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STUDIEAVSNITT 2: DAG 3

1 Nephi 3–4
Inledning
Herren befallde Lehi att han skulle skicka tillbaka sina 
söner till Jerusalem för att hämta plåtarna av mässing 
som var i Labans ägo. Laman och Lemuel såg ingen 
möjlighet att utföra befallningen, men Nephi trodde att 
Herren skulle bereda en utväg för dem så att de kunde 
fullgöra det som han krävde. Trots att han ställdes inför 
upprepade svårigheter fortsatte Nephi att göra det som 
Herren begärde av honom. Därför leddes han av den 
Helige Anden och lyckades få tag i plåtarna. Nephis 
upplevelser visar att konsekvent lydnad gör oss berätt-
igade till Herrens hjälp i svåra situationer.

1 Nephi 3:1–9, 19–20
Lehis söner återvänder till Jerusalem
Har du någonsin stått inför en svår situation och undrat 
hur den skulle lösas? Dagens lektion kan stärka din 
tro och beslutsamhet att lyda när du ställs inför svåra 
situationer. Börja med att läsa 1 Nephi 3:1–6 och mark-
era med överstrykningspenna eller på annat sätt den 
befallning som Herren gav Lehi och sade att hans söner 
skulle utföra. Lägg också märke till skillnaden mellan 
Lamans och Lemuels reaktion på Herrens befallning 
och Nephis reaktion.

För att inse vad Herrens befallning innebar för dem 
är det till stor hjälp att veta att det är nästan 30 mil 
från Jerusalem till Röda havet (Akabaviken) i ett hett 
och kargt område som på den tiden var hemsökt 
av rövare. Och Lehi och hans familj hade ”färdats 
[ytterligare] tre dagar” (se 1 Nephi 2:5–6) då Herren 
sade att hans söner skulle återvända till Jerusalem. 
Läs 1 Nephi 3:7–8 och ta reda på skälet till Nephis 
villighet att lyda Herrens befallning.

Nephi vittnade om principen att om vi strävar efter 
att göra det som Herren befaller, då bereder han en 
utväg för oss att utföra det.) När du fortsätter studera 
1 Nephi 3 fundera då på hur Nephis föredöme i fråga 
om mod och beslutsamhet kan inspirera dig att vara 
lydigare och visa större tro på Herren. Var särskilt upp-
märksam på hur Nephi reagerade på svårigheter. Även 
om det skulle innebära svårigheter för Nephi och hans 
bröder att få tag i mässingsplåtarna så valde Nephi att 
inte knota (se 1 Nephi 3:6).

Mässingsplåtarna innehöll ”judarnas uppteckning” 
(1 Nephi 3:3), deras heliga skrift. De innehöll skrifter och 
upplysningar som finns i Gamla testamentet men också 
andra skrifter. Läs 1 Nephi 3:19–20 och stryk under vad 
det var mässingsplåtarna innehöll som gjorde dem så 
värdefulla för Lehis familj och efterkommande.

Nyckelskriftställe — 1 Nephi 3:7
Läs 1 Nephi 3:7 tre gånger (variera gärna och läs både 
högt och tyst). Slå igen skrifterna och försök skriva svar 
på följande frågor utan att titta på versen:

• Vem talade Nephi till?   
 

• Vad lovade Nephi att han skulle göra?   
 

• Vad visste Nephi att Herren skulle göra?   
 

Slå upp skrifterna och gå igenom 1 Nephi 3:7 och 
dina svar.

Profeten Joseph Smith sade: ”Jag gjorde följande till 
min regel: När Herren befaller, gör det ” (i History of the 
Church, 2:170). Fundera på att skriva det här yttrandet 
i dina skrifter bredvid 1 Nephi 3:7.

1 Nephi 3:10–31
Laban stjäl Lehis ägodelar och försöker döda Nephi och 
hans bröder
Gud välsignar oss på olika sätt när vi lyder hans 
befallningar. Nephis upplevelser i samband med att 
han hämtar mässingsplåtarna stöder hans vittnesbörd 
att Gud bereder en utväg för sina barn att utföra hans 
befallningar (se 1 Nephi 3:7). Använd följande uppställ-
ning när du studerar Lehis söners två första försök att 
utföra Herrens befallning att hämta mässingsplåtarna. 
Skriv svaret på frågorna i kolumnen för varje försök.  
Du kan också göra uppgiften i din skriftdagbok.

Obs:  På Nephis tid var det vanligt att man kastade 
lott (se 1 Nephi 3:11) när man skulle välja någonting. 
Genom att kasta lott sökte Nephi och hans bröder led-
ning hos Herren för hur de skulle utföra hans befall-
ning att hämta mässingsplåtarna (se Ordspråksboken 
16:33; Handledning för skriftstudier, ”Lottkastning”).

Hur man använder elevens studievägledning

Inledning till 
lektionens text ur 

skrifterna
Inledningen ger upplys-

ningar om bakgrund och en 
sammanfattning av texten ur 

skrifterna som behandlas.

Skriva svar i 
studievägledningen
Ibland blir du ombedd att 

besvara frågor i studieväg-
ledningen på tomma linjer 

eller i en uppställning.

Versgrupper och 
sammanfattning av 

kontext
Versgrupper återspeglar 

naturliga avbrott i skriftställe-
blocket vid nytt ämne eller 

ny handling. De åtföljs av en 
kort sammanfattning av hän-
delserna eller undervisningen 

i de verserna.

Nyckelskriftställen
Varje nyckelskriftställe i Mor-
mons bok behandlas separat 
i lektionen där det förekom-

mer för att hjälpa dig att lära 
dig det utantill och verkligen 

behärska det.
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 4. Skriv en mening i din skriftdagbok om varför det är så 
viktigt att komma ihåg vad Herren har gjort för dig och 

följa hans vägledning.

1 Nephi 7:16–22
Nephi befrias av Herren
Fortsätt att föreställa dig att du är Nephi i den här situa-
tionen när du läser 1 Nephi 7:16. Vad skulle du göra?

Nephi bad. Läs hans bön i 1 Nephi 7:17–18 och ta reda 
på vad Nephi bad om.

Lägg märke till att han bad om att bli befriad ”enligt 
[sin] tro”. En av de saker som de här verserna lär oss är 
att Gud besvarar böner i enlighet med vår tro. Att 
be i tro innebär att be med tillit till Herren och att man 
alltid är villig att handla.

Studera följande uttalande av äldste David A. Bednar  
i de tolv apostlarnas kvorum om Nephis bön i 1 Nephi 
7:17 och den kraft som finns i försoningen och som 
kan förändra vårt hjärta. Stryk under uttryck som hjäl-
per dig förstå vikten av att också vara villig att handla 
när vi ber med tro.

”Vet ni vad jag troligtvis skulle ha bett  
om, om mina bröder hade bundit fast 
mig? Min bön skulle ha innehållit en 
begäran om att något ont skulle hända 
mina bröder och avslutats med orden: 
’Vill du befria mig ur mina bröders 

händer’, eller med andra ord: ’Var snäll och hjälp mig 
ur knipan — nu!’ Det är särskilt intressant för mig att 
Nephi inte bad, som jag antagligen skulle ha gjort, att 
hans situation skulle förändras. Han bad snarare om 
kraft att kunna förändra sin situation. Får jag framkasta 
tanken att han bad på det här sättet just därför att han 
visste och förstod och hade upplevt den handlingskraft 
som Frälsarens försoning ger …

Bröder och systrar, innebörden för oss alla av den här 
händelsen är tydlig. När ni och jag förstår och gör 
bruk av den handlingskraft som försoningen ger, ber 
vi om och strävar efter styrka att förändra vår situation 
i stället för att be om att vår situation ska förändras. 
Vi blir personer som ’verkar’ i stället för ting som 
’påverkas’ (2 Nephi 2:14)” (”’In the Strength of the 
Lord’” (Mormons ord 1:14; Mosiah 9:17; Mosiah 10:10; 
Alma 20:4), i Brigham Young University 2001–2002 
Speeches [2002], s. 124).

 5. Besvara en av följande frågor i din skriftdagbok:
a) När har du bett med tro och sett att Herren besvarat 

din bön?

b) Hur kan du följa Nephis exempel och be om och sträva efter 
styrka att förändra din situation i stället för att be om att din 
situation ska förändras?

Efter att Nephi hade befriats från repen ville hans 
bröder angripa honom igen. Läs 1 Nephi 7:19–21 och 
fundera över vad du tycker är beundransvärt i Nephis 
inställning. Tänk på en situation i din familj som 
krävde förlåtelse. Fundera på varför det är så viktigt 
att familjemedlemmar är villiga att förlåta varandra.

 6. Skriv följande i din skriftdagbok efter dagens uppgifter:

Jag har studerat 1 Nephi 7 och blev klar med lektionen 
den (datum).

Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för 
min lärare:

STUDIEAVSNITT 3: DAG 2

1 Nephi 8
Inledning
I 1 Nephi 8 läser vi om Lehis syn av livets träd. Han 
kände stor glädje när han åt av trädets frukt, vilket 
symboliserar försoningens välsignelser. Sedan såg han 
människogrupper som reagerade olika på trädet och 
dess frukt. För att komma i rätt stämning inför lektionen 
kan du gärna sjunga eller läsa en psalm om Frälsaren 
och hans försoning.När du sedan studerar lektionen 
tänk då på hur försoningen gett dig stor glädje och vad 
du måste göra nu och i framtiden för att få alla dess 
välsignelser. Fundera på vilka hinder du kan behöva 
övervinna för att kunna få de här välsignelserna.

1 Nephi 8:1–18
Lehi äter av frukten från 
livets träd och uppmanar 
sin familj att också göra det
Tänk på ett tillfälle när 
du kände att Herren äls-
kade dig. Fundera över 
hur de val du gör i livet 
påverkar din närhet till 
Gud och din förmåga att 
känna hans kärlek. När 
du studerar 1 Nephi 8 
var då uppmärksam på 
vad du kan göra och vad 
du inte bör göra om du 

Första presidentskapet skrev 
att psalmerna ”inbjuder 
Herrens ande” och ”skapar 
en vördnadsfull känsla” 
(Psalmer,s. ix). Om du inte kan 
sjunga eller lyssna på psalmer 
där du studerar, går det också 
bra att läsa dem tyst för dig 
själv eller tänka på orden.

Använd kyrkans 
psalmer i ditt studium

Skrivuppgifter i 
studiedagboken
Dina skrivuppgifter i studie-
dagboken ska ges till din 
lärare varje vecka för genom-
läsning och kommentar. Tänk 
efter innan du besvarar fråg-
orna. Det gör lärandet och 
tillämpningen av sanningar i 
skrifterna till en meningsfull 
upplevelse för dig.

Läror och principer
Allteftersom läror och prin-
ciper följer på ett naturligt 
sätt av sammanhanget i 
texten som du studerar, är  
de tryckta med halvfet stil  
så att du ser dem lätt.

Studietips
Studietipsen förklarar studi-
etekniker och - metoder och 
ger inblickar som hjälper dig  
i ditt studium och din förstå-
else av skrifterna.




