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кожний фрагмент на DVD треба дивитися окремо. DVD та підручник можуть бути 
використані таким чином:

1. комітет Мелхиседекового священства колу повинен використовувати їх для орієнтації та навчання 
нових провідників кворумів та груп.

зМіст

ФрагМент 1

Розглядається важливість служіння провідників кворумів і груп для зміцнення та 
служіння носіїв священства та їхніх сімей.

1. Пояснює місію Церкви.

1. Навчає провідників кворумів та груп організовуватися самим та 
організовувати комітети, щоб здійснювати місію Церкви.

1. Демонструє, яким чином провідники кворумів і груп можуть особисто служити носіям 
священства та їхнім сім’ям.

2. Демонструє, яким чином виконавчий комітет священства й рада приходу 
повинні діяти, допомагаючи у здійсненні цієї місії.

2. Демонструє, яким чином комітети кворумів і груп можуть збільшити єдність, 
залучити нових та менш активних своїх членів та повніше використати 
можливості священства при реалізації місії Церкви.

2. Пропонує ідеї як допомогти членам кворумів і груп у служінні іншим через 
домашнє вчителювання.

18 хвилинВступ і огляд

ФрагМент 2 19 хвилинМісія Церкви

ФрагМент 3 13 хвилинСлужіння кворуму та групи

ФрагМент 4 20 хвилинСлужіння

2. провідники священства колів і приходів можуть використовувати їх, щоб навчати провідників 
кворумів і груп на зборах провідництва та на регулярних навчаннях із служіння. 

3. провідники кворумів та груп можуть використовувати їх для навчання членів комітетів.

4. провідники кворумів і груп можуть використовувати їх, щоб доповнити навчання кворумів або груп.
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