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TIEM, KAS IERODAS, LAI TIKTU SAISTĪTI TĀ KUNGA NAMĀ
LAIPNI LŪGTI!
Mēs priecājamies, ka Jūs nākat uz templi, lai taptu saistīti uz mūžību kā vīrs un sieva. Mēs
zinām, ka Tas Kungs priecājas par Jūsu ticību un paklausību, kad Jūs noslēdzat mūžīgas
derības Viņa namā.
Mēs vēlamies, lai Jūsu tempļa laulība būtu skaista, neaizmirstama un dziļi garīga
pieredze, un mēs palīdzēsim Jums, lai šī diena Jums būtu neaizmirstama.
Šajā vēstulē ir svarīga informācija, kas Jums var būt noderīga, kad Jūs gatavojaties ienākt
Tā Kunga namā.
Ar sirsnīgiem sveicieniem,

_________________ ____________________ _________________ _____________
Lars G. Malms
Tempļa prezidents

Espens Linne Amundsens Leifs Eriksons
1. padomnieks
2. padomnieks

Ola Kerns
Tempļa rakstvedis
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KĀ SAZINĀTIES AR TEMPLI UN NORUNĀT KONKRĒTU LAIKU JŪSU
SAISTĪBU PRIEKŠRAKSTAM
Ir svarīgi, lai Jūs uzmanīgi izlasītu šo vēstuli un iegūtu visu sev nepieciešamo informāciju.
Ja Jums ir kādi jautājumi, zvaniet uz tempļa biroju pa tālruni +46(0)8 500 655 00. Mēs
priecāsimies Jums palīdzēt.
TEMPĻA APMEKLĒJUMA REKOMENDĀCIJAS

1.

Ejot uz templi, Jums nepieciešamas divas tempļa rekomendācijas.

2.

A.

Tempļa apmeklējuma rekomendācija. Jums nepieciešama rekomendācija no
Jūsu bīskapa vai draudzes prezidenta. Pārliecinieties, ka tā pilnībā ir aizpildīta
un ka uz tās ir trīs paraksti — no bīskapa/draudzes prezidenta, no staba/misijas
prezidenta un Jūsu.

B.

Rekomendācija priekšrakstu veikšanai par sevi. Jums jābūt arī
Rekomendācijai priekšrakstu veikšanai par sevi, ko Jūs varat iegūt no Jūsu
bīskapa vai draudzes prezidenta. Šī rekomendācija jāparaksta arī Jūsu
staba/misijas prezidentam. Šī rekomendācija ir derīga, lai saistītos ar mirušu
dzīvesbiedru.
SAISTĪŠANA PĒC ENDAUMENTA SESIJAS

Ja Jūs plānojat saņemt savu endaumentu un uzreiz pēc tā tikt saistīti, Jums jāierodas
templī 1,5 stundas pirms ieplānotās sesijas. Jūs esat laipni lūgti aicināt līdzi radinieku vai
draugu, lai viņš būtu Jūsu personīgais pavadītājs. Brāļi var palūgt brāli, kurš jau ir
saņēmis savu endaumentu, būt par viņu pavadītāju, un māsas var palūgt māsu, kura jau ir
saņēmusi savu endaumentu, būt par viņu pavadītāju. Ja Jums nebūs sava pavadītāja,
templis Jums to nodrošinās. Pārējiem, kas vēlas piedalīties, būtu jāierodas ne vēlāk kā 30
minūtes pirms ieplānotās endaumenta sesijas.

3.

TEMPĻA LAULĪBA, JA JAU SAŅEMTS ENDAUMENTS

Ja Jūs dodaties uz templi vienīgi saistīšanās nolūkā, Jums jāierodas templī vienu stundu
pirms ieplānotās saistīšanas. Jūsu viesiem ir jāierodas templī ne vēlāk kā 30 minūtes
pirms ceremonijas. Tikai ģimenes locekļi un tuvi draugi, kuri ir saņēmuši savu
endaumentu un kuriem ir derīgas tempļa rekomendācija, drīkst apmeklēt ceremoniju.
Viņiem nav jābūt baltā apģērbā. Fotoaparāti ir jāatstāj pie rekomendāciju galda. Jums tiks
iedota kvīts.
4.

LIECINIEKI

Lūdzu, uzaiciniet divus brāļus (ģimenes locekļus vai draugus) būt par lieciniekiem
saistīšanas ceremonijas laikā. Ja Jums nav liecinieku, tos nodrošinās templis.
Lieciniekiem ir jāierodas templī 30 minūtes pirms saistīšanas, lai parakstītu
nepieciešamos dokumentus.
5.

GAIDĪŠANAS LAIKS PĒC KRISTĪBĀM UN CIVILĀS LAULĪBAS
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Lai saņemtu savu endaumentu, pēc Jūsu konfirmācijas Baznīcā ir nepieciešams vismaz
viena gada nogaidīšanas periods. Lai pāris, kas dzīvojis civilā laulībā, tiktu saistīts templī,
tam arī ir nepieciešams vismaz viena gada nogaidīšanas periods.
Cienīgs pāris, kurš nav noslēdzis tempļa laulību, jo viens vai abi no tiem nav bijuši
Baznīcas locekļi vismaz vienu gadu, var saņemt savu endaumentu un tikt saistīti vienu
gadu pēc tam, kad tie kļuvuši par Baznīcas locekļiem. Ja tas tā ir Jūsu gadījumā, lūdzu,
iesniedziet pieprasījumu savam bīskapam/draudzes prezidentam. Viņš Jums sniegs
padomu atbilstoši Jūsu apstākļiem. Tas jādara, pirms Jūs dodaties uz templi. Ja viens no
jums ir ticis saistīts templī jau iepriekš, Jums ir jāpaņem līdzi arī vēstule no Augstākā
prezidija.
6.

BĒRNU SAISTĪŠANA AR VECĀKIEM

Bērniem, kuri ir vecāki par 21 gadu, precēti vai neprecēti, lai tiktu saistīti ar saviem
vecākiem, jābūt saņēmušiem savu endaumentu. Bērniem, kuri ir vecumā no 8 līdz 21
gadam, lai tiktu saistīti ar saviem vecākiem, jābūt kristītiem un konfirmētiem un tempļa
apmeklējuma rekomendācijai. Vīriešiem, kas ir 12 gadus veci un vecāki, jābūt Ārona
priesterības nesējiem. Izņēmumi var būt bērniem ar garīgiem traucējumiem. Par šādiem
izņēmumiem runājiet ar savu bīskapu/draudzes prezidentu. Bērniem, kuri vēl nav 8 gadus
veci, ir tikai nepieciešama ģimenes grupas pieraksta informācija. (Skat. tālāk 8. sadaļu.) Ja
bērni, kuri gatavojas tikt saistīti, ir adoptēti vai ir no citas laulības, ir ārkārtīgi svarīgi, lai
Jūs savlaicīgi sazinātos ar templi, lai pārliecinātos, ka Jums ir visi nepieciešamie
dokumenti. Šis zvans var palīdzēt izvairīties no vilšanās, kas var rasties ierodoties templī.
Ja Jums ir kādi jautājumi par bērnu saistīšanu ar vecākiem, lūdzu, pirms savas plānotās
ierašanās jau savlaicīgi sazinieties ar templi.
7.

GAIDĪŠANS LAIKS SAISTĪŠANAI AR MIRUŠU DZĪVESBIEDRU VAI
MIRUŠIEM BĒRNIEM

Ja Jūs vēlaties saistīties ar mirušu dzīvesbiedru vai jums tiks saistīti miruši bērni, pirms
saistīšanas jāpaiet vienam pilnam gadam pēc nāves.
8.

ĢIMENES GRUPAS PIERAKSTS

Aizpildiet ģimenes grupas pierakstu, iekļaujot visus bērnus, gan dzīvos, gan mirušos.
Atnesiet to uz templi.
9.

BĒRNIEM ATĻAUTS APMEKLĒT SAISTĪBAS

Ar derīgu tempļa apmeklējuma rekomendāciju neprecētas personas, kuras ir vecumā no 8
līdz 21 gadam un nav saņēmušas endaumentu, var saņemt atļauju ieiešanai templī, lai
redzētu savu brāļu un māsu saistīšanu ar saviem vecākiem. Šīs atļaujas tiek izsniegtas, ja
šie bērni ir dzimuši derībā vai ir iepriekš saistīti ar saviem vecākiem un ir kristīti.
Vīriešiem, kas ir 12 gadus veci un vecāki, jābūt Ārona priesterības nesējiem. Bērniem,
kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nav nepieciešama tempļa rekomendācija, taču tiem jābūt
dzimušiem derībā vai iepriekš saistītiem ar saviem vecākiem.
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10.

BĒRNU PIESKATĪŠANA UN BĒRNU APĢĒRBS

Kad bērni, kuri tiks saistīti ar saviem vecākiem, pavada laiku bērnu istabā, viņiem ir
nepieciešama aukle. Apģērbu šiem bērniem var aizņemties templī. Ja vēlaties, Jūs
bērniem varat paņemt līdzi baltas drēbes. Saistīšanai kurpes nav nepieciešamas.
11.

TEMPLĪ VALKĀJAMAIS APĢĒRBS

Veicot priekšrakstus tiek vilkts balts apģērbs, simbolizējot šķīstību un cienīgumu. Templī
var arī iznomāt šādu apģērbu. Ja sievietes vēlas valkāt savu kleitu, tai jābūt pilnā augumā,
pilnīgi baltai, ar garām piedurknēm un bez dziļa izgriezuma.
Vīriešiem ir jāvelk balti krekli ar garām piedurknēm, baltas bikses un balta kaklasaite vai
tauriņš. Gan vīriešiem, gan sievietēm ir jāvelk baltas kurpes vai čības ar baltām, viegli
ietonētām vai pelēkām zolēm.
Ja rodas kādi jautājumi par apģērbu, runājiet ar staba/apgabala Palīdzības biedrības
prezidenti vai zvaniet uz templi.
Dodoties saņemt savu endaumentu, ņemiet līdzi savus tempļa gārmentus. Tempļa
gārmentus var iegādāties Baznīcas materiālu sadales centrā Viesu mājā, uzrādot derīgu
Tempļa apmeklējuma rekomendāciju.
Baznīcas materiālu sadales centra darba laiks:
Otrdiena–Ceturtdiena
7.30–17.00
Piektdiena
11.00–19.00
Sestdiena
7.30–19.00
12.

VALKĀJAMAIS APĢĒRBS, DODOTIES UZ TEMPLI

Dodoties uz templi, atbilstošs ir svētdienas apģērbs.

13.

FOTOGRAFĒŠANA

Ja pēc saistīšanas Jūs vēlaties fotografēties templī, tas var notikt noteiktā vietā.
Fotografēties citās vietās templī ir aizliegts. Ja ir labs laiks, iesakām izmantot skaisto
tempļa apkārtni. Pirms atstāt templi, lūdzu, uzvelciet savus apavus.
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