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 3. Besvara följande frågor i din studiedagbok:
a) Hur påverkades Zarahemlas folk av att de inte  

hade skrifter?
b) Hur skulle det här kunna få dig att vara mer tacksam för 
skrifterna och studera dem flitigare?

Omnis bok gör oss också bekanta med två andra 
grupper som du kommer att läsa om senare i Mor-
mons bok. Läs Omni 1:20–22 och skriv ordet jarediter 
(en av dessa grupper) i dina skrifter bredvid de här 
verserna. Coriantumr var en av de två sista överlev-
ande från den jareditiska nationen, den andre var 
profeten Ether. Du får veta mer om jarediterna när  
du studerar Ethers bok.

Överblick över  
nephiternas vandringar

Landet Ödeläggelse
(där jarediternas ”ben låg  

kringspridda i landet norrut”  
[Omni 1:22])

Zarahemlas land
(där nephiterna förenade  

sig med mulekiterna)

Nephis land
(nephiternas hemland  

efter att de skilt sig från 
lamaniterna)

Första arvelandet
(där Lehis grupp först slog  

sig ner; lamaniternas  
huvudsakliga hemvist)

Västra 
havet

Misslyckat försök 
att återvända till 

Nephis land

Andra försöket, 
under Zeniff, att 

återvända till 
Nephis land

Titta på pilen på kartan som går från Zarahemlas land 
nästan ända fram till Nephis land och sedan tillbaka 
till Zarahemla och pilen från Zarahemla som går ända 
fram till Nephis land. De här pilarna visar Zeniffs folks 
vandringar. Du kan läsa om dem i Omni 1:27–30. 
(Skriv gärna ”Zeniffs folk” bredvid de här verserna.) 
Du får veta mer om den här gruppen när du studerar 
Mosiahs bok.

Mormons bok hävdar inte att den är en uppteckning 
om alla folk som befolkade den amerikanska kon-
tinenten. Förutom jarediterna, Zarahemlas folk och 
Lehis grupp kom sannolikt även andra grupper dit. 
President Anthony W. Ivins i första presidentskapet 
sade följande på generalkonferensen i april 1929: 
”Mormons bok … säger inte att det inte fanns någon 
här före [folken i Mormons bok]. Den säger inte att 
människor inte kom hit efteråt” (Conference Report, 
apr. 1929, s. 15).

Lägg märke till i Omni 1:23–24 att den sista delen av 
boken skrevs av Amaleki. Han levde på kung Benja-
mins tid, efter nephiternas vandring till Zarahemlas 
land. Läs Omni 1:25–26 och markera den uppmaning 
som Amaleki kommer med tre gånger.




