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всеки дял от DVD-то следва да бъде гледан поотделно. DVD-то и ръководството 
мога да бъдат използвани по следните начини:

1. коловият изпълнителен комитет на мелхиседековото свещеничество следва да ги използва за 
ориентиране и обучение на новите ръководители на кворуми и групи.

съДържАнИЕ

раздел 1

Прави преглед на важното служение на ръководителите на кворум и група в 
укрепването и службата на носителите на свещеничеството и техните 
семейства.

1. Обяснява мисията на Църквата.

1. Учи ръководителите на кворум и група да организират себе си и комитетите, 
за да провеждат и осъществяват мисията на Църквата.

1. Показва как ръководителите на кворум и група могат лично да служат на 
носители на свещеничеството и на техните семейства.

2. Показва как следва да функционират изпълнителният комитет на 
свещеничеството на район и съветът на район, помагайки за постигането 
на тази мисия. 

2. Показва как комитетите на кворум и група могат да усилват единството, да 
включват новите и слабо активни членове и да използват всички ресурси на 
свещеничеството в изпълнение мисията на Църквата.

2. Предлага идеи, които да помогнат на членовете на кворум и група да служат 
на другите чрез домашно обучение.

18 минутиВъведение и преглед

раздел 2 19 минутиМисията на Църквата

раздел 3 13 минутиУправление на кворума и групата

раздел 4 20 минутиСлужене

2. свещеническите ръководители на кол и район могат да ги използват, за да напътстват 
ръководителите на кворуми и групи на събранията на ръководители и при обучението в хода на 
работата. 

3. ръководителите на кворуми и групи могат да ги използват за обучение на членовете на комитета.

4. ръководителите на кворуми и групи могат да ги използват като допълнително приложение в 
обучението на кворума или групата.
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