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مالحظة: يحتوي قرص الفيديو الرقمي هذا على مواٍد 

محميٍّة بموجب حّق التأليف. ويمنع نسخه من دون 

موافقة أصحاب هذا الحّق.

توجيه كهنوت ملكيصادق للعمل
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يقّدم قرص الفيديو الرقمي هذا دعاًم تكميلياً للقسم املتعلّق بكهنوت ملكيصادق يف دليل "Church Handbook of Instructions". كّل 

فقرة من القرص يجب أن تُشاَهد عىل حدى. ميكن استخدام قرص الفيديو الرقمي والدليل بالطرق التالية:

1. ينبغي عىل لجنة كهنوت ملكيصادق يف الوتد أن تستخدم القرص والدليل لتوجيه قادة الرابطات واملجموعات الجدد وتدريبهم.

قامئة املحتويات

الفقرة 1

تستعرض الفقرة أهّمية خدمة قادة الرابطات واملجموعات من حيث تقوية حملة الكهنوت وعائالتهم وخدمتهم.

1. تفّس الفقرة مهّمة الكنيسة.

1. تعلّم هذه الفقرة قادة الرابطات واملجموعات كيف ينظّمون أنفسهم وينظّمون اللجان بغية تأدية مهّمة الكنيسة.

1. تظهر هذه الفقرة كيف ميكن لقادة الرابطات واملجموعات أن يخدموا شخصياً حملة الكهنوت وعائالتهم.

"Church Handbook of Instructions" ملحق تدريبي للقسم املتعلّق بكهنوت ملكيصادق يف دليل

2. تظهر أيضاً طريقة العمل التي ينبغي عىل اللجنة الكهنوتية التنفيذية يف الجناح وعىل مجلس الجناح اتّباعها للمساعدة يف 

إنجاز هذه املهّمة.

2. تظهر أيضاً كيف ميكن للجان الرابطات واملجموعات أن تعّزز الوحدة وترُشك األعضاء الجدد واألقّل نشاطاً وتحشد موارد 

الكهنوت كاملًة خالل تأديتها مهّمة الكنيسة.

2. تقرتح أيضاً أفكاراً ملساعدة أعضاء الرابطات واملجموعات يف خدمة اآلخرين من خالل التعليم املنزيل. 

18 دقيقًة (Introduction and Overview) ةماع ةحملو ةمّدقم

19 دقيقًةالفقرة 2 )The Mission of the Church( مهّمة الكنيسة

13 دقيقًةالفقرة 3 )Quorum and Group Administration( إدارة الرابطات واملجموعات

20 دقيقًةالفقرة 4 )Ministering( تأدية الخدمة

2. ميكن للقادة الكهنوتيني يف األوتاد واألجنحة استخدام القرص والدليل إلعطاء التعليامت لقادة الرابطات واملجموعات يف اجتامعات القيادة ويف إطار 

التدريب املستمّر خالل الخدمة.

3. ميكن لقادة الرابطات واملجموعات استخدام القرص والدليل لتدريب أعضاء اللجان. 

4. ميكن لقادة الرابطات واملجموعات استخدام القرص والدليل كوسيلة تكميلية يف إرشاد الرابطات واملجموعات.
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