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Kuidas panna 
MelKisedeKi 

preesterlus tööle
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dVd iga osa tuleks vaadata eraldi. dVd ja käsiraamatut võib kasutada 
järgmiselt:

1. Vaia Melkisedeki preesterluse komitee peaks seda kasutama kvoorumi ja rühma 
uute juhtide koolitamisel.

sisuKOrd

1. osa 

Ülevaade kvoorumi ja rühma juhtide teenimise tähtsusest preesterluse 
hoidjate ja perede tugevdamisel ja teenimisel.

1. Selgitatakse Kiriku missiooni.

1. Õpetatakse kvoorumi ja rühma juhte organiseerima ennast ja komiteesid 
täitma Kiriku missiooni.

1. Näidatakse, kuidas kvoorumi ja rühma juhid saavad isiklikult teenida 
preesterluse hoidjaid ja nende perekondi.

2. Näidatakse, kuidas koguduse preesterluse täitevkomitee ja koguduse 
nõukogu peaksid töötama selle missiooni täitmisel.

2. Näidatakse, kuidas kvoorumi ja rühma komiteed saavad tugevdada üht-
sust, kaasa haarata uusi ja vähemaktiivseid liikmeid ning kasutada kõiki 
preesterluse jõude, et täita Kiriku missiooni.

2. Antakse soovitusi, mis aitavad kvoorumi ja rühmade liikmetel teisi 
koduõpetuse kaudu teenida.

18 minSissejuhatus ja ülevaade

2. osa 19 minKiriku missioon

3. osa 13 minKvoorumi ja rühma juhtimine

4. osa 20 minTeenimine

2. Vaia ja koguduse preesterluse juhid võivad neid kasutada kvoorumi ja rühma 
juhtide juhendamiseks nii juhtide koolitusel kui pideval täiendkoolitusel. 

3. Kvoorumite ja rühmade juhid võivad neid kasutada komitee liikmete koolitamisel.
4. Kvoorumite ja rühmade juhid võivad neid kasutada kvoorumite ja rühmade 

juhendamisel.

00375_Estonian_124-c88-Cover_v2.indd   1 4/2/12   11:33 AM


