
„Az pedig az örök élet, hogy 
megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, 

és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.”
János 17:3

ISTENBE VETETT HIT
l á n y o k  s z á m á r a



ISTEN GYERMEKE VAGYOK

Tudom, hogy Mennyei Atyám szeret engem, 
és én is szeretem Ãt. 

Bárhol és bármikor imádkozhatok Mennyei Atyámhoz.

Próbálok emlékezni Jézusra, és próbálom követni Ãt.

Nevem:



Drága fiatal barátom!

Isten gyermeke vagy. Ã a te Mennyei Atyád. Ã szeret téged,
és gondodat viseli. Azt szeretné, ha hinnél Benne és gyakran
imádkoznál Hozzá – bármikor és bárhol.

Reméli, hogy megtartod azokat a szövetségeket, amiket a
keresztelésedkor kötöttél Vele, és reméli azt is, hogy követed
Jézus Krisztus tanításait és példáját. Megkaptad TŒle a
Szentlélek ajándékát, hogy vezessen téged, kaptál TŒle egy csa-
ládot, hogy szeressenek és tanítsanak téged, és kaptál TŒle ele-
mis vezetŒket és tanítókat, hogy segítsenek neked.

Most készülsz fel az élet új lehetŒségeire. Használd ezeket
az éveket arra, hogy kifejleszted magadban azokat a tulajdon-
ságokat, melyek segítenek abban, hogy igazlelkı fiatal nŒ légy!

Arra bíztatunk, hogy tanulj az evangéliumról és élj a
szerint, szolgálj másokat, és használd a Mennyei Atyádtól kapott
tehetségeket arra, hogy sok jó dolgot tanulj és vigyél véghez. Az
Istenbe vetett hit kitüntetés elnyerése segítségedre lesz abban,
hogy olyan ember legyél, akivé válni szeretnél, és akivé Mennyei
Atyánk szerint válhatsz.

Szeretünk téged, és imádkozunk érted.

Az ElsŒ Elnökség

1



2

KERESZTELÉSI SZÖVETSÉGEM

Amikor megkeresztelkedtem, szövetséget kötöttem, 

hogy magamra veszem Jézus Krisztus nevét, 

Ãt szolgálom, és engedelmes leszek.

Mennyei Atyám elküldte hozzám a Szentlelket. 

Jézus Krisztus engesztelése által bıneim 

megbocsáttathatnak, amennyiben megbánom azokat. 

Ha megtartom a keresztelési szövetségemet, 

visszatérhetek Hozzá, hogy Vele élhessek.
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Amikor veszek az úrvacsorából, megújítom a 

szövetségemet, miszerint magamra veszem Jézus Krisztus

nevét, mindig megemlékezem Róla, és engedelmeskedem 

a parancsolatainak. Amikor ezt megteszem, érzem,

hogy a Szentlélek vezet engem.

(Lásd Móziás 18:8–10 és T&Sz 20:37.)
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Nyolcadik születésnapodat követŒen elkezdhetsz az Istenbe 
vetett hit kitüntetés követelményein dolgozni. A kitün-

tetés elnyeréséért a tizenkettedik születésnapod elŒtt kell
teljesítened az ebben a füzetben található követelményeket.
A szüleid és elemis vezetŒid segíthetnek neked a tevékenysé-
gekkel kapcsolatosan.

AlapvetŒ követelmények
Az Istenbe vetett hit egyik fontos részét képezi a keresztelési
szövetséged betartása és az, hogy lelkileg erŒs maradj. A hit
kifejlesztésében és a kísértések elkerülésében segítséget nyújt-
hatnak a következŒk:

• Imádkozz Mennyei Atyádhoz mindennap!

• Olvasd a szentírásokat rendszeresen!

• Tarts be a parancsolatokat, és élj az „Evangéliumi 
normáim” (lásd hátsó borító) szerint!

• Tiszteld szüleidet, és légy kedves a családodhoz!

• Fizesd a tizededet, és járj el a tizedrendezési interjúkra!

• Járj rendszeresen az úrvacsorai gyılésekre és az Elemibe!

Egyéb követelmények
A következŒ tevékenységek elvégzése segíteni fog abban, hogy
növekedjen az evangéliumi tudásod és bizonyságod:

• Írd le a bizonyságodat!

• Tanuld meg a Hittételeket, és magyarázd el a jelentésüket!

AZ ISTENBE VETETT HIT 
KITÜNTETÉS KÖVETELMÉNYEI



• Végezd el a füzetben található következŒ tevékenységeket:

Az evangéliumról való tanulás és az a szerinti élet
(6. oldal)
Másoknak nyújtott szolgálat (8. oldal)
A tehetségek kifejlesztése (10. oldal)
Felkészülés a Fiatal NŒk programra (12. oldal)

• Tartson veled interjút a püspökség vagy gyülekezeti
elnökség egyik tagja!

Ez a füzet javaslatokat ad olyan tevékenységekre, melyek
elvégzésével az Istenbe vetett hit kitüntetés elnyerhetŒ.
A szüleid és az elemis vezetŒid segítségével más tevékenysé-
geket is megtervezhetsz és
elvégezhetsz. A fejlŒdésed
nyomon követéséhez hasz-
náld a 20. oldalon találha-
tó táblázatot!
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„Ó fiam, ne felejtsd el ezeket! Fiatalon tanulj bölcsességet; 
igen, fiatalon tanuld meg Isten parancsolatait betartani.”

Alma 37:35

Minden évben végezz el legalább kettŒt a következŒ tevékeny-
ségek közül:

• Mondd el, miként segít keresztelési szövetséged megújításá-
ban az, ha veszel az úrvacsorából! Egy családi est alkalmá-
val taníts a többieknek arról, miként maradhatunk hithık!

• Taníts egy leckét Joseph Smith elsŒ látomásáról (lásd
Joseph Smith története 1:1–20)! Beszéljétek meg, hogyan
válaszol Mennyei Atyánk Œszinte imánkra!

• Jelöld meg a szentírásodban a SzentlélekrŒl szóló következŒ
verseket: János 14:16–17, 2 Nefi 32:5 és Moróni 10:5
Beszéljétek meg, miként segít neked a Szentlélek!

• Olvasd el a próféta egyik nemrég elhangzott konferenciai
beszédét! Döntsd el, mit tehetsz azért, hogy a prófétát
kövesd, és tedd is meg ezt!

• Mondj nyitó- és záróimát a családi esten vagy az Elemiben!
Mesélj arról, milyen érzéseid vannak azzal kapcsolatosan,
hogy az ima védelmet nyújt nekünk, hogy közel maradhas-
sunk Mennyei Atyánkhoz és az ÜdvözítŒhöz!

• Mondj el egy olyan történetet a Mormon könyvébŒl, amely
a Jézus Krisztusba vetett hitrŒl tanít! Tedd bizonyságod az
ÜdvözítŒrŒl!
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AZ EVANGLÉIUMRÓL VALÓ 
TANULÁS ÉS AZ A SZERINTI ÉLET
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• Olvasd el a T&Sz 89-et! Beszélgess valakivel arról, miként
áld meg minket Mennyei Atyánk, amikor hithıen élünk a
Bölcsesség szava szerint! Segíts egy olyan tevékenység meg-
tervezésében és levezetésében, amellyel a Bölcsesség szavát
taníthatod meg másoknak!

• Készíts egy származási táblázatot a saját, szüleid és nagyszü-
leid nevével! Készíts egy családi csoportívet a családodnak,
és mesélj el egy családi történetet! Beszéljétek meg, miként
áldja meg a családokat a templomi szolgálat!

• Tanuld meg elénekelni a „Válassz jól!” címı egyházi éneket
(Himnuszok)! Magyarázd el valakinek, mi a szabad akarat,
és mit jelent felelŒsséget vállalni a választásainkért! Beszéld
meg valakivel, miként segített neked a jó döntések megho-
zatala abban, hogy nagyobb hited legyen!

• Tervezz meg és hajts végre egy olyan tevékenységet, ami
segíteni fog neked abban, hogy tanulj az evangéliumról és
a szerint élj! (Írd le ide a tevékenységet!)



„Hanem mindezt azért mondom el nektek, hogy tanuljatok 
belŒle, vagyis, hogy megértsétek: Hogyha felebarátotokat

szolgáljátok, azzal Istent szolgáljátok.”
Móziás 2:17

Minden évben végezz el legalább kettŒt a következŒ tevékeny-
ségek közül:

• Olvasd el és beszéld meg valakivel az irgalmas szamaritánus
példázatát (lásd Lukács 10:30–37)! Tervezz meg és végezz el
egy olyan szolgálatot, amiben segítséget nyújtasz egy csa-
ládtagnak vagy szomszédnak! Ennek elvégzése után beszéld
meg valakivel, miként segített ez neked abban, hogy a hited
erŒsebb legyen!
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MÁSOKNAK NYÚJTOTT SZOLGÁLAT
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• Írj egy levelet egy tanítónak, a szüleidnek vagy nagyszüleid-
nek, és mondd el nekik, mit értékelsz és tisztelsz bennük!

• Készíts egy felsorolást arról, milyen tulajdonságok tetsze-
nek neked! Válassz ki egyet, amit kifejlesztesz magadban!
Beszéld meg valakivel, a tisztelet és kedvesség kifejezése
hogyan erŒsít meg téged, a családodat és másokat!

• Tervezz meg, készíts el és szolgálj fel egy tápláló ételt!

• Szórakoztass kisebb gyermekeket olyan énekekkel vagy
játékokkal, amiket megtanultál vagy éppen saját magad
készítettél! Fejezd ki, hogy tudod, miként kell egy nálad
fiatalabb gyermekrŒl gondoskodni!

• Tanulj a jó modorról és az udvariasságról, majd alkalmazd
ezt a gyakorlatban!

• Tervezz és tarts meg egy szülŒ-gyermek programot, mint
például egy vacsora, kirándulás vagy szolgálat!

• Olvasd el a tizenkettedik hittételt! Beszéld meg valakivel,
mit jelent jó állampolgárnak lenni, és milyen hatással van-
nak másokra a cselekedeteid!

• Segíts az elemis vezetŒdnek egy közelgŒ negyedévi tevé-
kenység megtervezésében és lebonyolításában!

• Tervezz meg és hajts végre egy olyan tevékenységet, ami
segíteni fog neked abban, hogy másoknak szolgálatot nyújts!
(Írd le ide a tevékenységet!)
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„Mert mindenkinek nem adatik meg minden adomány; 
mert sok adomány van; és mindenkinek adatik egy 

ajándék Isten Szelleme által.”
Tanok és szövetségek 46:11

Minden évben végezz el legalább kettŒt a következŒ tevékeny-
ségek közül:

• Tanuld meg, hogyan kell a pénzt beosztani és megtakarítani!
Beszéld meg valakivel, miért fontos, hogy hithıen fizessük a
tizedünket, és milyen áldásokat ad nekünk Mennyei Atyánk,
ha ezt megtesszük (lásd 3 Nefi 24:10–11)! Fizesd a tizededet,
és kezdj el pénzt gyıjteni a további tanulmányaidra!

• Tanulj meg elénekelni, eljátszani vagy vezényelni egy éne-
ket a Gyermekek énekeskönyvébŒl! Tanítsd meg vagy add
elŒ ezt a dalt egy családi esten vagy az Elemiben! Beszéld
meg valakivel, hogyan készít fel minket a tehetségek fejlesz-
tése arra, hogy Mennyei Atyánkat és másokat szolgáljunk!

• Írj egy verset, történetet vagy egy rövid színdarabot, ami az
evangélium egyik alapelvérŒl vagy Mennyei Atyánk teremt-
ményeirŒl tanít!

• Készíts valamit fából, fémbŒl, szövetbŒl vagy más anyagból,
illetve rajzolj, fess, faragj vagy gyurmázz egy mıtárgyat!

• Látogass el egy szépmıvészeti múzeumba, menj el egy
hangversenyre vagy valamilyen más kulturális eseményre!
Oszd meg tapasztalataidat a családoddal vagy a tevékenységi
napon a résztvevŒkkel!

A TEHETSÉGEK FEJLESZTÉSE
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• Olvasd el a T&Sz 88:118-at! Beszéld meg valakivel, hogy
mit jelent az, hogy „kutassátok a tudást tanulás és hit által
is”! Fejleszd az egyéni tanulási szokásaidat úgy, hogy meg-
tanulod, hogyan válassz és olvass jó könyveket, vagy hogy
mindennap felkészülsz az iskolai óráidra!

• Sorolj fel öt olyan dolgot, amivel segíthetsz a házimunká-
ban! Beszéld meg valakivel, miért olyan fontos, hogy enge-
delmeskedjünk a szüleinknek, hogy tiszteljük Œket, és hogy
megtanuljunk dolgozni!

• Tervezz egészségprogramot saját magad számára – ennek
keretén belül megtanulhatsz egy sportot vagy játékot! Egy
hónapig vegyél részt a programban!

• Tanulj az egészséges táplálkozásról, jó egészségrŒl, ápolt-
ságról, beleértve a visszafogott öltözködést is, és ültesd át
ezeket a gyakorlatba!

• Tervezz meg és hajts végre egy olyan tevékenységet, ami
segíteni fog neked abban, hogy fejleszthesd a tehetségeidet!
(Írd le ide a tevékenységet!)



„Legyetek azért szent helyeken és ne mozduljatok, 
amíg el nem jön az Úr napja.”

Tanok és szövetségek 87:8

A következŒ tevékenységeket 11 éves korodban végezd el!
Segítségedre lesznek abban, hogy igazlelkı fiatal nŒvé válj, és
hogy részt vegyél a Fiatal NŒk egyéni fejlŒdése programban.

• A tizenharmadik hittétel tanulmányozása után készíts egy
listát olyan dolgokról, melyek lelkileg felemelŒk és erénye-
sek! Beszélj arról egyik szülŒddel vagy vezetŒddel, hogy
miként tehetsz szert ezekre a dolgokra!

• Beszélj a Méhkas osztály elnökségével vagy a Fiatal NŒk
elnökségének egyik tagjával a Fiatal NŒk program céljáról
és fontosságáról!

• Írd le a naplódba, hogyan szolgálhatod az Urat azzal, hogy
kiállsz az igazság és igazlelkıség mellett!

• Olvasd el a T&Sz 88:77–80, 118-at és a T&Sz 130:19-et!
Beszéld meg egyik szülŒddel vagy egy elemis vezetŒvel,
mennyire fontos az iskolázottság, és hogyan segíthet neked
az otthonod, a családod és az egyház megerŒsítésében!
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FELKÉSZÜLÉS A FIATAL 
NÃK PROGRAMRA



• Olvasd el „A család: Kiáltvány a világhoz” címı kiadványt!
Készíts egy listát azokról a dolgokról, amiket a családod erŒ-
sítése és egy boldog otthon megteremtése érdekében megte-
hetsz! Oszd meg ezt a szüleiddel vagy elemis vezetŒddel!
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Ha életedet az evangélium szerint éled, a bizonyságod tovább
fog növekedni. Használd ezeket az oldalakat arra, hogy leírod
a Mennyei Atyádról és az ÜdvözítŒrŒl kapott bizonyságodat!
Írj arról is, mit jelent neked a keresztelési szövetséged! A sze-
mélyes naplódba leírt bizonyságodat is kiegészítheted.
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BIZONYSÁGOM
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1. HISZÜNK Istenben, az Örökkévaló
Atyában, és az Œ Fiában, Jézus
Krisztusban és a Szentlélekben.

2. HISSZÜK, hogy az emberek saját
bıneik, nem pedig Ádám vétke
miatt bınhŒdnek.

3. HISSZÜK, hogy Krisztus engesztelŒ
áldozata révén minden ember üdvö-
zülhet, ha az evangélium törvényei-
nek és szertartásainak
engedelmeskedik.

4. HISSZÜK, hogy az evangélium alap-
vetŒ tételei és szertartásai a követ-
kezŒk: 1. hit az Úr Jézus
Krisztusban; 2. bınbánat; 3.
keresztség alámerítéssel a bınbo-
csánatért; 4. kézrátétel a Szentlélek
adományozásáért.

5. HISSZÜK, hogy Isten hatalmazza fel
az embereket az evangélium hirde-
tésére és szertartásainak elvégzésére
kinyilatkoztatás és olyan személyek
kézrátétele által, akiknek erre felha-
talmazásuk van.

6. HISZÜNK ugyanabban az egyházi
rendben, amely az Œskeresztény egy-
házban is megvolt: apostolokból,
prófétákból, lelkipásztorokból, taní-
tókból, evangélistákból és egyéb
tisztségekbŒl álló rendben.

7. HISZÜNK a nyelveken szólásban, a
prófétálásban, a kinyilatkoztatás-
ban, a látomásokban, a gyógyítás-
ban, a tolmácsolásban és más
adományokban.

8. HISSZÜK, hogy a Biblia Isten szava,
amennyiben a fordítása helyes; és
hisszük, hogy a Mormon könyve is
Isten szava.

9. HISSZÜK mindazt, amit Isten a
múltban kinyilatkoztatott, mindazt,
amit most nyilatkoztat ki, és
hisszük, hogy ezután is sok nagy-
szerı és fontos dolgot fog kinyilat-
koztatni Isten országáról.

10. HISZÜNK Izráel népének valóságos
összegyıjtésében és a Tíz Törzs
helyreállításában; hisszük, hogy Sion
(az Új-Jeruzsálem) az amerikai föld-
részen fog felépülni, hogy Krisztus
személyesen fog a földön uralkodni,
és hogy a föld megújul, és visszakap-
ja paradicsomi dicsŒségét.

11. IGÉNYT TARTUNK arra a kiváltság-
ra, hogy a Mindenható Istent saját
lelkiismeretünk parancsai szerint
imádjuk, és minden embernek meg-
adjuk ugyanezt a kiváltságot, hogy
bármit, bárhol és bárhogyan tisztel-
jen és imádjon.

12. HISSZÜK, hogy királyoknak, elnö-
köknek, uralkodóknak és elöljárók-
nak alá kell rendelnünk magunkat,
és a törvénynek engedelmesked-
nünk kell, azt tisztelnünk kell és
fenn kell tartanunk.

13. HISSZÜK, hogy becsületesnek, igaz-
nak, erkölcsösnek, jóakaratúnak és
erényesnek kell lennünk, és minden
emberrel szemben jót kell cseleked-
nünk; mondhatnánk, hogy Pál intel-
meit követve – mindenben hiszünk,
mindent remélünk, sok mindent
eltırtünk már és reméljük, hogy
még ezután is mindent képesek
leszünk elviselni. Mindarra törek-
szünk, ami erényes, szép, jónak
mondott, vagy dicséretre méltó.

JOSEPH SMITH
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AZ UTOLSÓ NAPOK SZENTJEINEK JÉZUS KRISZTUS EGYHÁZÁNAK

HITTÉTELEI



A szülŒk felelŒssége az, hogy segítsenek gyermekeiknek megis-
merni az evangéliumot, és hogy a szerint éljenek. Az elemis
vezetŒk és tanítók segítséget nyújtanak a szülŒknek ebben a fon-
tos feladatban. Ez az Istenbe vetett hit címı füzet jó segítségfor-
rás a fiúk és lányok számára ahhoz, hogy kiaknázhassák azokat
a lehetŒségeket, melyek Isten gyermekeként bennük rejlenek.

CÉL
Az Istenbe vetett hit címı füzetek célja az, hogy segítsék a
8–11 éves fiúkat és lányokat abban, hogy az evangéliumi alap-
elvek szerint éljenek, bizonyságukat fejlesszék, barátságokat
tegyenek szorosabbá, és felkészüljenek az ároni papság elnye-
résére, illetve hogy igazlelkı fiatal nŒkké váljanak. Azok a
gyermekek, akik teljesítik a követelményeket, elnyerhetik
az Istenbe vetett hit kitüntetést.

HOGYAN MÙKÖDIK A PROGRAM?
A gyermekek tevékenységeket végeznek el, amik segítenek
nekik olyan evangéliumi szokások kialakításában, mint például
az imádkozás, a szentírások olvasása és az „Evangéliumi nor-
máim” (lásd hátsó borító) szerinti élet. A következŒ területen is
végeznek különbözŒ tevékenységeket: (1) az evangéliumról való
tanulás és az a szerinti élet, (2) másoknak nyújtott szolgálat,
(3) a tehetségek fejlesztése, és (4) felkészülés a papság elnyeré-
sére vagy a Fiatal NŒk programban való részvételre.

A program tevékenységei két füzetben vannak felvázolva:
Istenbe vetett hit – fiúk számára; és Istenbe vetett hit – lányok
számára. A gyermekek a tevékenységeket elvégezhetik otthon a
családjukkal vagy az Elemi tevékenységi napjain (lásd alább).

ELEMI TEVÉKENYSÉGI NAPOK
Az Elemi tevékenységi napok célja az, hogy lehetŒséget
teremtsenek a 8–11 éves fiúk és lányok számára az Istenbe
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INFORMÁCIÓK SZÜLÃK 
ÉS VEZETÃK SZÁMÁRA



vetett hit program tevékenységeinek elvégzésére. Tevékenységi
napokat általában havonta kétszer tartanak valaki otthonában
vagy a gyülekezeti házban. A helyi költségvetési juttatásnak
biztosítania kell az Elemi tevékenységi napok kiadásait. A tevé-
kenységi napokat imával kell megnyitni és bezárni. A helyi
szükségletektŒl és körülményektŒl függŒen egy tevékenységi
napot a vasárnap kivételével más egyházi tevékenységekkel egy
idŒben is meg lehet tartani.

Alkalmanként a vezetŒk meghívhatnak fiatalabb elemis gyere-
keket, hogy a 8–11 évesekkel együtt vegyenek részt a progra-
mon. Ez negyedévente csak egyszer történjen meg! Az összes
gyermeket bevonó tevékenységi napokat az Elemi vezetŒi ter-
vezik meg. Ennek a füzetnek sok javaslata hasznos kiinduló-
pont lehet e tevékenységi napok megtervezéséhez. Az elnökség
dönthet úgy, hogy meghívja a tevékenységi napok vezetŒit és a
8–11 éves gyermekeket, hogy segítsenek a tevékenység meg-
tervezésében és lebonyolításában.

ELEMIS VEZETÃK ÉS TANÍTÓK
Az Elemi elnökség irányításával egy elemis tanító vagy egy
érdemes felnŒtt szolgál a tevékenységi napok vezetŒjeként.
A lányok tevékenységi napjait egy felnŒtt nŒtestvér vezesse! A
tevékenységek megtervezésekor a vezetŒk vegyék figyelembe
az „Evangéliumi normáim” részt, az ebben a füzetben és a
Csillagocskában adott ötleteket, valamint magukat a gyerme-
keket. A szülŒktŒl és a sajátos képességgel rendelkezŒktŒl is
lehet segítséget kérni.

A szülŒk segíthetnek a gyermekeiknek a füzet tevékenységei-
nek elvégzésében, különösképp akkor, amikor nehézséget
jelent a gyermekek számára, hogy összegyıljenek az Elemi
tevékenységi napokra.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS ELISMERÉS
Amikor egy kisfiú vagy kislány betölti a nyolc éves kort, az
Elemi elnökségének egyik tagja és a tevékenységi napok veze-
tŒje ad egy példányt a gyermeknek és a szüleinek ebbŒl a
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füzetbŒl, és elmagyarázza a tevékenységi napok célját valamint
azt, miként lehet elnyerni az Istenbe vetett hit kitüntetést.

Az eredmények elismerése folyamatos legyen, és a következŒ-
képp történjen:

1. Amikor a gyermek elvégzi a feladatokat, ennek a füzetnek a
20. oldalán található táblázat kitöltésével figyelemmel kísér-
hetik a fejlŒdését.

2. Évente legalább kétszer az Elemi tevékenységi napok kere-
tében kínálkozzon lehetŒség a gyermekek számára, hogy
megoszthassák mindazt, amit tanultak és elértek.

3. Amikor minden megkívánt tevékenységet végrehajtottak, az
Elemi elnöke és a püspök vagy gyülekezeti elnök aláírja az
Istenbe vetett hit kitüntetés bizonyítványát, ami ennek a füzet-
nek az utolsó oldalán található. A püspökség, a gyülekezeti
elnökség vagy az Elemi elnökség egyik tagja elismerŒ szavakat
mond a gyermek Elemiben nyújtott teljesítményérŒl.

A szülŒk és a vezetŒk nyújtsanak segítséget a gyermekeknek,
hogy megértsék: az evangéliumi életbŒl származó öröm a
legfŒbb jutalom.
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Használd ezt az oldalt arra, hogy az Istenbe vetett hit kitüntetés
elnyeréséért tett fejlŒdésedet nyomon kövesd! Amikor elvégzel
egy tevékenységet, ikszelj be egy négyzetet a megfelelŒ fejléc
alatt! Amikor minden követelménynek eleget tettél, a vezetŒddel
együtt nézd át a tevékenységeket és azt, amit tanultál!

AZ EVANGLÉIUMRÓL VALÓ TANULÁS ÉS AZ A SZERINTI ÉLET

� � � � � � � �
MÁSOKNAK NYÚJTOTT SZOLGÁLAT

� � � � � � � �
A TEHETSÉGEK FEJLESZTÉSE

� � � � � � � �
FELKÉSZÜLÉS A FIATAL NÃK PROGRAMRA

� � � � �
HITTÉTELEK

� � � � � � �
� � � � � �
LEÍRTAM A BIZONYSÁGOMAT.

�
NAPJÁN A PÜSPÖKSÉG VAGY 

A GYÜLEKEZETI ELNÖKSÉG EGYIK TAGJA INTERJÚT 
TARTOTT VELEM.

�
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Gyermek neve

teljesítette az Istenbe vetett hit kitüntetés 
követelményeit, ahogyan azt Az Utolsó Napok 

Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza meghatározta.

Felkészült továbbá arra, hogy elkezdje a 
Fiatal NŒk egyéni fejlŒdése programot, 

és hogy Isten tanúja legyen.
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Követni fogom Mennyei Atyám számomra elkészített tervét.

Emlékezni fogok a keresztelési szövetségeimre, és hallgatni fogok
a Szentlélekre.

A jót fogom választani. Tudom, hogy bınbánatot tarthatok, amikor
hibát követek el.

Ãszinte leszek Mennyei Atyámmal, másokkal és magammal.

Tisztelettudóan fogom használni Mennyei Atyám és Jézus Krisztus
nevét. Nem fogok káromkodni, és nem fogok durván beszélni.

Olyan dolgokat fogok tenni a sabbat napján, amelyek segítenek
nekem, hogy közel érezzem magam Mennyei Atyámhoz.

Tisztelni fogom szüleimet, és megteszem a rám esŒ részt a család
erŒsítésében.

Elmémet és testemet szentnek tekintem, tisztán fogom tartani, és
nem próbálok ki olyan dolgokat, amelyek károsak a számomra.

Visszafogottan fogok öltözködni, hogy azzal tiszteletet mutassak
Mennyei Atyám és magam iránt.

Csak olyan dolgokat fogok olvasni és nézni, amelyek örömére
lesznek Mennyei Atyámnak.

Csak olyan zenét fogok hallgatni, ami örömére lesz Mennyei
Atyámnak.

Jó barátokat fogok keresni, és kedves leszek másokkal.

Már most úgy fogok élni, hogy érdemes legyek elmenni a 
templomba, és hogy megtegyem a rám esŒ részt egy örökkévaló
család reményében.

EVANGÉLIUMI NORMÁIM
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