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III

Översikt

Syftet med denna handledning
Den här handledningen beskriver hur ledare kan organisera, leda och införliva tempeltjänst och släkt-
forskning i församlingar och stavar. Den beskriver hur släktforskningen kan utgöra en integrerad del av 
församlingsrådets arbete med att frälsa själar. Den beskriver också hur ledare kan stärka sig själva och 
andra genom att delta i arbetet.

Den här handledningen ger information som inte finns med i Handbok 2: Kyrkans förvaltning, och den 
ersätter Administrativ handledning för släktforskning, som avdelning 5.4.7 av handboken refererar till. Den 
är riktad till stavspresidentskap, biskopsråd, högprästernas gruppledare, högrådsmedlemmar med 
ansvar för att samordna släktforskningen samt andra medlemmar i stavs- och församlingsråd. Äld-
stekvorumets presidenter använder den här handledningen i församlingar eller grenar där det inte finns 
en gruppledare för högprästerna. Den här handledningen innehåller också information om hur släkt-
forskningshandledare, indexeringsledare i staven, föreståndare för stavens släktforskningscenter och 
områdets släktforskningsrådgivande samt stavsledare genomför släktforskningsarbetet. 

När du använder den här handledningen studerar och begrundar du den dithörande informationen för 
att få inspiration om hur du gör släktforskning till en del av ditt eget liv och en del av församlingens eller 
stavens ledarskapsansvar. Använd spalten för kommentarer på varje sida för att skriva ner dina intryck. 
Följ riktlinjerna som beskrivs i denna handledning och tillämpa de unika intryck som du får. 

Att vända hjärtan DVD
Att vända hjärtan DVD (08885.180) innehåller en dvd-presentation som åskådliggör principerna som lärs 
ut i denna handledning. Den innehåller exempel ur det verkliga livet på hur ledarna i en stav använde 
tempeltjänst och släktforskning för att stärka enskilda och familjer. Den innehåller också instruktionsfil-
mer som beskriver det ansvar som stavs- och församlingsledare och andra med släktforskningsrelaterade 
ämbeten har i samband med tempeltjänst och släktforskning. 

Dvd:n kan användas till personliga studier eller på rådsmöten för att inleda diskussioner och göra upp 
planer för tempeltjänst och släktforskning. Filmerna på dvd:n finns också under avdelningen Serving in 
the Church på LDS.org.

FamilySearch
FamilySearch är det namn som kyrkan använder för att beskriva sitt släktforskningsarbete, sina pro-
dukter och tjänster för allmänheten. FamilySearch .org är namnet på den huvudsakliga webbplatsen där 
släktforskare kan upptäcka, bevara och dela med sig av sin släkthistoria.

Tillämpning i grenar, distrikt och missioner
Av administrativa skäl avser orden biskop och biskopsråd i den här handledningen även grenspresidenter 
och grenspresidentskap. Orden stavspresident och stavspresidentskap avser även distriktspresidenter och 
distriktspresidentskap. Det som sägs om församlingar och stavar gäller oftast också grenar, distrikt och 
missioner.
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1

Att välsigna liv genom 
tempeltjänst och 
släktforskning

”Se, tiden är till fullo kommen om vilken Malakis mun talade, han som vittnade 
att han [Elia] skulle sändas … för att vända fädernas hjärtan till barnen och 
barnens till fäderna.”

L ä r a n  o c h  f ö r b u n d e n  1 1 0 : 1 4 – 1 5

Detta verks andligt förfinande natur
”Att vända hjärtan” innebär att enskilda och familjer känner ett andligt upp-
vaknande när de betjänar sina avlidna släktingar och upplever glädjen i att 
vara aktiva deltagare i en grundläggande del av vår himmelske Faders fräls-
ningsplan (se L&F 138:56). Deltagande i tempeltjänst och släktforskning vidrör 
själen när den Helige Anden bär vittne om familjens eviga natur. 

”Elia kom för att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens till 
fäderna. I och med detta började den naturliga tillgivenheten mellan gene-
rationerna att förstärkas. Denna återställelse åtföljdes av något som ibland 
kallas för Elias ande — en manifestation från den Helige Anden som bär 
vittne om familjens gudomliga natur.”

Äldste Russell M. Nelson
Nordstjärnan, juli 1998, s. 34.

Medlemmar som deltar i detta verk är inspirerade att leva evangelieinriktade 
liv och det är troligare att de håller personlig bön och familjebön, bedriver 
personliga skriftstudier och även tillsammans med familjen samt håller regel-
bundna hemaftnar. När medlemmar deltar i tempeltjänst och släktforskning är 
det vanligtvis troligare att de närvarar vid alla andra möten i kyrkan. 

”I min egen familj är några av de heligaste och dyrbaraste 
upplevelserna de stunder när vi samlats i templet för att 
utföra beseglingens förrättningar för våra avlidna anför-
vanter … De viktigaste och krönande välsignelserna i 
kyrkans medlemskap är de välsignelser vi tar emot i Guds 
tempel.”

President Thomas S. Monson
Liahona, maj 2011, s. 93.
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”Det finns inget arbete som bättre skyddar kyrkan än tempeltjänsten och den släktforskning 
som ligger till grund för det. Inget arbete är mer andligt förfinande. Inget arbete ger oss större 
kraft. Inget arbete kräver större rättfärdighet.”

President Boyd K. Packer
”Det heliga templet”, Liahona, okt. 2010, s. 35

Släktforskning kan hjälpa ledarna att genomföra frälsningsarbetet 
för både levande och döda
Ledare kan använda tempeltjänst och släktforskning som ett sätt att stärka 
medlemmar och deras familjer. Ledare funderar över hur de ska använda släkt-
forskningen för att:

• utföra missionsarbete
• behålla nyomvända
• aktivera medlemmar
• undervisa om evangeliet

Den här handledningen ger exempel på hur detta kan genomföras. 

Nu är den idealiska tidpunkten för tempeltjänst och 
släktforskning
Den 3 april 1836 uppenbarade sig profeten Elia i templet i Kirtland och åter-
ställde nycklarna till den beseglande kraften och uppfyllde den profetia av 
Malaki som hade förkunnats för Joseph Smith (se Joseph Smith — Historien 
1:38; L&F 110).

”Jag finner det mycket betecknande att detta tillkännagiv-
ande, denna upprepning av Malakis förunderliga ord om 
arbetet för de döda, gavs till pojken Joseph fyra år innan han 
fick ta plåtarna från kullen. Det gavs innan han fick ta emot 
aronska eller melkisedekska prästadömet, innan han döptes 
och långt innan kyrkan organiserades. Det säger mycket om 

detta arbetes företräde i Herrens plan.”
President Gordon B. Hinckley

”Elias ande”, Nordstjärnan, nov. 1996, s. 19
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När Elia visade sig för profeten Joseph Smith markerade det inledningen på 
tempeltjänsten och släktforskningsarbetet i denna tidsutdelning. I vår tid har 
arbetet med tempeltjänst och släktforskning påskyndats. Tekniska framsteg har 
möjliggjort för FamilySearch att lägga ut tempel- och släktforskningsuppteck-
ningar på internet vilket gjort dem lätt tillgängliga för medlemmar över hela 
världen. Tempel är tillgängliga för fler medlemmar på fler platser. 

Kyrkans medlemmar fortsätter att utöka sin förmåga att förstå och använda 
nya metoder för att förbereda namn till templet. Med fler uppteckningar till-
gängliga för fler människor och nya verktyg som används av det uppväxande 
släktet, har tiden kommit att verkligen vända Guds barns hjärtan. 

Ledarskap för tempeltjänst och släktforskning
Prästadömsledare ger doktrinär och administrativ 
vägledning för tempeltjänst och släktforskning. Deras 
vägledning är nödvändig för att leda medlemmar till 
templet genom släktforskningsarbetet. De undervisar 
medlemmar och uppmuntrar dem att besöka templet 
och släktforska.

I prästadömsledarnas ansvar ingår:

• Stavspresidenterna innehar nycklarna till detta 
arbete och presiderar därför över och leder  
tempel- och släktforskningsarbetet i staven. 

• Biskoparna innehar nycklarna till detta verk och 
leder därför tempel- och släktforskningsarbetet i 
församlingen. 

• På högprästernas gruppledare vilar det främsta 
ansvaret att samordna församlingsrådets arbete att uppmuntra och möjlig-
göra tempeltjänst och släktforskning i församlingen.

Prästadömsledarna och alla andra medlemmar i församlingsrådet uppmuntrar 
de medlemmar som de har ansvar för att:

• Ta emot sina tempelförrättningar och hjälpa sina närmaste familjemedlem-
mar att också ta emot dem. 

• Inneha en gällande tempelrekommendation och besöka templet så ofta 
som omständigheterna, vilket inbegriper familjens behov, tillåter det. 
Vuxna som inte tagit emot sin begåvning och ungdomar som är 12 år 
och äldre, vilket innefattar nya medlemmar, uppmuntras att skaffa sig en 
rekommendation med begränsad användning och låta döpa och konfir-
mera sig för de döda. 

• Delta i släktforskning genom att finna avlidna släktingar, begära tempel-
förrättningar för dem om det behövs och själva utföra förrättningarna om 
det är möjligt. 

• Bevara och föra uppteckningar över sitt eget liv och sina förfäders liv, 
bland annat dagböcker, personlig historia, familjefoton och andra familje-
uppteckningar. 

Församlingens och stavens ledare hjälper 
medlemmar att ta emot templets välsignel
ser genom släktforskning. 
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Doktrinära studier

•	Malaki	4:5–6
•	Efesierbrevet	1:10
•	Läran	och	förbunden	2
•	Läran	och	förbunden	110
•	Läran	och	förbunden	128
•	Läran	och	förbunden	138
•	Russell M.	Nelson,	”Generationer	sammanlänkade	genom	kärlek”, 

Liahona, maj 2010, s 91–94
•	Förbered dig för det heliga templet (36793.180)

Övrigt material

Registrera dig på internet på FamilySearch .org/ serve för att få tillgång 
till fler resurser som är specifikt avsedda för prästadömsledare.
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Medlemmar leds till templet genom släktforskning
När medlemmar släktforskar blir de inspirerade att göra templet till en viktig del av sitt liv. 
Ledares vägledning och vittnesbörd är nyckeln till att leda medlemmar till templet genom 

släktforskningsarbetet. Här nedan följer tre saker som ledare kan göra:

Upptäcka
”Och sålunda upptäckte min far 
Lehi sina fäders släktlinjer … han 
[fylldes] av Anden och började 
profetera” (1 Nephi 5:16–17).
Liksom Lehi kan ledare själva snabbt 
upptäcka kraften i släktforskning 
genom att:
•	studera	och	begrunda	läran	om	

tempeltjänst och släktforskning
•	se	på	uppteckningar	och	förbe

reda förrättningar för sina avlidna 
släktingar på FamilySearch .org

•	utföra	förrättningar	i	templet	för	
sina avlidna släktingar. 

Undervisa
President Boyd K. Packer lärde: 
”Sann lärdom, som blir förstådd, 
förändrar attityder och beteende” 
(Nordstjärnan, jan. 1987, s. 13).
Ledarna undervisar om lärdomar 
som rör tempeltjänst och släktforsk
ning. De vittnar om att detta är en 
grundläggande del av frälsningsar
betet. 
Ledarna inspirerar medlemmar 
att upptäcka glädjen med tempel
tjänst och släktforskning genom att 
undervisa om denna lära och genom 
att vittna om välsignelserna som 
kommer av att man deltar i detta 
arbete. 

Möjliggöra
Ledare avgör det bästa sättet att 
inbjuda medlemmar att delta i 
tempeltjänst och släktforskning och 
det bästa sättet att hjälpa dem utföra 
arbetet.
Ledare bidrar med nödvändiga 
resurser för att hjälpa medlemmar 
med tempeltjänst och släktforskning, 
vilket omfattar:
•	kallade	och	utbildade	släktforsk

ningshandledare
•	släktforskningskurser,	evenemang	

och aktiviteter
•	ett	släktforskningscenter,	om	

staven fastställt ett sådant
•	ett	projekt	inom	FamilySearch	

Indexering, om staven eller försam
lingen anordnar ett sådant.
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Stavsledare
”Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att han skulle vara Herre över både 
levande och döda.” 

R o m a r b r e v e t  1 4 : 9

Stavspresidenten och hans rådgivare
Stavspresidenten presiderar över frälsningsarbetet i staven, vilket inkluderar 
tempeltjänst och släktforskning. Stavspresidenter kan använda tempeltjänst 
och släktforskning som ett sätt att stärka medlemmar och deras familjer. Stavs-
presidenter funderar över hur de ska använda släktforskning för att hjälpa till 
med missionsarbete, behålla, aktivera och undervisa om evangeliet. Stavsled-
arna bör gå igenom avsnittet”Församlingsledare” för att finna exempel på hur 
man använder släktforskning i detta arbete.

Stavspresidenten och hans rådgivare sätter ett exempel genom att undervisa 
om tempeltjänst och släktforskning och genom att vittna om de välsignelser 
som kommer av att delta i detta verk. De uppmuntrar stavens medlemmar att 
finna sina avlidna förfäder och utföra nödvändiga förrättningar för dem. De 
ser till att stavens ledare använder släktforskningen som ett sätta att uppnå 
stavens målsättningar. De leder arbetet med tempeltjänst och släktforskning 
och dithörande evenemang i sina stavsråd. 

Stavspresidentskapet kan utse en eller flera högrådsmedlemmar till att över-
vaka arbetet med tempeltjänst och släktforskning. Här nedan ges ett exempel 
på hur släktforskning organiseras på stavsnivå. 

Stavspresident

Presiderar över frälsningsarbetet

Högrådsmedlem

Instruerar högprästernas gruppledare och samordnar  
stavens arbete med släktforskningscentren  

och FamilySearch Indexering

Områdets 
släktforskningsrådgivande

Utgör en tillgång  
för staven 

Högprästernas 
gruppledare

Samordnar 
församlingens arbete 
med tempeltjänst och 

släktforskning

Indexeringsledare  
i staven

Samordnar  
FamilySearch  
Indexering

Föreståndare för 
släktforskningscenter

Övervakar 
släktforskningscentret
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Stavsrådet
När stavsrådet inriktar sig på frälsningsarbetet bör de beakta hur tempeltjänst 
och släktforskning kan utgöra en viktig resurs när det gäller att genomföra 
frälsningsarbetets många aspekter. Stavsrådet gör följande:

• hjälper till med stavens planer, målsättningar och aktiviteter inom tempel-
tjänst och släktforskning

• avgör hur tempeltjänst och släktforskning kan hjälpa stavens biorganisa-
tioner att genomföra frälsningsarbetet, i vilket medlemmarnas arbete med 
att missionera, behålla omvända, aktivera och undervisa om evangeliet 
ingår

• avgör hur stavens aktiviteter, till exempel stavens tjänandeprojekt, hög-
tidsevenemang, ungdomskonferenser och aktiviteter för unga vuxna kan 
berikas genom att införliva släktforskningsarbete i dessa evenemang. 

Högrådsmedlem med ansvar för tempeltjänst och släktforskning
Högrådsmedlemmen (eller -medlemmarna) med 
ansvar för tempeltjänst och släktforskning samord-
nar stavens tempeltjänst och släktforskning. Han 
övervakar släktforskningsarbetet på tre sätt. 

Instruerar högprästernas gruppledare
Högrådsmedlemmen instruerar högprästernas 
gruppledare och äldsternas kvorumledare i deras 
ansvar inom tempeltjänst och släktforskning. Han 
ser till att staven, församlingarna och högpräster-
nas grupper och äldstekvorum organiseras till att 
utföra tempeltjänst och släktforskning. 

Samordnar FamilySearch Indexering
Om staven väljer att organisera ett projekt 
inom FamilySearch Indexering så är det hög-
rådsmedlemmen som överinser projektet. 
På begäran av stavspresidentskapet kan han 
rekommendera en enskild person att kallas 
som indexeringsledare i staven. 

Samordnar stavens släktforsknings-
resurser
Högrådsmedlemmen överinser alla släkt-
forskningscenter i staven. På begäran kan 
han till stavspresidentskapet rekommendera 
personer att kallas som föreståndare för 
släktforskningscentren eller assisterande före-
ståndare. Han ger församlingar i uppdrag,  

Högrådsmedlem

Instruerar högprästernas 
gruppledare

Samordnar FamilySearch 
Indexering

Samordnar stavens 
släktforskningsresurser

Den ansvariga högrådsmedlemmen samordnar släktforsk
ningen i staven. Han instruerar församlingsledare och 
rapporterar regelbundet till stavspresidentskapet. 
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genom högprästernas gruppledare, att kalla släktforskningshandledare för att 
bemanna varje släktforskningscenter i staven. För släktforskningscenter som 
betjänar flera stavar arbetar högrådsmedlemmar från deltagande stavar tillsam-
mans för att överinse centren och se till att det finns släktforskningshandledare 
och medel.

Eftersom släktforskningscentren är viktiga för samhället och betjänar många 
människor som inte är medlemmar i kyrkan, samarbetar högrådsmedlemmen 
också med stavens representanter för informationstjänsten för att involvera 
samhället i släktforskningsevenemang. 

I stavar där ledare, däribland högrådsmedlemmar, är aktiva inom släkt-
forskning sänds det i genomsnitt in dubbelt så många namn till templet 
som i stavar där ledarna inte aktivt deltar. (Hämtat från en analys av 2010 
FamilySearch data.)

FamilySearch Indexering

Fördelarna med indexering
FamilySearch Indexering är ett sätt för kyrkan att göra sin väldiga samling av 
genealogiska uppteckningar tillgängliga för allmänheten. Volontärer använder 
hjälpmedlen som finns på FamilySearch .org för att skapa lätt sökbara register 
till uppteckningarna. De indexerade uppteckningarna görs sedan tillgängliga 
via FamilySearch.org.

Indexering kan utföras av nästan alla, ung som gammal. 
Det berör både dem som utför indexeringen och dem 
som använder de indexerade uppteckningarna. Några 
av fördelarna med indexeringen inbegriper:

• Den gör det möjligt för enskilda att snabbare söka 
efter och finna sina förfäder. 

• Den bidrar med tillfällen att tjäna. Medlemmar —
däribland dem som är mindre aktiva, bundna vid 
hemmet eller äldre — kan arbeta med indexering i 
sitt hem.

• Den gör det möjligt för ungdomar och unga vuxna 
att delta i släktforskningsarbetet.

Indexering i stavar och församlingar
Även om indexering går att utföra på egen hand ”kan 
stavspresidentskapet bestämma sig för att det skulle 
vara fördelaktigt om stavens medlemmar arbetade till-
sammans på ett indexeringsprojekt” (Handbok 2: Kyrkans 

förvaltning [2010], 5.4.7). Om staven väljer att upprätta ett organiserat projekt 
inom FamilySearch Indexering samordnas det av den högrådsmedlem som 
överinser släktforskningsarbetet i staven.

8

FamilySearch Indexering välsignar dem 
som utför indexeringen såväl som dem som 
använder de indexerade uppteckningarna.
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9

Stavspresidentskapet, i samråd med högrådsmedlemmen, rekommenderar 
någon att kallas som indexeringsledare i staven. Assiste-
rande ledare kan också kallas. Ledaren utbildar och 
stödjer medlemmar i deras indexeringsarbete, samord-
nar medlemmarnas arbete och har tillgång till indexe-
ringsprogrammets rapporter för att se hur det går för 
dem i staven som deltar i programmet. Ledaren bidrar 
med regelbundna uppdateringar angående stavens 
indexeringsarbete till högrådsmedlemmen. 

Medlemmar i staven kan kallas att verka som indexe-
rare. De kallas på församlingsnivå och får direktiv från 
stavsnivå.

Församlingar kan välja att organisera ett församlingens 
indexeringsprojekt om det inte finns något strukturerat 
indexeringsprojekt i staven.

Stavens och församlingens ledare får själva bestämma 
hur de organiserar indexeringsarbetet inom Family-
Search. Ledarna organiserar indexeringsarbetet på sätt 
som bäst motsvarar deras medlemmars behov. 

Ledarna kan hjälpa till med indexeringsarbetet genom att:

• uppmuntra medlemmar till frivilligt deltagande, antingen på egen hand 
eller som en del av en organiserad insats

• inbjuda lokala samhällsmedlemmar att använda de indexerade uppteck-
ningarna via FamilySearch .org och att hjälpa till med indexeringsarbetet

• utse handledare, däribland ungdomar, till att hjälpa andra att lära sig 
indexera.

En tonåring förklarade hur det var till välsignelse för henne att delta i  
indexeringen: 

”Jag vet att jag hjälper till med att finna människor som kanske inte 
annars skulle ha fått chansen att få sitt arbete utfört … Det är häftigt att 
veta att även om jag inte själv besöker templet för deras skull, kan jag 
hjälpa dem att komma dit” (Amanda Pace, i Mindy Raye Holmes, ”Index-
ing Mania”, New Era, maj 2009, s. 19).

Släktforskningscentren

Syftet med släktforskningscentren
Kyrkan har upprättat tusentals släktforskningscentrer runt om i världen. Led-
are använder släktforskningscentren som en resurs till att välsigna medlem-
marna såväl som att bidra med en värdefull tjänst i samhället.

Kyrkans släktforskningscentrer drivs under prästadömets ledning. Under 
stavspresidentskapets ledning övervakar högrådsmedlemmen som ansvarar 

FamilySearch Indexering ger många möjlig
het att tjäna.
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för tempeltjänst och släktforskning alla stavens släkt-
forskningscentrer.

Släktforskningscentren ger medlemmar och samhälls-
invånare tillgång till släktforskningsresurser, däri-
bland:

• Resurser för att kunna släktforska
• klasser och workshops
• privatundervisning

När stavsledarna försöker genomföra informations-
tjänstens målsättningar, ser de släktforskningscentren 

som ett unikt och effektivt sätt att förstärka kyrkans position i det lokala sam-
hället. Huvuddelen av släktforskarna som använder släktforskningscentren 
är inte medlemmar. En sådan släktforskare förklarade hur hennes liv hade 
välsignats av ett släktforskningscenter:

”Jag tycker att centret är helt fantastiskt och jag älskar att ha tillgång till 
uppteckningarna från Salt Lake City … När jag finner något önskar jag att 
jag kunde säga: ’Det var jag som fann det’, men det är som om Gud satte 
dit det där. Jag är inte mormon, men en av de saker jag verkligen känner 
i mitt hjärta är att detta är någonting som Gud vill ha gjort” (Myra Sims, i 
LaRene Gaunt, ”Family History Wellspring”, Ensign, aug. 1993, s. 24).

Medarbetare på släktforskningscentren
Den ansvariga högrådsmedlemmen ser till att behovet av medarbetare på 
släktforskningscentren i staven blir tillgodosett. För släktforskningscenter  
som betjänar flera stavar arbetar högrådsmedlemmar från deltagande stavar 
tillsammans för att överinse centren och se till att det finns släktforsknings-
handledare och medel.

Släktforskningscentren är bemannade med 
personer som har specifika färdigheter 
i undervisning, släktforskning och i att 
använda tekniken som FamilySearch till-
handahåller. Tänkbara medarbetare är:

• Föreståndare för släktforskningscentren 
och assisterande föreståndare, om behov 
föreligger. Stavspresidentskapet rekom-
menderar föreståndare och assisterande 
föreståndare som sedan godkänns av 
stavspresidentskapet och högrådet. Stav-
spresidentskapet kan be den ansvariga 
högrådsmedlemmen om en rekommen-
dation.

Släktforskningscentren är samlingsplatser för kurser, 
workshops och personlig undervisning.

Släktforskningscentren är en värdefull tillgång 
för kyrkans medlemmar och för samhället. 
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• Släktforskningshandledare. Högrådsmedlemmen samordnar genom 
biskopsråd och högprästernas gruppledare så att tillräckligt med hand-
ledare kallas för att bemanna stavens släktforskningscentrer. Handledare 
kallas av biskopsråden. 

• Volontärer i samhället. Dessa personer kan verka i centren efter högråds-
medlemmens godkännande. Det finns många dugliga personer i samhället 
som är villiga att tjäna när de ges tillfälle. 

Upprätta, flytta eller stänga ett center
Om stavspresidentskapet överväger att upprätta, flytta eller stänga ett släkt-
forskningscenter så ska de kontakta områdets släktforskningsrådgivande. 
Staven skickar in blanketten Request to Create, Relocate, or Close a Family 
History Center [”Ansökan om att upprätta, flytta eller stänga ett släktforsk-
ningscenter”] till områdets släktforskningsrådgivande. Områdets släktforsk-
ningsrådgivande går igenom begäran med Släkthistoriska avdelningen. 

Övrigt material

•	David A.	Bednar,	”Att	ärorikt	inneha	namn	och	ställning”,	Liahona,  
maj 2009, s. 97–100.

•	FamilySearch	.org,	som	ger	mer	information	om	FamilySearch	 
Indexering.

•	Family History Center Operations Guide (34792), som innehåller mer 
 information om släktforskningscentren, finns på Serving in the Church 
på LDS.org.
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Församlingsledare
”Ty deras frälsning är nödvändig och väsentlig för vår frälsning, [ty] de  
kan inte fullkomliggöras utan oss, inte heller kan vi fullkomliggöras utan  
våra döda.”

L ä r a n  o c h  f ö r b u n d e n  1 2 8 : 1 5

Biskopen och hans rådgivare
Biskopen leder frälsningsarbetet i församlingen, som innefattar tempeltjänst 
och släktforskning. Biskopar kan använda tempeltjänst och släktforskning som 
ett sätt att stärka medlemmar och deras familjer. Biskopar funderar över hur 
de kan använda släktforskning för att hjälpa till med missionsarbete, behålla 
nyomvända, medlemsaktivering och undervisning om evangeliet. Biskopen 
bör läsa igenom hela avsnittet ”Församlingsledare” för att finna exempel på 
hur man använder släktforskningen i detta arbete.

Biskopen och hans rådgivare sätter ett exempel genom att undervisa försam-
lingens medlemmar om tempeltjänst och släktforskning och genom att vittna 
om de välsignelser som kommer av att delta i detta verk. Biskopsrådet ser till 
att högprästernas gruppledare verkar som samordnare för församlingsrådets 
verksamhet inom tempeltjänst och släktforskning. 

Här nedan ges ett exempel på hur släktforskningen organiseras på försam-
lingsnivå. 

Ger hjälp och utbildning

Högrådsmedlem

Leder frälsningsverket

Biskop

Samordnar församlingsrådets arbete och leder  
släktforskningshandledarnas arbete

Högprästernas gruppledare

Hjälper medlemmar att finna förfäder och förbereda  
namn för templets förrättningar

Släktforskningshandledare
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Hur församlingsrådet stärker församlingen genom tempeltjänst 
och släktforskning
Tempeltjänst och släktforskning handlar inte 
bara om att återlösa de döda. Detta verk är 
i själva verket en integrerad del av ett stort 
verk — frälsningsverket (se Ef. 1:10). När 
församlingsrådet inriktar sig på frälsningsar-
betet bör de fundera på hur tempeltjänst och 
släktforskning kan utgöra en viktig resurs 
när det gäller att genomföra frälsningsverk-
ets många aspekter. Församlingsrådet gör 
följande:

• ”strävar att hjälpa enskilda att bygga 
upp ett vittnesbörd, ta emot frälsande 
förrättningar, hålla förbund och bli Kristi 
helgade efterföljare (se Moroni 6:4–5)” 
(Handbok 2, 4.4)

• avgör hur tempeltjänst och släktforskning kan hjälpa församlingen 
genomföra frälsningsarbetet, i vilket medlemmars missionsarbete, behålla 
omvända, aktivera och undervisa evangeliet ingår.

Medlemmarnas missionsarbete (se Handbok 2, 5.1)

Släktforskning gör det möjligt för kyrkans medlemmar att berätta om ett ämne 
i evangeliet för vänner och grannar med andra trosuppfattningar på ett sätt 
som är mindre stötande. De flesta har ett naturligt intresse för familjen. Över 
hela världen har miljontals människors hjärtan vänts till sina förfäder. För-
samlingsrådets medlemmar, bland annat församlingens missionsledare, kan 
uppmuntra medlemmar att inbjuda vänner och familjemedlemmar till att:

• samtala om sin egen släktforskning, vilket kan hjälpa enskilda personer 
att känna Anden och utveckla ett intresse för det återställda evangeliets 
budskap

• lära sig varför kyrkan betonar släktforskning genom att besöka mormon 
.org/ family-history.

• använda kyrkans fria genealogiska uppteckningar, bland annat  
FamilySearch .org och de lokala släktforskningscentren. Kyrkan har  
världens största samling av släktforskningsresurser

• delta i en hemafton om släktforskning eller en släktforskningsaktivitet.
Församlingens missionsledare har ett nära samarbete med heltidsmissionärer, 
församlingsmissionärer och församlingsrådet för att komma på andra sätt att 
använda släktforskningen i missionsarbetet (se Predika mitt evangelium [2004],  
s. 168–170).

En stav gjorde utdelningskort med budskapet ”Berätta för mig om din släkt” 
som medlemmar kunde ge till sina vänner och grannar. Medlemmarna inbjöd 
därefter enskilda och familjer som visade intresse att närvara vid ett öppet hus 

Församlingsrådet använder sig av tempeltjänsten och 
släktforskningen för att skänka glädje och andlig tillväxt 
till dem de betjänar. 
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eller en hemafton om släktforskning. Stavspresidenten förklarade hur detta 
arbete lyckades:

”Släktforskning är ett mindre hotfullt sätt för medlemmar med andra 
trosuppfattningar att komma till våra hem och möteshus och bygga upp 
gemenskap med oss … Vi har haft det svårt att engagera medlemmar i 
missionsarbetet. Men fler medlemmar deltog i detta sätt att använda sig 
av släktforskning än i något annat projekt vi har prövat” (Christopher K. 
Bigelow, ”Using Family History as a Missionary Tool”, Ensign, okt. 2000,  
s. 29).

Behålla omvända (se Handbok 2, 5.2)

Tempeltjänst och släktforskning är ett effektivt sätt att hjälpa församlingen att 
behålla nya medlemmar. Nya medlemmar som utför tempeltjänst och släkt-
forskning stärks i sina vittnesbörd till följd av att Anden deltar i verket. För-
samlingens rådsmedlemmar ska se till att:

• släktforskningshandledaren, hemläraren 
eller besöksläraren upprättar vänskaps-
band med nya medlemmar genom att 
hjälpa dem med deras släktforskning

• nya medlemmar får ”näring genom 
Guds goda ord” (Moroni 6:4) när de 
tar emot Member’s Guide to Temple and 
Family History Work [Medlemmens hand-
ledning till tempeltjänst och släktforskning] 
(36795), deltar i en släktforskningskurs, 
får undervisning om lärdomar som rör 
templet och släktforskning och får upp-
leva glädjen av att utföra tempeltjänst 
för sina förfäder

• nya medlemmar ges möjligheter att tjäna 
genom att förvärva en rekommendation 
med begränsad användning och delta 
i dop för de döda eller i FamilySearch 
Indexering. 

En ny medlem förklarade hur tempeltjänst och släktforskning stärkte honom:

”Det dröjde inte länge efter mitt dop förrän jag inbjöds att delta i försam-
lingens släktforskningskurs, och följden blev att jag kunde sända in fyra 
generationer av mina förfäder till templet. Det var en rörande upplevelse 
att komma till templet och bli döpt och konfirmerad för deras skull” 
(Phil D. Reinoehl, i ”Becoming Part of the Fold”, Ensign, juni 1999, s. 67).

”Om nya medlemmar tidigt engageras i att finna och 
bereda släktnamn för templet och att, om möjligt, delta  
i ställföreträdande dop för dem, är detta viktiga faktorer 
när det gäller att behålla de nyomvända.”

Äldste Dennis B. Neuenschwander
Liahona, juli 1999, s. 100.
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Aktivering (se Handbok 2, 5.3)

När församlingsrådets medlemmar under 
bön identifierar de mindre aktiva medlem-
mar som troligast återvänder till aktivitet, 
använder de tempeltjänst och släktforskning 
som ett sätt att ”föra frälsning till dem” 
(3 Nephi 18:32). När mindre aktiva medlem-
mars hjärtan vänds till avlidna släktingar 
som är i behov av förrättningar, så motiveras 
de att skaffa sig en giltig tempelrekommen-
dation och komma till templet. 

Församlingsrådet ger hängivna hemlärare 
och besökslärare i uppgift att betjäna mindre 
aktiva medlemmar. Dessa hemlärare och 
besökslärare, såväl som släktforskningshand-
ledarna och andra församlingsmedlemmar, 
kan uppmuntras att:

• inbjuda mindre aktiva medlemmar att 
samtala om sin egen släkt, vilket kan 
hjälpa dem att känna Anden och vända 
sina hjärtan till sina avlidna släktingar

• hjälpa medlemmar att använda FamilySearch .org för att skapa och titta 
på sin egen släkttavla, finna historiska uppteckningar och upptäcka en ny 
förfader (vid behov med hjälp av en släktforskningshandledare)

• inbjuda medlemmar till en hemafton om släktforskning, ett lokalt släkt-
forskningscenter eller kurser i eller andra aktiviteter som handlar om 
släktforskning som församlingen eller staven anordnar. 

Följande återgavs av en grenspresident som såg välsignelserna som kom 
genom grenens insatser att engagera medlemmar i tempeltjänst och  
släktforskning:

”Släktforskning når fram till det centrala i livet, och människor känner 
Anden … Mer än hälften av de vuxna i vår gren har nu en tempelre-
kommendation som de använder regelbundet. Fördelarna är värda alla 
ansträngningar. Enigheten och harmonin bland våra medlemmar har ökat. 
Attityder har förändrats. Jag ser mer hängivenhet, trofasthet, harmoni 
och bättre självkänsla bland våra medlemmar. Jag kan se förändringar i 
förhållandet mellan män och hustrur och deras barn. Dessa förbättringar 
sprider sig i hela grenen” (Harold St. Croix, i LaRene Porter Gaunt, ”Lea-
ding the Way”, Ensign, jan. 1995, s. 59).

Tempeltjänst och släktforskning (se Handbok 2, 5.4)

Under ledning av biskopen diskuterar medlemmarna i församlingsrådet och 
utvecklar en plan för att uppmuntra medlemmar att mer helhjärtat ägna sig 

När medlemmarnas hjärtan vänder sig till sina avlidna 
släktingar motiveras de att skaffa sig en tempelrekommen
dation och komma till templet. 
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åt tempeltjänst och släktforskning. De identifierar 
särskilda individer och familjer som kan ha mest 
nytta av att bli engagerade i arbetet. De fast-
ställer specifika sätt varpå detta arbete kan stärka 
alla medlemmar — vuxna, ungdomar och barn. 
Högprästernas gruppledare samordnar dessa 
ansträngningar.

Vuxna. För att hjälpa vuxna medlemmar kan för-
samlingsrådet:

• fundera över vilka församlingsmedlemmar 
som kan inbjudas att delta i tempelförbered-
ande kurser

• gå igenom framstegen hos enskilda medlemmar som förbereder sig för att 
ta emot templets förrättningar

• se till att nya medlemmar kontaktas av en släktforskningshandledare strax 
efter sitt dop för att hjälpa dem hitta avlidna förfäder och se till att nöd-
vändiga förrättningar utförs för dem. Handledarna bör samarbeta med de 
nya medlemmarnas hemlärare och besökslärare i detta arbete. 

• fundera på att sätta upp släktforskningsmål, som att uppmuntra medlem-
mar att delta i indexeringsprojekt eller inbjuda medlemmar att finna en 
av sina avlidna släktingar och därefter utföra templets förrättningar för 
honom eller henne

• utse församlingsorganisationer att planera aktiviteter som gör det möjligt 
för medlemmar att få kunskap om de resurser som finns tillgängliga via 
FamilySearch .org.

Ungdomar. Tempeltjänst och släktforskning kan stärka ungdomar och unga 
vuxna genom att ge dem tillfällen att tjäna och till att använda sin tid till något 

positivt och ge dem möjligheter till andlig till-
växt och ett vittnesbörd om arbetet. Ungdomar 
har ofta tekniska och sociala nätverksfärdig-
heter som är väl lämpade för detta arbete. De 
kan bli naturliga ledare i detta arbete på grund 
av dessa färdigheter. De färdigheter inom 
släktforskning som dessa ungdomar utvecklar 
är sedan till nytta för dem under deras heltids-
mission och under hela deras liv. 

Medlemmar i församlingsrådet och ungdoms-
ledare kan engagera ungdomar i släktforsk-
ning genom att:

• uppmuntra dem att hjälpa andra lära sig 
hur man använder FamilySearch .org som 
ett projekt inom Plikt mot Gud eller Per-
sonlig tillväxt

Medlemmar i alla åldrar kan delta i någon aspekt 
av tempeltjänst och släktforskning.

”Jag tror att ungdomar inte bara är villiga och dugliga 
att utföra släktforskning, utan det är också de som kan 
ge liv åt hela programmet.”

President Ezra Taft Benson
The Teachings of Ezra Taft Benson (1988), s. 163.
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• uppmuntra dem att sätta mål för att finna en förfaders namn och bli döpta 
för denna förfader i templet

• finna sätt att undervisa om släktforskning och tempeltjänst under ung-
domsaktiveter och konferenser

• skapa aktiviteter, spel och projekt för att hjälpa ungdomar få kunskap om 
sina förfäder

• kalla ansvarsfulla unga män och unga kvinnor att hjälpa andra med att 
använda teknik som används i samband med släktforskning. Unga män 
kan till exempel hjälpa familjer som de är hemlärare för att använda 
FamilySearch .org och därigenom ära sin kallelse att ”undervisa, förklara, 
förmana” (L&F 20:42).

Barn. Barn kan lära sig mer om sig själva då de lär sig om sina förfäder. 
Primärledare kan planera primärlektioner och aktiviteter som i barn ingjuter 
en kärlek till släktforskning. Sådana lektioner och aktiviteter kan innebära att 
man:

• organiserar en samlingsstund där barn skapar ett konstnärligt antavleblad 
med fyra generationer

• planerar en aktivitetsdag där barnen lär sig ett flertal fakta om en av sina 
förfäder och berättar om dem för andra

• uppmuntrar barnen att bevara sin egen personliga historia genom att föra 
dagbok och förvara familjebrev och foton. 

Undervisning om evangeliet (se Handbok 2, 5.5)

Medlemmarna i biskopsrådet ser till att undervis-
ning om lärdomar, principer och välsignelser som 
rör tempeltjänst och släktforskning regelbundet 
ges vid församlingsmöten. De uppmuntrar med-
lemmar att ta emot sina egna tempelförrättningar 
och delta aktivt i släktforskning och tempeltjänst. 

Varje familj kan få ett exemplar av Member’s Guide 
to Temple and Family History Work [Medlemmens 
handledning till tempeltjänst och släktforskning] 
(36795) för användning i hemmet och under släkt-
forskningskurser.

Att hålla en tempel- och släktforskningskurs är 
ett bra sätt att öka engagemanget och intresset för 
släktforskning. Kursen kan användas för att hjälpa 
till med att aktivera, behålla och missionera i för-
samlingen. Alla kan inbjudas att delta i kursen. Församlingsrådet kan besluta 
sig för att inbjuda vissa församlingsmedlemmar. 

Undervisningen sköts av en skicklig lärare som kan men inte behöver vara 
släktforskningshandledare. Kursen kan hållas under söndagsskoltid eller vid 
annan tidpunkt som passar medlemmarna bättre. Den hålls under ledning av 
biskopsrådet och inte av Söndagsskolans president.

Släktforskningskurser kan öka intresset och deltag
andet i släktforskning. Kurser kan vara ett komple
ment i arbetet med att aktivera, behålla nyomvända 
och utföra missionsarbete.
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Lektionerna hålls vanligen som workshops i vilka 
medlemmarna forskar i sin egen släkt, antingen på 
datorn eller på papper. När så är genomförbart bör 
eleverna ha tillgång till datorer. Många möteshus 
håller för närvarande på att utrustas med trådlösa 
internetuppkopplingar. 

Antalet elever bör begränsas till det antal som kan 
få personlig hjälp. Kursen kan upprepas så ofta 
som möjligt för att göra det möjligt för alla som 
vill att få delta. 

Handledaren kan erbjuda personlig hjälp till 
deltagare under kursen såväl som efter kursen i 
medlemmars hem eller på släktforskningscentret. 

Tänkbara resurser för kursen är Instructor’s Guide 
to Temple and Family History Work, den medföljande Temple and Family History 
Course DVD och Member’s Guide to Temple and Family History Work. Ledarna bör 
gå till Serving in the Church på LDS.org för att finna ytterligare resurser.

Högprästernas gruppledare
Högprästernas gruppledare samordnar försam-
lingsrådets arbete genom att uppmuntra till tem-
peltjänst och släktforskning i församlingen. Han 
är ansvarig inför biskopen för resultatet av detta 
arbete. Han vägleder också släktforskningshand-
ledarnas arbete. Han får hjälp och utbildning från 
den högrådsmedlem som har ansvar för tempel-
tjänst och släktforskning. 

I församlingar eller grenar där det inte finns någon 
högprästernas gruppledare, övertas den uppgiften 

av äldstekvorumets president eller någon annan bärare av melkisedekska präs-
tadömet i församlingsrådet som fått det uppdraget.

Samordnar församlingsrådet arbete
Högprästernas gruppledare samordnar församlingsrådets arbete genom att:

• samarbeta med församlingsrådet för att utveckla en plan som uppmuntrar 
medlemmarna och församlingens biorganisationer till att mer helhjärtat 
delta i tempeltjänst och släktforskning

• samråda med varje medlem i församlingsrådet för att avgöra specifika sätt 
varpå tempeltjänst och släktforskning kan användas för att hjälpa med-
lemmarna i deras organisationer

• uppmuntra församlingsrådets medlemmar att diskutera frågor som rör 
tempeltjänst och släktforskning under sina möten

• organisera församlingens tempelbesök. 

Högprästernas gruppledare

Samordnar församlingsrådets 
arbete

Leder handledarnas arbete

Släktforskningskurser hålls som workshops där del
tagare får praktiskt erfarenhet och personlig hjälp. 
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Leder handledarnas arbete
Högprästernas gruppledare leder församling-
ens släktforskningshandledare genom att:

• på begäran av biskopsrådet rekom-
mendera medlemmar till att kallas och 
avskiljas som släktforskningshandledare

• samarbeta med biskopsrådet för att 
förvissa sig om att tillräckligt med hand-
ledare kallas för att tillgodose församling-
ens behov

• ge uppdrag till handledare, vilket omfattar 
uppdrag att arbeta med vissa församlings-
medlemmar

• se till att handledare noggrant förbereds att utföra sitt ämbete och göra 
dem medvetna om utbildningsresurserna på FamilySearch .org/ serve.

”Om jag på nytt vore biskop skulle jag ge högprästernas gruppledare i 
uppgift att vara föregångare i församlingsrådet i detta ärende. Jag skulle se 
till att vi hade en eller flera … släktforskningshandledare som var ’bra på 
att ta folk’ och som kunde arbeta under hans ledning. Jag föreställer mig 
att inom loppet av ett år skulle vi kunna hjälpa minst tio familjer. Inom 
fem år skulle vi ha en grupp på femtio familjer som i någon grad är aktiva 
i släktforskning och dess åtföljande tempeltjänst. För mig skulle det vara 
ett framgångsrikt, välskött program.”

Äldste D. Todd Christofferson
Religious Educator, vol. 6, nr 2 (2005), s. 10–11

Släktforskningshandledare
Biskopsrådet och högprästernas gruppledare 
avgör hur många släktforskningshandledare som 
behövs i församlingen. Högprästernas gruppledare 
leder deras arbete.

Handledarna är skickliga lärare som arbetar och 
kommunicerar väl med andra. Även om hand-
ledarna inte behöver vara experter på släktforsk-
ning bör de vara väl förtrogna med resurserna på 
FamilySearch .org och hjälpa andra att använda 
dem. Resurserna på FamilySearch inbegriper 
antavleblad, historiska uppteckningar och 
FamilySearch indexeringsprogram. Ungdomar kan 
kallas att verka som handledare när deras tekno-
logiska färdigheter kan bidra till att hjälpa andra. 

Handledare registrerar sig på FamilySearch .org/ serve för att få information, 
utbildning och uppdateringar från kyrkan.

Högprästernas gruppledare förser handledare med 
vägledning och uppgifter.

Släktforskningshandledare är nödvändiga för ett 
framgångsrikt släktforskningsarbete. De hjälper 
enskilda och familjer att uppleva glädjen i att 
släktforska. 
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Samarbeta med ledare
Handledare hjälper församlingsledare att få kunskap om släktforskning så att 
de kan dela med sig till dem de tjänar. Handledare tar initiativet till att nå ut 
till ledare genom att:

• hjälpa dem arbeta med sin egen släktforskning 
så att de kan utföra tempelförrättningar för 
sina avlidna släktingar

• visa hur släktforskning kan hjälpa dem i deras 
kallelse att hjälpa dem de tjänar. 

Arbeta med medlemmar
Handledarna tar initiativet till att nå ut till med-
lemmar, särskilt dem som inte är vana vid att 
använda tekniska hjälpmedel, genom att:

• hjälpa några individer eller familjer åt gången 
att arbeta på sin egen släktforskning så att 
de kan utföra tempelförrättningar för sina 
avlidna släktingar. Den mest effektiva platsen 
att göra detta på är medlemmarnas hem. För-
samlingsrådet kan bestämma vilka personer 

eller familjer som handledaren ska arbeta med. Högprästernas gruppled-
are talar om för handledaren vilka dessa familjer är. 

• besvara frågor om släktforskning som församlingsledarna och medlem-
marna kan ha.

Andra uppgifter
En del handledare har erfarenheter och färdigheter som gör dem särskilt lämp-
ade för ytterligare uppgifter, till exempel att:

• verka i släktforskningscentret
• hjälpa medlemmar och andra handledare i mer avancerat forskningsarbete
• utbilda andra handledare. 

Övrigt material

•	Se	Family History Consultant’s Guide to Temple and Family History Work för 
ytterligare information om släktforskningshandledarens uppgifter. Den 
finns under Serving in the Church på LDS.org.

•	Titta	på	eller	ladda	ner	utbildningsresurser	för	släktforskning	under	
Serving in the Church på LDS.org.

Släktforskningshandledare är skickliga lärare som 
arbetar och kommunicerar väl med andra. De är väl 
förtrogna med tekniska hjälpmedel. 
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Fler förslag för församlingsledarna

Församlingsledarna kan bli mer kunniga i släktforskning genom att:

•	inbjuda	en	släktforskningshandledare	till	att	besöka	dem	och	deras	
familj för att hjälpa dem att komma igång med eller fortsätta sin  
släktforskning

•	registrera	sig	för	och	utforska	FamilySearch	.org	så	att	de	känner	till	vilka	
resurser som finns där och kan berätta om dem för andra.

Församlingsledarna kan använda FamilySearch Indexering för att hjälpa 
församlingens medlemmar genom att:

•	inbjuda	dem	som	tar	emot	välfärdshjälp	att	acceptera	en	uppgift	att	
utföra indexering

•	använda	indexering	eller	andra	släktforskningsaktiviteter	för	att	hjälpa	
dem som kämpar med missbruk

•	ge	dem	som	måste	tillbringa	långa	perioder	borta	från	hemmet	möjlighet	
att tjäna i kyrkan genom indexering eller andra släktforskningsaktiviteter. 

Församlingsledarna kan också informera medlemmar om tillfällen till att 
tjäna på deltid eller heltid som missionär inom FamilySearch. Medlemmar 
kan verka på detta sätt från hemmet. Se FamilySearch .org/ mission för mer 
information.
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Områdesledare
”Låt era hjärtan glädjas och vara mycket glada… Låt de döda sjunga hymner 
av evigt lov till Immanuel, Konungen, som innan jorden var till föreskrev det 
som skulle göra det möjligt för oss att återlösa dem ur deras fängelse, ty fång-
arna skall släppas fria.”

L ä r a n  o c h  f ö r b u n d e n  1 2 8 : 2 2

Områdesledare för tempeltjänst och släktforskning
De sjuttios presidentskap eller områdespresidentskapet övervakar tempel-
tjänsten och släktforskningsarbetet i området. De undervisar om arbetets lära. 
De undervisar också ledarna om deras ansvar för tempeltjänst och släktforsk-
ning.

Områdespresidentskapet eller en områdessjuttio kallar ett tillräckligt antal 
släktforskningsrådgivande för att bistå stavarna med släktforskningsarbetet. 

Områdets släktforskningsrådgivande
Områdets släktforskningsrådgivande har ett nära samarbete med områdessjut-
tio och samordnande råd. I allmänhet kallas prästadömsbärare eller gifta par 
att verka som områdets släktforskningsrådgivande. Kyrkans släkthistoriska 
avdelning tillhandahåller grundläggande kunskaper och utbildning för nya 
rådgivande. Avdelningen kontaktar nya områdesrådgivande efter att ha blivit 
informerad om deras kallelser. 

Områdets släktforskningsrådgivande gör följande:

• samråder med områdessjuttio, stavspresident-
skap och högrådsmedlemmar om hur släkt-
forskningen kan utgöra en resurs för att hjälpa 
till med att uppnå övergripande målsättningar 
för dem som de betjänar

• erbjuder utbildning i tempeltjänst och släkt-
forskning till stavsledare och andra inom 
stavar och församlingar

• ger information till områdesledare om kyr-
kans inriktning och planer för släktforsknings-
arbetet

• informerar Släkthistoriska avdelningen om 
släktforskningsbehov och aktiviteter inom 
området och dess stavar. Områdets släktforsk-
ningsrådgivande arbetar tillsammans med 
avdelningen för att tillgodose dessa behov

Områdets släktforskningsrådgivande kallas att 
biträda och utbilda ledare och andra i deras 
släktforskningsarbete. De samarbetar med Släkt
historiska avdelningen för att tillgodose områdets 
släktforskningsbehov.
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• samarbetar med Släkthistoriska avdelningen 
för att ge missionstillfällen inom släktforsk-
ning till medlemmarna inom området

• hjälper till med informationstjänstarbete när 
det innefattar tempeltjänst och släktforskning. 

Områdets släktforskningsrådgivande spelar en 
viktig roll när det gäller att hjälpa ett område att 
få framgång med dess målsättningar inom tem-
peltjänst och släktforskning. Följande upplevelse 
återgavs av en stavspresident som bevittnade hur 
en hängiven områdesrådgivande hjälpte hans stav 
att lära sig använda verktygen som FamilySearch 
erbjuder. 

Områdets släktforskningsrådgivande besökte stav-
ens ledare inom prästadömet och släktforskningen 
för att hjälpa dem förstå att släktforskningen är en resurs som välsignar liv 
och främjar frälsningsarbetet. Han inspirerade ledarna genom att tala om hur 
FamilySearch kan hjälpa dem med deras ledarskapsansvar och deras enskilda 
släktforskning. Han förklarade registreringsprocessen för FamilySearch och 
uppmuntrade ledarna att börja bekanta sig med den nya mjukvaran. Han till-
bringade därefter avsevärd tid med att besvara enskilda frågor. 

Den hjälp som områdets släktforskningsrådgivande gav framkallade entusi-
asm hos ledarna. Denna begeistring överfördes till stavens medlemmar. Senare 
var områdets släktforskningsrådgivande huvudtalare vid ett släktforsknings-
seminarium i staven som ungefär 300 medlemmar var närvarande vid. Han 
uppmuntrade och inspirerade medlemmarna att fortsätta att släktforska.

Övrigt material

Nya släktforskningsrådgivande bör registrera sig online på FamilySearch 
.org/ serve för att börja få meddelanden från kyrkans huvudkontor och få 
tillgång till utbildning.

Områdets släktforskningsrådgivande är en värdefull 
tillgång för ledarna i prästadömet och släktforsk
ning och kan hjälpa dem uppnå sina mål. 
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Översikt över släktforskningsämbeten

Ämbeten i staven

Ämbete Rekommenderas 
av

Godkänns  
av

Inröstas av Kallas och 
avskiljs av

Samordnas  
av

Föreståndare för 
släktforsknings-
center  
och assisterande  
föreståndare

Stavspresi-
dentskapet

Stavspresi-
dentskapet 
och högrådet

Medlemmar vid 
stavskonferens

Stavspresidenten 
eller en utsedd 
rådgivare eller 
högrådsmedlem

Utsedd hög-
rådsmedlem

Indexeringsled-
are i staven och 
assisterande index-
eringsledare

Stavspresi-
dentskapet

Stavspresi-
dentskapet 
och högrådet

Medlemmar vid 
stavskonferens

Stavspresidenten 
eller en utsedd 
rådgivare eller 
högrådsmedlem

Utsedd hög-
rådsmedlem

Servicemissionär 
med släktforsk-
ning som arbets-
uppgift (arbetar 
från hemmet)

Stavspresidenten  
och biskopen 
skickar in en 
rekommenda-
tionsblankett

Släkthistoriska 
avdelningen

Stavspresidenten 
kallar och 
bemyndigar där-
efter biskopen 
att avskilja

Släkthistoriska 
avdelningen

Ämbeten i församlingen

Ämbete Rekommenderas 
av

Godkänns  
av

Inröstas av Kallas och 
avskiljs av

Samordnas  
av

Släktforsknings-
handledare

Biskopsrådet 
(i samråd med 
högprästernas 
gruppledare)

Biskopsrådet Församlingens 
medlemmar

Biskopen eller  
en utsedd 
rådgivare

Högprästernas 
gruppledare

Ämbeten i området

Ämbete Rekommenderas 
av

Godkänns  
av

Inröstas av Kallas och 
avskiljs av

Samordnas  
av

Områdets släkt-
forsknings-
rådgivande

Områdessjuttio 
eller områdes-
presidentskapet

Områdespre-
sidenten eller 
presidenten 
för de sjuttio

Områdespresi-
denten,  
de sjuttios  
president eller 
utsedd områ-
dessjuttio

Områdessjuttio 
och Släkthisto-
riska avdelningen
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Tillägg

Hjälp med släktforskning

Om ledarna har frågor om släktforskningsarbetet eller om hur man upp-
rättar och administrerar släktforskningsprogram kan de kontakta områ-
dets släktforskningsrådgivande. 

Om ytterligare hjälp behövs kan ledarna kontakta FamilySearch via telefon 
(avgiftsfri) eller e-post.

En lista med avgiftsfria nummer för andra områden i världen finns till-
gänglig på internet via contact .FamilySearch .org.

Internetresurser och dataprogram
Kyrkans internetresurser och dataprogram för släktforskning hjälper medlem-
marna att söka och identifiera sina förfäder, länka dem som familjer och förbe-
reda förfädernas namn för templets förrättningar. Större delen av resurserna 
finns tillgängliga via FamilySearch .org, kyrkans internetsida för släktforskning. 

Där datorer med internetuppkoppling finns i staven eller församlingen, eller 
där dataprogram för släktforskning finns installerade på stavs- eller försam-
lingsdatorer, ser stavspresidentskapet och biskopsrådet till att medlemmarna 
får möjlighet att använda datorerna på rimliga tider och att andra administra-
tiva program och data är skyddade.

Prästadömsledare kommer samman med stavens IT-ansvarige för att se till att 
kyrkans riktlinjer för datorer åtföljs och att åtkomstinställningarna på dator-
erna är säkrade för att förhindra olämplig användning. 

Resurser
Följande resurser nämns i denna handledning. Distributionscentrets artikel-
nummer visas inom parentes.

• Handbok 2: Kyrkans förvaltning (08702.180)
• Att vända hjärtan DVD (08885.180)
• Member’s Guide to Temple and Family History Work [Medlemmens  

handledning till tempeltjänst och släktforskning] (36795)
• Family History Consultant’s Guide to Temple and Family History Work  

(finns på internet under fliken Serving in the Church på LDS.org)
• Instructor’s Guide to Temple and Family History Work [Lärarens  

handledning till tempeltjänst och släktforskning] (35804)
• Temple and Family History Course DVD (54102)
• Family History Center Operations Guide (finns på internet under fliken  

Serving in the Church på LDS.org)
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