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Mosiah 7:1–8:4
Ammon finner Nephis land (Lehi–Nephis land), och kung 
Limhi berättar hur hans folk kom i träldom
I Mosiah 7 lämnar Ammon och femton andra starka 
män Zarahemla för att ta reda på vad som hade hänt 
med folket som Zeniff hade lett till Nephis land 80 år 
tidigare (se Mosiah 7:2; se också vandring 5 på kartan). 
När de kom fram till Nephis land blev de tillfångatagna 
och sattes i fängelse (se Mosiah 7:6–11). Två dagar 
senare fördes de inför kung Limhi, Zeniffs sonson,  
för att bli förhörda. Läs Mosiah 7:12–15 så får du veta 
hur Ammon förklarade varför han hade kommit till 
Nephis land och hur Limhi reagerade.

Läs också Mosiah 21:25–26 (i fotnot b till vers 25  
hänvisas till Mosiah 7:14). Det här skriftstället längre 
fram i Mosiahs bok hjälper dig att förstå vilka andra 
skäl Limhi hade att vara ”mycket glad” över att få  
veta varifrån Ammon hade kommit.

Zarahemlas land

Nephis land  
(Lehi Nephis land)

24 guldplåtar  
(Ethers bok)

Helams land

Mormons vatten

Förklara kortfattat med 
hjälp av det du har läst i 
Mosiah 21:25–26 varför 
Limhi blev så glad när han 
fick veta att Ammon kom 
från Zarahemla:  
 
Den grupp som Limhi 
hade skickat ut upptäckte 
ruinerna av den jaredi-
tiska civilisationen. De 
trodde att det var Zara-
hemla och att nephiterna 
där hade blivit dödade  
(se vandring 4 på kartan). 
Du får veta mer om jare-
diterna när du studerar 
Ethers bok.

Kung Limhi kallade samman sitt folk för att pre-
sentera Ammon för dem. Limhi talade till sitt folk 
om träldomen under lamaniterna och uttryckte sin 
förhoppning att Gud snart skulle befria dem (se 
Mosiah 7:17–19). Läs Mosiah 7:20, 24–26 och markera 
orsakerna till att Limhis folk hade kommit i träldom. 

Fotnoter är hänvisningar till 
andra skriftställen och till lik
nande ämnen i Handledning 
för skriftstudier. Genom att 
använda fotnoterna förstår 
du handlingen bättre och 
läror och principer och svåra 
ord eller begrepp. Försök 
att läsa fotnoterna till flera 
verser eller ett kapitel när du 
gör dina läsuppgifter. Mark
era gärna fotnoter som är  
till särskilt stor hjälp.

Att använda fotnoter

Ruinerna av jarediternas civilisation  
(Man vet inte hur långt norr om Zarahemla  

som jarediternas land låg.)




