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VADLĪNIJAS KRISTĪBU GRUPĀM
Tempļa apmeklējuma rekomendācijas
Jauniešiem, kas devušies uz templi, lai piedalītos kristību priekšrakstā par mirušajiem, jākļust 12 gadus veciem
šī gada laikā un jābūt derīgai tempļa rekomendācijai. Jaunajiem vīriešiem ir jābūt priesterības nesējiem.
Vadītāji ir atbildīgi par to, lai pārliecinātos, ka katram jaunietim ir sava tempļa rekomendācija vai viņš ir
ierakstīts grupas rekomendācijā.
Vadītāji
Kad ir lielākas grupas, ir vajadzīgi sekojoši vadītāji ar derīgām tempļa rekomendācijām:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grupas vadītājs
Viena vai vairākas personas, kas izpildīs kristīšanās rituālu (piem., priesteri)
Rakstvedis (kristībām)
Divi liecinieki (piem., priesteri)
Divi elderi konfirmācijām
Rakstvedis konfirmācijām
Viena vai divas māsas

Grupas vadītājiem, rakstvežiem un elderiem, kas veiks konfirmācijas, ir jābūt saņēmušiem savu endaumentu.
Brāļi, kas veiks kristīšanos, un liecinieki var būt priesteri, un māsas var būt jaunās sievietes.
Vadītāji ir atbildīgi par jauniešiem, kad tie atrodas tempļa piebūvē, kristīšanās telpā un ārpus tempļa. Tāpat ir
jābūt pastāvīgai jauniešu uzraudzībai viesu namā cauru diennakti. Viesiem vajadzētu ievērot klusumu viesu
namā pēc plkst. 22.00.
Kristību liecinieki, elderi, kuri konfirmēs, kristību rakstveži, tie, kas tiks konfirmēti, un māsas, kas asistēs pie
kristību baseina, kas nav daļa no attiecīgās maiņas tempļa darbiniekiem, var būt ģērbušies svēdienas apģērbā.
Tomēr tiem tempļa darbiniekiem, kuri ir nozīmēti savā maiņā strādāt pie kristību baseina, tiem, kas izpilda
kristības un kas tiks kristīti, jābūt tērptiem baltā. Templis nodrošinās kristību apģērbu gan tiem, kas kristīsies,
gan tiem, kas izpildīs kristības. Jauniešu vadītāji ir atbildīgi par to, lai pārliecinātos, ka kristību apģērbs ir
izmazgāts, izžāvēts un atgriezt atpakaļ drēbju skapī.
Instrukcijas, kas vadītājiem jāsniedz jauniešiem pirms došanās uz templi
1. Kristību rituāla laikā nedrīkst nēsāt kontaktlēcas. Lēcu trauciņš un piederumi ir jāņem līdzi.
2. Saskaņā ar vispārējiem tempļa noteikumiem, kristību telpā nevar ņemt līdzi nekādu literatūru, tai skaitā
Svētos Rakstus, vai mobilos telefonus.
3. Visiem, kas dodas uz templi, vajadzētu būt ģērbtiem, kā dodoties uz Svētā Vakarēdiena sapulci. Kad
jaunieši ierodas templī, tiem jādodas uz ēdnīcas piebūvi, kur tos sagaidīs tempļa prezidija pārstāvis un
aprunāsies ar viņiem. Tad jaunieši dosies pie rekomendāciju galda, kur vai nu tiks nosaukti viņu vārdi,
vai arī viņi parādīs savu personīgo tempļa rekomendāciju. Tad viņi pa vienam tiks aicināti ieiet templī.
Jaunajām sievietēm menstruālā perioda laikā nav ierobežojumu veikt kristības. Tetovējumi, rotas lietas, matu
krāsa, matu stils vai bārda neierobežo jauniešu dalību.
Nenesiet uz templi lielas somas.
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Kad jaunietis/te pamet kristību telpu, pieaugušajam vajadzētu pavadīt viņu tālāk par rekomendāciju galdu.
Gaidīšanas laiks un brīvais laiks
Lielām jauniešu grupām nepieciešamas labi saplānotas, kvalitatīvas aktivitātes, lai laikā pēc kristībām un
konfimācijām viņi justos apmierināti un nodarbināti. Gaidīšanas laiks samazināsies, ja jaunieši tiks sadalīti
mazākās grupās un dosies uz templi dažādos laikos. Kad veiksiet rezervāciju, izrunājiet ar biroja darbiniekiem
to, kā to noorganizēt.
Dažas grupas ir ieplānojušas seminārus, Svēto Rakstu viktorīnas, sporta aktivitātes un liecību sapulces
Vesterhaninges draudzes nama telpās. Lai šīs telpas būtu pieejamas jūsu uzturēšanās laikā, tās labi iepriekš
jārezervē. Ļoti svarīgi ir tas, lai visas izmantotās telpas tiktu atstātas labā stāvoklī, tīras un bez liekām mantām.
Stokholmas Zviedrijas dienvidu stabs ir atbildīgs par Vesterhaninges draudzes namu. Luiss Rodrigess ir
atbildīgais par rezervācijām. Lai rezervētu draudzes namu, zvaniet +46 (0)70–303 69 83.
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