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Єпископам і президентам філій
Будь ласка, ознайомтеся з цими інструкціями і потім 
передайте друкований примірник цієї брошури прези-
денту Недільної школи.

Президентам Недільної школи
•	Розглянувши	 ці	 інструкції,	 ознайомте	 з	 ними	 чле-
нів	ради	приходу	 або	філії	 під	 час	наступних	 збо-
рів	 ради. Ви	 можете	 читати	 ці	 інструкції	 на	 сайті	
lds  .org/ manuals або завантажити з нього додаткові 
примірники .

•	Попросіть	членів	ради	вирішити,	які	матеріали	бу-
дуть	потрібні	на	2012	рік	(зверніть	увагу	на	те,	що	
в деяких територіях Церкви матеріали автоматично 
надсилаються до приходів і філій) .

•	Попросіть	членів	ради	проінформувати	вчителів	про	
те,	що	більшість	матеріалів	можна	читати	онлайн	на	
сайті lds  .org/ manuals і завантажувати з нього .

•	Якщо	 вам	 потрібні	 друковані	 матеріали,	 їх	 можна
замовити	у	місцевому	розподільчому	центрі	або	на
сайті store  .lds  .org .

Інструкції стосовно навчального 
плану на 2012 рік
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Загальний навчальний план 
недільних занять на 2012 рік
Використовується в територіях, де Церква є добре розвиненою.

Більшість з цих матеріалів можна переглядати онлайн на сайті lds .org/ manuals і завантажувати з нього.
Якщо вам потрібні друковані матеріали, їх можна замовити у місцевому розподільчому центрі або на сайті store .lds .org.

Організація Посібники та матеріали

Мелхиседекове 
священство й 
Товариство допомоги

1-А НЕДІЛЯ
Писання; Довідник 2: Керування Церквою (08702 192); Церковні журнали; Дочки у Моєму царстві: 
історія і робота Товариства допомоги (06500 192); Посібник для провідників священства та допо-
міжних організацій (31178 192); матеріали Всесвітніх зборів навчання провідництва; Посібник для 
сім’ї (31180 192); та інші схвалені Церквою матеріали

2-А ТА 3-ТЯ НЕДІЛІ
Учення Президентів Церкви: Джордж Альберт Сміт (36786 192)

4-А НЕДІЛЯ
Учення для нашого часу: виступи з генеральної конференції; див. с. 6

5-ТА НЕДІЛЯ
Теми і схвалені Церквою матеріали визначаються єпископатом

Ааронове священство 
й Товариство молодих 
жінок

Ааронове священство. Посібник 1 (34820 192)
Aaronic Priesthood Resource Guide 2012 ( доступний лише онлайн на сайті lds .org/ manuals)
Молоді жінки. Посібник 1 (34823 192)
Young Women Resource Guide 2012 (доступний лише онлайн на сайті lds .org/ manuals)

Серед інших матеріалів: церковні журнали; Мій обов’язок перед Богом: Для носіїв Ааронового 
священства (06746 192); Особистий розвиток молодих жінок (36035 192); Заради зміцнення молоді 
(36550 192); Стійкі у вірі (36863 192); Проповідуйте Мою євангелію (36617 192); та Strength of Youth 
Media 2012 DVD.

Початкове товариство ВІК 18 МІСЯЦІВ–2 РОКИ (ЯСЕЛЬНА ГРУПА)
Дивіться на своїх маленьких Посібник для ясельної групи (37108 192)

ВІК 3–11 РОКІВ (СПІЛЬНІ ЗАХОДИ)
 Настанови для проведення спільних заходів у 2012 році: Вибирай правду (08710 192)

ВІК 3 РОКИ (КЛАС “СОНЯЧНИЙ ПРОМІНЬ”)
Початкове товариство 1: Я—Божеє дитя (34969 192)

ВІК 4–7 РОКІВ (КЛАСИ ВП 4, 5, 6 І 7)
Початкове товариство 2: Вибирай правильно А (34484 192)

ВІК 8–11 (КЛАСИ “ДОБЛЕСНИЙ” 8, 9, 10 І 11)
Початкове товариство 4: Книга Мормона (34594 192)

До інших матеріалів для всіх класів належать: церковні журнали; ілюстрації до історій з Писань; 
Альбом “Євангелія в мистецтві” (06048 090); Збірник дитячих пісень (34831 192); та Visual Aids 
Cutouts (individual sets 1–10).
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Організація Посібники та матеріали

Недільна школа ВІК 12–13 РОКІВ
Готуючись до піднесення. Посібник для вчителя (31384 192)

ВІК 14–18 РОКІВ
Книга Мормона. Посібник для вчителя євангельського вчення (35683 192)
Книга Мормона. Путівник для учнів класу (35684 192)

ДОРОСЛІ
Книга Мормона. Посібник для вчителя євангельського вчення (35683 192)
Книга Мормона. Путівник для учнів класу (35684 192)

ДОРОСЛІ
Основи євангелії, нове видання (06195 192). Цей курс призначений для зацікавлених євангелією; 
нових членів Церкви; членів Церкви, що повернулися до активності; а також інших, які потребують 
навчання основам євангелії. Учитель сам вибирає, в якому порядку викладати теми, щоб задоволь-
нити потреби членів класу.

Факультативні курси Посібники та матеріали

Навчання євангелії Навчати—немає покликання величнішого (36123 192), сс. 185–239
(12 тижнів)

Шлюб та сімейні 
стосунки

Шлюб та сімейні стосунки. Посібник для викладача (35865 192)
Шлюб та сімейні стосунки. Путівник для слухачів курсу (36357 192)
(16 тижнів)

Храм і сімейна історія Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804)
Member’s Guide to Temple and Family History Work (36795)
(7 тижнів)

Підготовка до храму Обдаровані згори: Семінар з підготовки до відвідування храму. Посібник для вчителя (36854 192)
Підготовка до входження у святий храм (36793 192)
(7 тижнів)

Не всі матеріали, зазначені у цій таблиці, були перекладені чи представлені онлайн всіма мовами, якими здійснюється викла-
дання за Загальним навчальним планом недільних занять. Будь ласка, користуйтеся цими матеріалами, коли вони стануть 
доступними.

Загальний навчальний план недільних занять на 2012 рік
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Базовий навчальний план 
недільних занять на 2012 рік
Використовується на території, де Церква була нещодавно організована або де матеріали Загального 
навчального плану недільних занять поки що не доступні відповідною мовою. Президенти колів, отримавши 
дозвіл від президентства сімдесятників чи президентства території, можуть прийняти рішення про викори-
стання Базового навчального плану недільних занять у тих територіях, де Церква є добре розвиненою та 
існують матеріали відповідною мовою, якщо цей план більше відповідатиме потребам членів Церкви, ніж 
Загальний навчальний план недільних занять.

Більшість з цих матеріалів можна переглядати онлайн на сайті lds .org/ manuals і завантажувати з нього.
Якщо вам потрібні друковані матеріали, їх можна замовити у місцевому розподільчому центрі або на сайті store .lds .org.

Організація Посібники та матеріали

Мелхиседекове 
священство й 
Товариство допомоги

1-А НЕДІЛЯ
Писання; церковні журнали; Посібник для провідників священства та допоміжних організацій 
(31178 192); Посібник для сім’ї (31180 192); та інші схвалені Церквою матеріали

2-А І 3-ТЯ НЕДІЛІ
Обов’язки і благословення священства, частина Б (31112 192)
Жінка Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, частина Б (31114 192)

4-А НЕДІЛЯ
Уроки на тему “Учення для нашого часу” проводяться на основі виступів з останньої генеральної 
конференції, опублікованих у журналі Ensign або Ліягона (див. настанови щодо вибору виступів на 
сторінці 6 цієї брошури). Якщо ці журнали не доступні вашою мовою, можна користуватися Послан-
нями Першого Президентства та Посланнями для візитного вчителювання.

5–ТА НЕДІЛЯ
Теми і схвалені Церквою матеріали визначаються президентством філії

Ааронове священство 
й Товариство молодих 
жінок

1-А, 4-А І 5-ТА НЕДІЛІ
Ааронове священство. Посібник 1 (34820 192) або Молоді жінки. Посібник 1 (34823 192). Викла-
дайте ці уроки послідовно протягом двох років, а потім почніть спочатку. Якщо Ааронове священ-
ство. Посібник 1 та Молоді жінки. Посібник 1 не доступні, користуйтеся посібниками Обов’язки і 
благословення священства, частина А (31111 192) та Жінка Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів, частина А (31113 192) для проведення уроків у 1-у, 4-у та 5-ту неділі.

2-А ТА 3-ТЯ НЕДІЛІ
Обов’язки і благословення священства, частина Б (31112 192)
Жінка Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, частина Б (31114 192)

До інших матеріалів належать: церковні журнали; Мій обов’язок перед Богом: Для носіїв Ааронового 
священства (06746 192); Особистий розвиток молодих жінок (36035 192); Заради зміцнення молоді 
(36550 192); та Стійкі у вірі (36863 192).
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Організація Посібники та матеріали

Початкове товариство ВІК 18 МІСЯЦІВ–2 РОКИ (ЯСЕЛЬНА ГРУПА)
Дивіться на своїх маленьких Посібник для ясельної групи (37108 192)

ВІК 3–11 РОКІВ (СПІЛЬНІ ЗАХОДИ)
Настанови для проведення спільних заходів у 2012 році: Вибирай правильно (08710 192)

ВІК 3 РОКИ
Початкове товариство 1: Я Божеє дитя (34969 192)

ВІК 4–7 РОКІВ
Початкове товариство 2: Вибирай правильно А (34484 192)

ВІК 8–11 РОКІВ
Початкове товариство 4: Книга Мормона (34594 192)

До інших матеріалів для всіх класів належать: церковні журнали; ілюстрації до історій з Писань; 
Альбом “Євангелія в мистецтві” (06048 090); Збірник дитячих пісень (34831 192); та Visual Aids 
Cutouts (individual sets 1–10).

Недільна школа ВІК 12–18 РОКІВ
Книга Мормона. Посібник для вчителя євангельського вчення (35683 192)

ДОРОСЛІ
Книга Мормона. Посібник для вчителя євангельського вчення (35683 192)

ДОРОСЛІ
Основи євангелії, нове видання (06195 192). Якщо цей посібник не є доступним, можна користува-
тися попереднім виданням Основи євангелії (31110 192). Якщо жодна з цих книг не є доступною, 
можна користуватися посібником Основні принципи євангелії (31129 192). Цей курс призначений 
для зацікавлених євангелією; нових членів Церкви; членів Церкви, що повернулися до активності; 
та інших, які потребують навчання основам євангелії. Учитель сам вибирає, в якому порядку викла-
дати теми, щоб задовольнити потреби членів класу.

Факультативні курси Посібники та матеріали

Навчання євангелії Навчати—немає покликання величнішого (36123 192), сс. 185–239 (12 тижнів). Якщо ця книга не 
доступна, використовуйте Посібник для вчителя (34595 192), сс. 21–22 (8 тижнів).

Шлюб та сімейні 
стосунки

Шлюб та сімейні стосунки. Посібник для викладача (35865 192)
Шлюб та сімейні стосунки. Путівник для слухачів курсу (36357 192)
(16 тижнів)

Не всі матеріали, зазначені у цій таблиці, були перекладені чи розміщені онлайн усіма мовами, якими проводиться викла-
дання за загальним навчальним планом недільних занять. Будь ласка, користуйтеся цими матеріалами, коли вони стануть 
доступними.

Базовий навчальний план недільних занять на 2012 рік
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Навчальний рік [в Церкві] по всьому світу почина-
ється 1 січня. Щоб організувати навчання в квору-
мах священства та недільних класах, дотримуйтеся 
поданих далі інструкцій.

Мелхиседекове священство 
й Товариство допомоги
(Див . Довідник 2: Керування Церквою	[2010],	7.8.1,	9.4.1)

У	більшості	випадків	у	неділю	носії	Мелхиседекового	
священства і сестри з Товариства допомоги проводять 
свої	збори	окремо,	але	вивчають	однакові	теми	і	вико-
ристовують однакові матеріали .

ПЕРША	НЕДІЛЯ.	Провідники	кворуму	старійшин,	групи	
первосвящеників і Товариства допомоги окремо плану-
ють	збори	для	своїх	організацій	і	можуть	використову-
вати	навчальні	матеріали,	призначені	для	першої	неділі	
і вказані на сс . 2 та 4 .

У першу неділю заняття проводить один з членів пре-
зидентства кворуму старійшин або провідників групи 
первосвящеників.	 На	 цих	 зборах	 провідники	Мелхи-
седекового	священства	навчають	вченням	євангелії	та	
допомагають	братам	 активніше	 виконувати	 їхні	 обо-
в’язки священства . Провідники кворуму і групи праг-
нуть	 скерування	 Духа,	 вирішуючи,	 яким	 темам	 нав-
чати.	Серед	тем	можуть	бути:	домашнє	вчителювання,	
виконання обрядів і надання благословень священ-
ства,	 зміцнення	 сім’ї	 і	шлюбу,	 служіння,	місіонерська	
робота,	утримання	навернених,	активізація	малоактив-
них,	духовне	і	матеріальне	благополуччя	та	храмова	і	
сімейно-історична робота . Провідники кворуму і групи 
можуть	також	використати	цей	час	на	планування	спо-
собів	надання	допомоги	іншим,	надання	доручень	та	
отримання звітів щодо наданих раніше завдань .

У першу неділю заняття проводить один з членів пре-
зидентства	Товариства	допомоги	приходу.	На	цих	збо-
рах провідники Товариства допомоги навчають вчен-
ням	євангелії	 та	допомагають	сестрам	брати	активну	
участь у роботі Товариства допомоги . Члени прези-
дентства Товариства допомоги прагнуть скерування 
Духа,	 вирішуючи,	 яким	 темам	 навчати.	 Серед	 тем	
можуть	бути:	ролі	та	обов’язки	жінок	у	євангелії,	зміц-
нення	шлюбу	і	сім’ї,	візитне	вчителювання,	служіння,	
місіонерська	 робота,	 утримання	 навернених,	 активі-
зація	малоактивних,	духовне	і	матеріальне	благополу-
ччя,	храмова	 і	 сімейно-історична	робота,	 та	 історія	 і	
цілі	Товариства	допомоги.	Можна	надати	сестрам	час,	
щоб	вони	поділилися	своїми	свідченнями.

ДРУГА	 І	 ТРЕТЯ	 НЕДІЛІ.	 Брати---носії	 Мелхиседе-
кового священства та сестри з Товариства допомоги 

навчаються з книги Учення Президентів Церкви: 
Джордж Альберт Сміт. Заняття можуть проводити 
провідники	або	вчителі	кворуму,	групи	чи	Товариства	
допомоги.	Як	правило,	уроки	проводяться	у	тій	послі-
довності,	як	вони	представлені	у	посібнику.

Провідники	кворуму	старійшин,	групи	первосвящени-
ків	та	Товариства	допомоги	пересвідчуються	в	тому,	що	
всі члени Церкви віком понад 18 років отримали при-
мірник книги Учення Президентів Церкви: Джордж 
Альберт Сміт для особистого вивчення незалежно від 
того,	чи	спроможні	вони	відвідувати	збори	своїх	орга-
нізацій.	 Провідники	 заохочують	 тих,	 хто	 відвідують	
збори,	брати	з	собою	власний	примірник	цієї	книги	і,	
по	можливості,	власні	примірники	Писань.

Якщо	 через	 конференцію	 колу	 або	 інші	 збори	 один	
з	 цих	 уроків	 не	 може	 бути	 проведений,	 президенти	
колів	та	єпископи	вирішують,	чи	буде	він	викладений	
в одну з наступних неділь .

ЧЕТВЕРТА	НЕДІЛЯ—УЧЕННЯ	НАШОГО	ЧАСУ. Уроки 
проводяться	 на	 основі	 виступів	 з	 останньої	 генераль-
ної	 конференції,	 опублікованих	 у	 журналі	 Ensign або 
Ліягона. Ці виступи також доступні онлайн (багатьма 
мовами) на сайті conference  .lds  .org . Заняття можуть про-
водити	провідники	або	вчителі	кворуму,	групи	чи	Това-
риства допомоги . Виступи обирають президент колу 
або єпископ . Додаткові настанови наведено в номері 
журналів	з	матеріалами	генеральної	конференції.

П’ЯТА	НЕДІЛЯ	 (КОЛИ	ПРИПАДАЄ).	 Єпископ	 визна-
чає	тему	заняття,	призначає	вчителя	(як	правило,	члена	
Церкви	з	приходу	або	колу)	та	вирішує,	чи	будуть	зби-
ратися	сестри	з	Товариства	допомоги	та	носії	Мелхи-
седекового священства окремо чи разом . 

Ааронове священство й Товариство 
молодих жінок
(Див . Довідник 2,	8.11,10.6)

Кворуми	Ааронового	 священства,	 як	правило,	 збира-
ються окремо для проведення недільних зборів квору-
мів	і	навчання.	Однак	вони	можуть	збиратися	всі	разом,	
якщо в підрозділі є лише кілька молодих чоловіків віку 
Ааронового священства . Такі ж настанови стосуються 
і класів Товариства молодих жінок . Молоді чоловіки з 
Ааронового священства і молоді жінки можуть час від 
часу збиратися разом на недільних уроках під керів-
ництвом	єпископа.

Молодих чоловіків з Ааронового священства і моло-
дих	жінок	навчають	 з	 посібників,	 зазначених	на	 сто-
рінках  2 та 4 . Провідники можуть запросити молодь 
допомагати у викладанні окремих частин уроків .

Недільні заняття кворумів і класів
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Початкове товариство
(Див . Довідник 2, 11 .4)

Провідники повинні розподілити дітей у класи Почат-
кового	 товариства	 відповідно	до	 їхнього	віку	 станом	
на	1	січня.	Якщо	є	достатня	кількість	дітей,	слід	орга-
нізувати	окремі	класи	для	кожної	вікової	групи.	Якщо	
кількість	 класних	кімнат	або	вчителів	обмежена,	діти	
різних вікових груп можуть збиратися разом .

Якщо	можливо,	для	дітей,	яким	виповнилося	18	міся-
ців,	 слід	 забезпечити	 можливість	 відвідувати	 ясельну	
групу.	 Запис	 дітей	 до	 цього	 класу	 здійснюється	 за	
бажанням	батьків.	Діти,	яким	на	1	січня	виповнилося	
2	роки,	продовжать	відвідувати	ясельну	групу	до	кінця	
2012	р.	Діти,	яким	на	1	січня	виповнилося	3	роки,	від-
відуватимуть клас “Сонячний промінь” або спільний 
клас для дітей наймолодшого віку .

Дітей	 навчають	 з	 посібників,	 зазначених	 у	 таблицях,	
що на сторінках 2 і 5 .

Там,	де	це	доречно,	спільні	заходи	для	молодших	дітей	
проводяться	 у	 той	час,	 коли	у	 старших	дітей	прово-
диться урок . Посередині заняття Початкового товари-
ства	дві	групи	міняються	місцями.	Якщо	дітей	небагато,	
обидві	групи	можуть	збиратися	разом.	Якщо	заняття	у	
двох	 групах	 проводяться	 окремо,	 спільні	 заходи	 для	
старших	дітей	повинні	проводитися	у	той	самий	час,
що	і	заняття	для	носіїв	Ааронового	священства	й	Това-
риства молодих жінок .

Діти,	яким	виповнюється	12	років	протягом	поточного	
року,	під	час	спільних	заходів	Початкового	товариства
починають	відвідувати	свої	збори	кворуму	Ааронового
священства або клас Товариства молодих жінок . Про-
тягом	уроку	Початкового	товариства	діти,	яким	нещо-
давно	виповнилося	12	років,	продовжують	відвідувати	
свій клас Початкового товариства до січня наступного 
року.	 Однак	 єпископ	 та	 інші	 провідники	 приходу	
можуть	порадитися,	щоб	визначити,	чи	не	буде	корис-
нішим	для	цих	12-річних	дітей	відвідувати	клас	Неділь-
ної	школи	для	молоді	віком	12--13	років.	Приймаючи	
рішення,	 провідники	 беруть	 до	 уваги	 потреби	 дітей	
та	враховують	пору	року,	коли	окремим	дітям	випов-
ниться	 12	 років.	 Їхнє	 рішення	 стосується	 всіх	 дітей,	
яким виповниться 12 років протягом поточного року .

Недільна школа
(Див . Довідник 2, 12 .4)

Недільна	 школа	 призначена	 для	 членів	 Церкви,	 вік	
яких	на	1	січня	становить	12	років	і	більше.	Діти,	яким	
виповнюється	12	років	протягом	поточного	року,	або	
залишаються у своєму класі Початкового товариства 
під	 час	Недільної	школи,	 або	починають	 відвідувати	

клас	 для	 молоді	 віком	 12--13	 років,	 відповідно	 до	
рішення	єпископа,	прийнятого	на	раді	з	іншими	про-
відниками приходу .

Там,	де	є	достатня	кількість	молоді,	для	кожної	вікової	
групи	можна	організувати	окремі	класи.	Там,	де	молоді	
небагато чи обмежена кількість класних кімнат або 
вчителів,	молодь	різного	віку	може	збиратися	однією	
групою.	 У	 кожному	 приході,	 де	 є	 достатня	 кількість	
неодруженої	молоді,	для	них	може	бути	організований	
окремий	клас	Недільної	школи.	

Курси	Недільної	школи	і	матеріали	для	їх	викладання
зазначені	в	таблицях	на	сс.	3	і	5.

Факультативні курси
Інформація	про	факультативні	курси	наведена	у	табли-
цях	на	сторінках	3	та	5.	Ці	курси	проводяться	за	потре-
бою під проводом єпископату . Їх проводять у зручний 
для	учасників	час,	зокрема	під	час	Недільної	школи.

Члени Церкви з особливими 
потребами
Провідники	повинні	пересвідчитися	в	тому,	що	члени	
Церкви	з	особливими	потребами	знають	про	церковні	
навчальні	 матеріали,	 адаптовані	 для	 їхніх	 потреб.	 За	
інформацією	 стосовно	 цих	 матеріалів	 зверніться	 до	
розподільчого	центру,	який	обслуговує	ваш	підрозділ,	
або	 на	 сайт	 store	.lds	.org.	 Корисну	 інформацію	 також
можна знайти на сайті disabilities  .lds  .org .

Вдосконалення вивчення і навчання
(Див . Довідник 2,	5.5,	12.5)	

Провідники	священства	і	допоміжних	організацій	від-
повідальні за заходи з вдосконалення вивчення і нав-
чання	у	 їхніх	організаціях.	Вони	проводять	ознайом-
чий	інструктаж	для	нових	вчителів,	постійно	навчають	
їх	і	надають	підтримку.	Члени	президентства	Неділь-
ної	 школи	 приходу	 служать	 спеціалістами	 з	 вдоско-
налення вивчення і навчання у приході . На прохання 
єпископату або провідників священства та допоміж-
них	 організацій	 вони	 навчають,	 надають	 поради	 та	
підтримку . Вони допомагають провідникам проводити 
ознайомчий інструктаж з новопокликаними вчителями 
та сприяють вдосконаленню вивчення і навчання єван-
гелії	 у	 їхніх	 організаціях.	 Члени	 рад	 приходів	 регу-
лярно радяться щодо шляхів вдосконалення вивчення 
і	навчання	євангелії.

Навчальні матеріали для вдосконалення вчителів міс-
тяться у посібнику Навчати—немає покликання 
величнішого	 (36123	 192).	 У	 територіях,	 де	 ця	 книга	
недоступна,	підрозділам	слід	використовувати	Посіб-
ник для вчителя	(34595	192).

Недільні заняття кворумів і класів
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Єпископ	і	провідники	приходу	мають	пересвідчитися,	
що всі члени приходу ознайомлені з вказаними далі 
матеріалами	і	мають	до	них	доступ,	якщо	вони	є	від-
повідною мовою:

Писання

Церковні журнали

Гімни	(34832	192)

Сім’я: Проголошення світові	(35602	192)

Живий Христос: Свідчення апостолів 
(36299 192)

Посібник для сім’ї	(31180	192)

Family Home Evening Resource Book	(31106)

Альбом “Євангелія в мистецтві”	(06048	090)

Наш спадок: Короткий виклад історії Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів	(35448 192)

Заради зміцнення молоді	(36550	192)

Стійкі у вірі	(36863	192)

Дивіться на своїх маленьких Посібник для 
ясельної групи	(37108	192)

Scripture Stories	DVDs	(06598)

Нехай чеснота прикрашає твої думки [виступ 
щодо	проблеми	порнографії]	(00460	192)

Приготуйте кожну потрібну річ: Кошти сім’ї 
(04007	192)

Приготуйте кожну потрібну річ: Домашній 
сімейний запас	(04008	192)
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Матеріали для використання вдома

Багато із зазначених вище матеріалів доступні 
в електронному виді на сайті lds .org/ manuals. 
Друковані примірники можна замовити на сайті 
store .lds .org або через розподільчий центр, що 
обслуговує ваш підрозділ.




