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Сваки сегмент ДВД-а би требало гледати засебно. ДВД и приручник могу да се користе 
на следеће начине:

1.  Окружни одбор Мелхиседековог свештенства треба да их користи у оријентацији и обуци нових 
вођа већа и група.

САДРЖАЈ

1. СЕГМЕНТ

Пружа увид у значајну улогу вођа већа и група у јачању и служењу носиоцима 
свештенства и њиховим породицама.

1.  Објашњава мисију Цркве.

1.  Подучава вође већа и група како да се сами организују и како да организују одборе 
на начин који одговара спровођењу мисије Цркве.

1.  Приказује како вође већа и група могу лично да послужују носиоцима 
свештенства и њиховим породицама.

2.  Показује на који начин би одељењски извршни комитет свештенства и 
одељењско веће требало да функционишу у циљу остваривања ове мисије.

2.  Приказује како одбори у већима и групама могу да развијају јединство, ангажују 
нове и мање активне чланове и користе све свештеничке изворе у остваривању 
црквене мисије.

2.  Предлаже идеје које могу помоћи члановима већа и групе да послужују другима 
кроз кућно подучавање.

18 минутаУвод и преглед

2. СЕГМЕНТ 19 минутаМисија Цркве

3. СЕГМЕНТ 13 минутаУправљање већима и групама

4. СЕГМЕНТ 20 минутаПослуживање

2.  Окружне и одељењске свештеничке вође могу да их користе за давање упутстава вођама већа и 
група, на састанцима вођства и у склопу текуће обуке. 

3.  Вође већа и група могу да их користе у обуци чланова одбора.
4.  Вође већа и група их могу користити као додатни материјал за давање упутстава већу или групи.
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