘m mlad˘m muÏem.
• Pﬁeãti si o znovuzﬁízení Aronova knûÏství (viz NaS 13,
107:20 a Joseph Smith–Îivotopis 1:68–73).
• Pﬁeãti si NaS 20:57–60 a stranu 7 v pﬁíruãce Aronovo
knûÏství: Plnûní na‰í povinnosti vÛãi Bohu [Jáhen].
Diskutuj s jedním z rodiãÛ nebo s vedoucím o v˘znamech Aronova knûÏství a o tom, co znamená konat svou
povinnost vÛãi Bohu.
• Promluv si s pﬁedsednictvem kvora jáhnÛ o tom, jakou
úlohu má kvorum jáhnÛ. Zapi‰ si do deníku, jak mÛÏe‰
jako ãlen kvora jáhnÛ slouÏit Pánu.
• Pﬁeãti si NaS 88:77–80, 118 a NaS 130:19. Diskutuj s jedním z rodiãÛ nebo s vedoucím Primárek o tom, jak je
dÛleÏité dobré vzdûlání a jak tû mÛÏe vzdûlání posílit
jako nositele knûÏství ve tvém domovû a rodinû a
v Církvi.
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• Pﬁeãti si dokument „Rodina – Prohlá‰ení svûtu“. Napi‰ si
seznam toho, co mÛÏe‰ dûlat, abys pomáhal posilovat
svou rodinu a vytváﬁet ‰Èastn˘ domov. Podûl se o tyto
návrhy se sv˘mi rodiãi nebo s vedoucím Primárek.
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MÉ SVùDECTVÍ

Zatímco se bude‰ uãit evangeliu a bude‰ podle nûj Ïít, tvé
svûdectví stále poroste. Na tyto stránky si zapi‰ své svûdectví o Nebeském Otci a o Spasiteli. Také si zapi‰, co pro tebe
znamená smlouva kﬁtu. Mohl by sis také nûco pﬁipsat ke
svûdectví, které má‰ zapsáno ve svém osobním deníku.
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âLÁNKY VÍRY
CÍRKVE JEÎÍ·E KRISTA SVAT¯CH POSLEDNÍCH DNÒ

1. Vù¤ÍME v Boha, Vûãného Otce,
a v Jeho Syna, JeÏí‰e Krista,
a v Ducha Svatého.

9. Vù¤ÍME v‰emu, co BÛh zjevil,
v‰emu, co nyní zjevuje, a vûﬁíme, Ïe
je‰tû zjeví mnohé veliké a dÛleÏité
vûci t˘kající se království BoÏího.

2. Vù¤ÍME, Ïe lidé budou potrestáni
za své vlastní hﬁíchy, a ne za pﬁestupek AdamÛv.

10. Vù¤ÍME v doslovné shromáÏdûní
Izraele a ve znovuzﬁízení deseti
kmenÛ; Ïe Sion (Nov˘ Jeruzalém)
bude vybudován na americkém kontinentu; Ïe Kristus bude vládnouti
osobnû na zemi; a Ïe zemû bude
obnovena a obdrÏí svou rajskou
slávu.

3. Vù¤ÍME, Ïe skrze usmíﬁení
Kristovo mÛÏe b˘ti spaseno ve‰keré
lidstvo, skrze poslu‰nost zákonÛ a
obﬁadÛ evangelia.
4. Vù¤ÍME, Ïe prvními zásadami a
obﬁady evangelia jsou: za prvé víra
v Pána JeÏí‰e Krista; za druhé
pokání; za tﬁetí kﬁest ponoﬁením na
odpu‰tûní hﬁíchÛ; za ãtvrté vkládání
rukou pro dar Ducha Svatého.

11. DOMÁHÁME SE v˘sady uctívati
V‰emohoucího Boha podle pﬁíkazÛ
svého vlastního svûdomí a dopﬁáváme v‰em lidem stejnou v˘sadu,
nechÈ uctívají jakkoli, kdekoli nebo
cokoli si vyvolí.

5. Vù¤ÍME, Ïe muÏ musí b˘ti povolán
Bohem, skrze proroctví a skrze
vkládání rukou tûch, kteﬁí mají
pravomoc, aby kázal evangelium a
vykonával jeho obﬁady.

12. Vù¤ÍME, Ïe máme b˘ti podﬁízeni
králÛm, presidentÛm, vládcÛm a
veﬁejn˘m zástupcÛm, Ïe máme b˘ti
poslu‰ni zákona, Ïe ho máme ctíti a
podporovati.

6. Vù¤ÍME v tutéÏ organisaci, jeÏ
existovala v prvotní Církvi, totiÏ
v apo‰toly, proroky, past˘ﬁe, uãitele,
evangelisty a tak dále.

13. Vù¤ÍME, Ïe máme b˘ti ãestní,
pravdiví, cudní, dobrotiví, ctnostní
a Ïe máme ãiniti dobro v‰em lidem;
vskutku, mÛÏeme ﬁíci, Ïe následujeme nabádání Pavlovo – vûﬁíme
v‰em vûcem, doufáme ve v‰echny
vûci, sná‰eli jsme mnohé vûci a doufáme, Ïe budeme schopni snésti
v‰echny vûci. Je-li cokoli ctnostné,
milé nebo dobropovûstné nebo
chvályhodné, o to usilujeme.

7. Vù¤ÍME v dar jazykÛ, proroctví,
zjevení, vidûní, uzdravování, vykládání jazykÛ a tak dále.
8. Vù¤ÍME, Ïe Ïe Bible je slovo BoÏí,
nakolik je pﬁeloÏena správnû; také
vûﬁíme, Ïe Kniha Mormonova je
slovo BoÏí.

Joseph Smith
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INFORMACE PRO
RODIâE A VEDOUCÍ
Rodiãe mají zodpovûdnost pomáhat sv˘m dûtem uãit se
evangeliu a Ïít podle nûj. V této dÛleÏité zodpovûdnosti
pomáhají rodiãÛm uãitelé a vedoucí Primárek. Tato pﬁíruãka
Víra v Boha má pomoci chlapcÛm a dívkám dosáhnout sv˘ch
velk˘ch moÏností, které jako dûti BoÏí mají.
CÍL

Cílem pﬁíruãek Víra v Boha je pomoci chlapcÛm a dívkám ve
vûku 8 aÏ 12 let Ïít podle zásad evangelia, rozvíjet svûdectví,
budovat pﬁátelství a pﬁipravit se na pﬁijetí Aronova knûÏství
nebo stát se spravedlivou mladou Ïenou. Dûti, které splní
poÏadavky v této pﬁíruãce, mohou získat ocenûní Víra v Boha.
JAK PROGRAM FUNGUJE

Dûti se úãastní ãinností, které jim pomáhají rozvíjet zvyky
spojené s evangeliem, jako je modlitba, ãtení písem a dodrÏování zásad, které uvádûjí „Má mûﬁítka evangelia“ (viz zadní
strana). Úãastní se také rÛzn˘ch ãinností v následujících
oblastech: 1) uãení se evangeliu a Ïivot podle nûj, 2) sluÏba
druh˘m, 3) rozvíjení talentÛ a 4) pﬁíprava na knûÏství nebo
na Mladé Ïeny.
âinnosti urãené pro tento program jsou uvedeny ve dvou
pﬁíruãkách: Víra v Boha pro chlapce a Víra v Boha pro dívky.
Dûti mohou pracovat na tûchto ãinnostech doma, se svou rodinou nebo v Primárkách bûhem dnÛ ãinnosti (viz strana 18).
DNY âINNOSTI V PRIMÁRKÁCH

Dny ãinnosti v Primárkách jsou navrÏeny tak, aby poskytly
chlapcÛm a dívkám ve vûku 8 aÏ 12 let pﬁíleÏitost pracovat na
ãinnostech v programu Víra v Boha. Dny ãinnosti se obvykle
konají dvakrát do mûsíce buì doma, nebo ve sborovém domû.
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Náklady spojené se dny ãinnosti Primárek mají b˘t financovány z místního rozpoãtu. Dny ãinnosti mají b˘t zahájeny a
ukonãeny modlitbou. S ohledem na místní potﬁeby a okolnosti se den ãinnosti mÛÏe konat ve stejnou dobu jako jiné
církevní aktivity v jin˘ch dnech neÏ v nedûli.
PﬁíleÏitostnû mohou vedoucí pozvat mlad‰í dûti z Primárek,
aby se zúãastnily dne ãinnosti se star‰ími dûtmi ve vûku 8 aÏ
12 let. K tomu v‰ak nemá docházet ãastûji neÏ jednou za
ãtvrtletí. Dny ãinnosti, kter˘ch se úãastní v‰echny dûti, plánuje pﬁedsednictvo Primárek. K plánování tûchto dnÛ ãinnosti lze pouÏít ﬁadu námûtÛ z této pﬁíruãky. Pﬁedsednictvo
mÛÏe pozvat vedoucí dnÛ ãinnosti a dûti ve vûku 8 aÏ 12 let,
aby se zapojily do plánování a uskuteãÀování dané ãinnosti.
VEDOUCÍ PRIMÁREK A UâITELÉ

Uãitel Primárek nebo jin˘ zpÛsobil˘ dospûl˘ slouÏí pod vedením pﬁedsednictva Primárek jako vedoucí dnÛ ãinnosti. Dny
ãinnosti pro dívky má vést dospûlá Ïena. Pﬁi plánování ãinností mají vedoucí vzít v úvahu námûty z této pﬁíruãky,
z dokumentu „Má mûﬁítka evangelia“, z ãasopisu Hvûzdiãka
a námûty samotn˘ch dûtí. O pomoc mohou b˘t poÏádáni i
rodiãe a jiní, kteﬁí mají zvlá‰tní dovednosti.
Rodiãe mohou pomoci sv˘m synÛm a dcerám vykonat ãinnosti v pﬁíruãkách, obzvlá‰tû je-li pro dûti obtíÏné se sejít
s ostatními na dnech ãinnosti v Primárkách.
P¤EDVEDENÍ KNùÎSTVÍ

Biskupstvo se schází kaÏd˘ rok s chlapci ve vûku 11 let a
s jejich rodiãi, aby jim pomohlo porozumût dÛleÏitosti knûÏství a aby posílilo jejich závazek pﬁipravit se na jeho pﬁijetí.
Na této schÛzce jsou také pﬁítomni ãlenové pﬁedsednictva
Primárek.
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ZÁKLADNÍ POKYNY A PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ UZNÁNÍ

KdyÏ chlapec nebo dívka dosáhne 8 let, ãlen pﬁedsednictva
Primárek a vedoucí dnÛ ãinnosti dá dítûti a rodiãÛm v˘tisk
dané pﬁíruãky a vysvûtlí jim v˘znam dnÛ ãinnosti a jak˘m
zpÛsobem lze ocenûní Víra v Boha získat.
Získávání uznání za dosaÏené v˘sledky má probíhat prÛbûÏnû,
a to takto:
1. Jakmile dûti vykonají nûjakou ãinnost, mohou si zaznamenat svÛj pokrok v tabulce na stranû 20 této pﬁíruãky.
2. Nejménû dvakrát do roka mají dny ãinnosti v Primárkách
umoÏnit dûtem, aby se podûlily o to, ãemu se nauãily a
ãeho dosáhly.
3. KdyÏ jsou v‰echny poÏadované ãinnosti splnûny, vedoucí
Primárek a biskup nebo president odboãky podepí‰í na
poslední stranû této pﬁíruãky osvûdãení o ocenûní Víra
v Boha. âlen biskupstva, pﬁedsednictva odboãky nebo
pﬁedsednictva Primárek vyjádﬁí dítûti uznání za to, ãeho
v Primárkách dosáhlo.
Rodiãe a vedoucí mají pomáhat dûtem porozumût tomu, Ïe
tou nejdÛleÏitûj‰í odmûnou je radost z toho, Ïe Ïijí podle
evangelia.
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VÍRA V BOHA – ZÁZNAM O
DOSAÎEN¯CH V¯SLEDCÍCH
PouÏij tuto stranu k tomu, aby sis zaznamenával svÛj
pokrok pﬁi snaze získat ocenûní Víra v Boha. VÏdy, kdyÏ
splní‰ nûjakou ãinnost, oznaã si jedno políãko pod správn˘m
nadpisem. AÏ splní‰ v‰echny poÏadavky, projdi si se sv˘m
vedoucím své ãinnosti a to, ãemu ses nauãil.
UâENÍ SE EVANGELIU A ÎIVOT PODLE NùJ


SLUÎBA DRUH¯M


ROZVÍJENÍ TALENTÒ


P¤ÍPRAVA NA KNùÎSTVÍ


âLÁNKY VÍRY



ZAPSAL JSEM SI SVÉ SVùDECTVÍ.



MùL JSEM POHOVOR SE âLENEM BISKUPSTVA NEBO
P¤EDSEDNICTVA ODBOâKY DNE:
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OCENùNÍ VÍRA V BOHA

Jméno dítûte

splnil poÏadavky nezbytné pro
získání ocenûní Víra v Boha od
Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ.

Podpis presidentky Primárek

Datum

Osobnû se pﬁipravil na vysvûcení do úﬁadu jáhna
v Aronovû knûÏství.

Podpis biskupa nebo presidenta odboãky

Datum

MÁ Mù¤ÍTKA EVANGELIA

Budu následovat plán, kter˘ pro mne Nebesk˘ Otec pﬁipravil.
Budu mít na pamûti svou smlouvu kﬁtu a budu naslouchat
Duchu Svatému.

Budu volit to, co je správné. Vím, Ïe mohu ãinit pokání,
kdyÏ udûlám chybu.

Budu poctiv˘ ve vztahu k Nebeskému Otci, k druh˘m i k sobû.
Budu pouÏívat jména Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista uctivû.
Nebudu nadávat nebo pouÏívat hrubá slova.

Bûhem sabatu budu dûlat to, co mi bude pomáhat pociÈovat
blízkost Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista.

Budu mít v úctû své rodiãe a dûlat to, co mám, abych posiloval
svou rodinu.

Budu udrÏovat svou mysl a tûlo posvátné a ãisté a nebudu
poÏívat to, co je pro mne ‰kodlivé.

Budu se slu‰nû oblékat, abych projevoval úctu k Nebeskému
Otci i k sobû.

Budu ãíst a sledovat pouze to, co tû‰í Nebeského Otce.
Budu naslouchat pouze takové hudbû, která tû‰í Nebeského Otce.
Budu vyhledávat dobré pﬁátele a budu jednat s druh˘mi laskavû.
JiÏ nyní budu Ïít tak, abych byl hoden jít do chrámu, a udûlám,
co mám, abych mûl vûãnou rodinu.
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