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TIEM, KAS VĒLAS SAŅEMT SAVU ENDAUMENTU
LAIPNI LŪGTI!
Mēs priecājamies kopā ar Jums, tā kā Jūs nākat uz templi, lai saņemtu savu endaumentu.
Mēs zinām, ka Tas Kungs arī priecājas par Jūsu lēmumu, Jūsu ticību un paklausību, kad Jūs
noslēdzat mūžīgas derības Viņa namā.
Mēs vēlamies, lai šajā dienā Jums būtu pacilājoša un dziļi garīga pieredze.
templī Jums palīdzēs.

Brāļi un māsas

Šajā vēstulē Jūs atradīsiet svarīgu informāciju, kas Jums palīdzēs sagatavoties, lai ienāktu
Tā Kunga namā.
Ar sirsnīgiem sveicieniem,

_________________ ____________________ ___________________ _______________
Lars G. Malms
Tempļa prezidents

Espens Linne Amundsens Leifs Eriksons
Pirmais padomnieks
Otrais padomnieks

Ola Kerns
Tempļa rakstvedis
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LŪDZU, SAZINIETIES AR TEMPLI PĒC IESPĒJAS SAVLAICĪGĀK, LAI PIETEIKTU
LAIKU SAVAM ENDAUMENTAM.

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.
A.

B.

Tempļa
apmeklējuma
rekomendācija.
Jums
nepieciešama
tempļa
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.
Rekomendācija priekšrakstu veikšanai par sevi. Jums jābūt arī Rekomendācijai
priekšrakstu veikšanai par sevi, ko Jūs varat iegūt no sava bīskapa vai draudzes
prezidenta. Viņš atzīmēs rekomendācijā visus priekšrakstus, kuros Jūs
piedalīsieties. Jūsu bīskapam/draudzes prezidentam un Jūsu staba/misijas
prezidentam ir jāparaksta rekomendācija.

Lai Jūs varētu saņemt savu endaumentu, ir jāpaiet vienam pilnam gadam kopš Jūsu
konfirmācijas Baznīcā.
2.

IERAŠANĀS LAIKS

Dienā, kad Jums jāsaņem savs endauments, Jums ir jāierodas templī 1,5 stundas pirms
ieplānotās sesijas sākuma. Jūs drīkstat 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. Jūsu pavadītājam/ai templī jāierodas kopā ar Jums. Citi, kas vēlas apmeklēt
Jūsu endaumentu, var ierasties tieši uz sesiju, ierodoties 30 minūtes pirms sesijas sākuma.
Pavadītājs var būt arī kāds no tempļa darbiniekiem.

3.

APĢĒRBS

Veicot priekšrakstus, tiek vilkts balts apģērbs, simbolizējot šķīstību un cienīgumu. Templī
var arī iznomāt šādu apģērbu.
Māsas var vilkt savu kleitu, ja tā ir balta un atbilstošā garumā. Kleitām jābūt ar garām
piedurknēm un bez dziļa dekoltē.
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 pa tālruni +46(0)8 500 655 00.
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Ierodoties templī, Jums līdzi jāņem savi tempļa gārmenti. Tempļa gārmentus var iegādāties
Baznīcas materiālu sadales centrā.
Baznīcas materiālu sadales centra darba laiks:
Otrdiena–Ceturtdiena
7.30–17.00
Piektdiena
11.00–19.00
Sestdiena
7.30–19.00
4.

APĢĒRBS

Tempļa apmeklēšanai atbilstošs ir Svētdienas apģērbs.

5.

TEMPLĪ

Kad ienāksiet templī, Jūs vispirms pienāksiet pie rekomendāciju galda. Brālis, kas tur
atrodas, Jums pateiks, kur doties, un pārliecināsies, lai kāds par Jums parūpētos. Mēs
vēlamies, lai Jūsu tempļa apmeklējums būtu garīga pieredze.
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