
Nyckellära: Malaki 4:5–6 
Elia ska vända fädernas och barnens hjärtan 

Malaki profeterade att Elia skulle återställa beseglingsmakten innan Jesu Kristi andra ankomst. Den 3 april 
1836 i Kirtlands tempel uppenbarade sig den uppståndne profeten Elia för Joseph Smith och Oliver Cowdery och 
förlänade dem melkisedekska prästadömets beseglingsnycklar (se L&F 110:13–16). Dessa nycklar öppnade 
dörren för släktforskning och tempeltjänst för levande och döda. 

Förslag på övningar 

Kunskap om läran 

Du kan be eleverna diskutera följande situation med en kamrat eller i en liten grupp.  

Föreställ dig att du har en vän som nyligen bestämde sig för att bli medlem i kyrkan. Den här vännen är orolig, 
för hennes morföräldrar dog utan att ha lärt sig om Jesu Kristi återställda kyrka. Hon oroar sig för att de inte 
kommer att kunna leva med Gud i evigheten eftersom de aldrig döpte sig.  

• Vad skulle du kunna berätta för din vän som kan hjälpa henne lösa sina problem? 

Lyssna noga på elevernas svar för att avgöra hur mycket av följande information du 
ska återge. Det kan också vara bra att ställa frågor till eleverna som leder till 
information hellre än att bara återge den för dem. Till exempel: 

• Var i skrifterna hittar vi en profetia som kan lösa den här sortens problem? 
• Hur och när uppfylldes den här profetian? 

Läs Malaki 4:5–6 och ta reda på vad Malaki profeterade att Elia skulle göra när han återvände till jorden.  

• Vad tror ni att det betyder att Elia skulle ”vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till 
deras fäder” (v. 6)? 

En betydande lära i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är att familjer kan förenas för evigt genom 
templets förrättningar och Frälsarens makt.  

Denna profetia uppfylldes den 3 april 1836. Elia uppenbarade sig för Joseph Smith och Oliver Cowdery i 
Kirtlands tempel och gav dem de prästadömsnycklar som var nödvändiga för att besegla familjer till varandra 
(se L&F 110:13–16).  

President Henry B. Eyring i första presidentskapet berättade hur världen förändrades efter uppfyllandet av 
denna profetia: 

Från den dagen [3 april 1836] till i dag har intresset för att utforska den egna släkthistorien ökat 
exponentiellt. I ett ständigt ökande tempo verkar människor dras till sina förfäder med mer än ett 
flyktigt intresse. Släktforskningsarkiv, -föreningar och -tekniker har framkommit runtom i världen för att 
stödja det här intresset. Internets förmåga att förbättra kommunikationerna har gjort det möjligt för 
familjer att släktforska tillsammans med en hastighet och grundlighet som aldrig förr varit möjlig. … 

Jag vittnar om att Elia verkligen kom. Barnens hjärtan – era och mitt – har vänts till våra fäder, våra 
förfäder. Er tillgivenhet för era förfäder är en del av uppfyllelsen av den profetian. Den är djupt rotad i 
er upplevelse av vem ni är. … 



Många av era förfäder fick inte ta emot de här [prästadöms]förrättningarna. Men tack vare Guds försyn 
fick ni det. Och Gud visste att ni skulle känna er dragna till era förfäder i kärlek och att ni skulle ha den 
nödvändiga tekniken för att finna dem. Han visste också att ni skulle leva i en tid när tillgången till heliga 
tempel där förrättningarna kan utföras skulle vara större än någonsin i historien. Och han visste att kan 
kunde lita på att ni skulle göra det här arbetet till förmån för era förfäder. (Henry B. Eyring, ”Att samla in 
Guds familj”, Liahona, maj 2017, s. 21) 

• Vilka upplevelser har ni haft med templet och släktforskning som har hjälpt er känna en större 
närhet till era förfäder? 

• Hur liknar tempeltjänst och släktforskning det som Frälsaren gör för oss?  

• Varför tror ni att det är viktigt för vår himmelske Fader att förena och besegla familjer till varandra? 

Du kan bära ett personligt vittnesbörd om vikten av tempeltjänst och släktforskning. 
Uppmuntra eleverna att delta i tempeltjänst och släktforskning så att deras förfäder 
kan ta emot välsignelserna av evangeliets förrättningar och förbund. Om eleverna har 
begränsad tillgång till ett tempel kan du uppmuntra dem att göra det de kan för att 
delta i släktforskning och besöka templet när det är möjligt. 

Öva på tillämpning 
 

Om det är nödvändigt går du igenom principerna för att förvärva andlig insikt med 
eleverna.  

• Handla i tro.  
• Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv.  
• Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor.  

Ett sätt att göra det kan vara att be eleverna läsa stycke 5–12 i avsnittet ”Förvärva 
andlig insikt” i Grundmaterial om nyckelläror och söka efter ord eller uttryck i varje 
princip som kan användas i följande tillämpningsövning.  

Återge eller visa sedan följande situation.  

Ramon är en 16-årig präst i din församling som gick med i kyrkan för ungefär ett år sedan. Hans föräldrar och 
syskon döptes också, men ingen av dem har varit till kyrkan de senaste månaderna. Ramon kommer 
fortfarande till kyrkan på egen hand och till de flesta ungdomsaktiviteterna, men närhelst han bjuds in till en 
aktivitet som rör släktforskning verkar han ointresserad och deltar inte. 

• Vilka frågor kan du ställa till Ramon så att du förstår hans situation bättre? 

När du har ställt några av dina frågor till Ramon berättar han för dig att han oroar sig för släktforskning och 
tempeltjänst. Han förklarar att eftersom hans familj inte är så hängivna kyrkan undrar han om de ens är 
kvalificerade för att leva tillsammans som en evig familj. Av vilken orsak skulle han göra arbete för sina 
förfäder om hans närmaste familj inte ens tycks vara intresserade av evangeliet? Han undrar också om hans 
förfäder som tillhörde andra religioner kan bli förolämpade över hans ansträngningar att göra arbete i 
templet för dem. 

Du kan dela upp klassen i små grupper för att diskutera följande frågor. 



Med hjälp av det ni vet om principerna för att förvärva andlig insikt och den lära som undervisas i Malaki 4:5–
6, besvara följande frågor: 

Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv 

• Hur kan ni hjälpa Ramon att se sina bekymmer utifrån ett evigt perspektiv? 

• Vad skulle ni vilja hjälpa Ramon förstå bättre om Jesus Kristus och frälsningsplanen som kan hjälpa 
honom? 

Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor 

• Vilka skriftställen eller andra gudagivna källor kan ni berätta om för Ramon som kan hjälpa honom? 

Handla i tro 

• På vilka sätt kan Ramon handla i tro medan han söker efter svar på sina frågor?  

• Vilka välsignelser kan Ramon uppleva medan han försöker förstå mer om sina förfäder och 
anstränger sig för att besöka templet? 

Om eleverna diskuterade dessa frågor i små grupper kan du be frivilliga berätta för 
klassen om något de har diskuterat i sina grupper.  

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen 

Rita en teckning på ett pappersark som hjälper er komma ihåg Malaki 4:5–6 och dess nyckelfras, Elia ”ska 
vända … barnens hjärtan till deras fäder”. Sätt upp teckningarna där ni kan se och komma ihåg den eller ta en 
bild av den med era telefoner. När ni ser teckningen upprepar ni skriftställehänvisningen så att ni kan minnas 
den. 

När eleverna har utfört ritaktiviteten kan du låta dem berätta vad de har skapat. Be 
dem förklara hur deras teckning kommer att hjälpa dem minnas hänvisningen och 
nyckelfrasen.  

Repetera skriftstället  

Hjälp eleverna repetera den här skriftställehänvisningen och nyckelfrasen under en 
lektion i närtid. 

Visa teckningarna som ni ritade om Malaki 4:5–6 för någon och förklara hur bilden representerar 
nyckelfrasen, Elia ”ska vända … barnens hjärtan till deras fäder”. 

Kommentarer och bakgrundsinformation 

Hur kan släktforskning hjälpa mig knyta an till min familj på båda sidor av slöjan? 

President Russell M. Nelson har sagt: 

Varje människa som kommer till den här jorden är en produkt av generationer av föräldrar. Vi har ett 
naturligt behov av att känna ett band till våra förfäder. Det behovet finns i vårt hjärta, oavsett ålder. 

Tänk på det andliga band som skapas när en ung kvinna hjälper sin farmor att föra in familjeuppgifter i 
datorn, eller när en ung man ser sin farfarsfars namn på en mantalslängd. Det sker en förändring inom 



oss när vårt hjärta vänds mot våra förfäder. Vi känner att vi tillhör något som är större än vi själva. Vårt 
medfödda behov av familjeband fylls när vi länkas till våra förfäder genom templets heliga förrättningar. 

På grund av vikten av det arbetet har kyrkan byggt tempel närmare folket och släktforskning underlättas 
mer än någonsin tidigare. Vi förbättrar också sätten att finna och förbereda namn för templets 
förrättningar. (Russell M. Nelson, ”Generationer sammanlänkade genom kärlek”, Liahona, maj 2010, 
s. 92) 

Varför är det så viktigt med släktforskning? 

Äldste Quentin L. Cook i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: 

Om ungdomarna i varje församling inte bara kommer till templet och utför dop för de döda, utan även 
samarbetar med sina familjer och andra församlingsmedlemmar för att få fram släktnamn för 
förrättningsarbetet de utför, blir både de och kyrkan storligen välsignade. Underskatta inte de avlidnas 
inflytande på era ansträngningar och glädjen då ni slutligen får träffa dem ni tjänar. Den evigt 
betydelsefulla välsignelsen att få förena våra egna familjer går nästan inte att förstå. (Quentin L. Cook, 
”Rötter och grenar”, Liahona, maj 2014, s. 46–47) 

Äldste Dale G. Renlund i de tolv apostlarnas kvorum har lärt: 

Som medlemmar i kyrkan har vi ett gudomligt tilldelat ansvar att söka efter våra förfäder och 
sammanställa en släkthistoria. Det här är mycket mer än en rekommenderad hobby, för frälsningens 
förrättningar är nödvändiga för alla Guds barn. Vi ska hitta våra förfäder som dött utan att ha fått 
frälsningens förrättningar. Vi kan utföra de ställföreträdande förrättningarna i templet, och våra 
förfäder kan välja att ta emot förrättningarna. Vi har också uppmanats att hjälpa församlings- och 
stavsmedlemmar med deras släktnamn. Det är enastående förunderligt att vi genom släktforskning och 
tempeltjänst kan hjälpa till att återlösa de döda. (Dale G. Renlund, ”Släktforskning och tempeltjänst: 
Besegling och helande”, Liahona, maj 2018, s. 46-47) 

 

Kompletterande övning 

Släktforskningens utlovade välsignelser 

I videon ”Släktforskningens utlovade välsignelser” [The Promised Blessings of Family History] (3:24), finns på 
ChurchofJesusChrist.org, identifierar nutida apostlar några av de många välsignelser vi kan få när vi deltar i 
släktforskning.  

När du har visat videon ber du eleverna berätta vad de lade märke till. Uppmuntra 
eleverna att göra upp en plan på att delta mer i tempeltjänst och släktforskning så att 
de är kvalificerade för välsignelserna som beskrivs i videon. 

 

https://www.churchofjesuschrist.org/media/video/2015-01-27-the-promised-blessings-of-family-history?lang=eng

