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Som bokens tittel antyder, er den en veiledning for ditt studium
av Skriften. Den inneholder mange avsnitt som skal gi deg en
bedre forståelse av det du leser.

Innledning
Under kapitteloverskriftene, som er trykt på bilder av
metallplater, finnes innledninger til de kapitlene

i Skriften du har fått i oppdrag å lese. Denne delen inneholder
følgende slags opplysninger:

• Historisk ramme

• En forklaring på forholdet mellom denne delen av Skriften og
kapitlene før eller etter den

• Spørsmål og idéer du kan tenke gjennom før eller mens du
leser, og som vil hjelpe deg til å konsentrere deg om
budskapet i kapitlene

Forstå Skriften
Avsnittet «Forstå Skriften» inneholder hjelp til
å forstå vanskelige ord og uttrykk og en kommentar

som skal hjelpe deg til å forstå idéer og begreper i Skriften.
Kommentaren inneholder ofte uttalelser av Kirkens
generalautoriteter.

B

A

Finnes det noe eller noen du alltid kan stole på i dette liv?
Jesajas svar på det spørsmålet finnes i 2. Nephi 8. Mens du
leser dette kapitlet, kan du grunne over hvilken velsignelse det
er å bygge ditt liv på en grunnvoll som aldri svikter.

Forstå Skriften

2. Nephi 8

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer 2. Nephi 8.

Med dine egne ord

I 2. Nephi 8:17–21 (se også Jesaja 51:17–21) oppfordrer Herren
Israel til å bli klar over det faktum at det finnes hverken fred
eller trøst i synd. I motsetning til dette vitnet Herren om den
fred og trøst som kommer av å følge ham. Les 2. Nephi 8:3, 6–8,
11–12, 22–24 og skriv med egne ord hva Herren sa til Israel om
dem som stoler på og følger ham.

Anvend Skriften

Velg en av følgende uttalelser, og skriv hva du kunne si til en
venn som ga uttrykk for slike følelser. Bruk det du har lært
i 2. Nephi 8, og ta med ett eller flere av Herrens løfter som du
identifiserte i oppgave A.

Arm (v. 5, 9) – Styrke, kraft

Hån (v. 7) – Skjellsord

Bebreidelser (v. 7) –
Fornærmelser

Gjenløste (v.10) – Forløste,
reddet fra fangenskap (dette
verset ser ut til å vise til Israels
utgang fra Egypt på Moses' tid
og kryssingen av Rødehavet)

Undertrykkerens harme (v.13)
– Fiendens voldsomme sinne

Den fangne landflyktige
(v.14) – En person
i fangenskap utenfor sitt
fedreland

Haster (v.14) – Skynder seg

Siste utkrystede dråpe (v.17) –
Bunnfall og fremmedlegemer
som blir igjen i bunnen av en
beholder med vin, å «drikke til
siste dråpe» er å drikke den
verste delen

Uomskårne (v. 24) – Ikke av
pakten, folk som ikke
respekterer eller adlyder
Herren

2. Nephi 8
«Våkn opp, våkn opp!»

1. «Jeg vet at jeg skulle omvende meg og komme tilbake til
kirken og leve ifølge evangeliets læresetninger, men jeg er
bekymret for hva vennene mine og arbeidsgiveren min vil
tro og si. Jeg måtte forandre livet veldig!»

2. «Jeg har prøvd å omvende meg, men føler meg skyldig hele
tiden. Kan jeg noen gang virkelig bli tilgitt og føle meg
ren igjen? Og selv om jeg omvender meg – jeg har allerede
skadet så mange andre ved mine synder. Er det til noen
nytte?»

3. «Hvorfor skulle jeg omvende meg? Hvordan er det å leve et
religiøst liv bedre enn slik jeg lever nå?»

Jesaja-kapitlene som Jakob siterte i 2. Nephi 6–8, viste mye
om Herrens makt til å befri sitt folk. Selv om Jesaja vitnet
om hva Herren vil gjøre for Israels hus for å befri dem fra
deres fiender og samle dem til deres lovede land, oppfordret
Jakob oss til å anvende Jesajas ord på vårt eget liv (se 2. Nephi
6:5). Et godt eksempel på å anvende Jesajas læresetninger
finnes i 2. Nephi 9, der Jakob underviste og vitnet om Herrens
makt til å befri oss fra våre største fiender – død og helvete.
Dette kapitlet inneholder viktige sannheter om vår himmelske
Faders plan for sine barn, innbefattet betydningen av
Jesu Kristi forsoning i denne planen.

2. Nephi 9
«O, hvor stor er ikke

vår Guds plan!»
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Studer Skriften
Avsnittet «Studer Skriften» inneholder spørsmål og
aktiviteter som hjelper deg til å oppdage, tenke over

og anvende de prinsippene i evangeliet som finnes i Skriften. 
Det er ikke plass til å skrive i boken, så du trenger å gjøre disse
oppgavene i en notatbok eller på ditt eget papir.

Følgende trinn vil hjelpe deg når du studerer Skriften:

• Begynn med en bønn.

• Les innledningen til kapitlet du skal studere, og overvei
andre studieteknikker under «Før du leser» (se s. 3–4).

• Les det tildelte kapitlet og se det tilhørende avsnittet «Forstå
Skriften» for å få hjelp. Bruk studieteknikkene under «Mens
du leser» (se s. 4–5). Skriv notater og spørsmål i notatboken
din. Skriv også om følelser og inntrykk som er viktige for
deg.

• Gjør oppgavene i avsnittet «Studer Skriften» for det kapitlet
du studerer. Noen ganger kan du velge hvilke oppgaver du
vil gjøre. Hvis du ønsker å lære mer, kan du gjøre alle
oppgavene.

Hjemmestudie-Seminar
Hvis du deltar i hjemmestudie-Seminar, viser leseoversikten
på side 7 deg hva du skulle lese hver uke. Husk at Seminar er
et program for daglig religionsundervisning, at ydmyk
skriftlesning skulle være daglig rutine, og at du skulle arbeide
på Seminar-oppgavene hver skoledag selv om du ikke er
tilstede i Seminar hver dag. Hvis du har flere eller færre enn 36
uker i Seminar-året, vil læreren din fortelle deg hvilke kapitler
du skal lese en uke og hvilke oppgaver du skal gjøre. Du skulle
bruke 30 til 40 minutter på å lese i Skriften og bruke denne
studieveiledningen hver skoledag som du ikke er i en Seminar-
klasse.

Hver uke skulle du gi læreren de sidene fra notatboken din
som inneholder dine tanker om Skriften og oppgavene i studie-
veiledningen du har gjort den uken. Læreren vil lese og
kommentere dem og gi deg notatboken tilbake. Du kan gjerne
ha to notatbøker og bruke dem annenhver uke. Du kan også
skrive på ark i en ringperm og levere inn de sidene du har gjort
for uken. Når læreren leverer tilbake sidene, setter du dem inn
i permen igjen.

Daglig Seminar
Hvis du deltar i et daglig Seminar-program, bruker du denne
studieveiledningen slik læreren din gir deg beskjed om.

C

1

Hvordan bruke boken

A

B

C





Denne studieveiledningen er utarbeidet for å hjelpe deg til
å lese, studere og forstå Skriften. Siden det meste av studietiden
vil gå med til å lese og tenke over Skriften, har dette avsnittet
blitt tatt med for å hjelpe deg til å gjøre dette mer effektivt.

Eldste Howard W. Hunter, som da var medlem av De tolv
apostlers quorum, ga Kirkens medlemmer verdifulle råd
angående skriftlesning. Disse er oppsummert nedenfor. Du kan
gjerne skrive idéene hans på et kort og plassere kortet et sted
hvor du kan se det mens du studerer.

• Les omhyggelig for å forstå Skriften.

• Studer hver dag.

• Sett av en bestemt tid hver dag da du vil studere.

• Studer på et sted hvor du kan konsentrere deg uten
forstyrrelser eller avbrytelser.

• Studer en viss tid istedenfor å lese et bestemt antall kapitler
eller sider.

• Ha en studieplan.
(Se Lys over Norge, mai 1980, s. 92–94.)

Det vil også være nyttig for ditt skriftstudium å bruke
studiehjelpen i Veiledning til Skriften og gode studieteknikker.

Studieteknikker
Nephi sa at vi burde «fryde» oss over Skriften (2. Nephi 32:3),
og Jesus befalte nephittene å «undersøke disse ting med flid»
(3. Nephi 23:1). Et slikt studium innebærer mer enn bare å lese
fort gjennom Skriften. Følgende idéer og teknikker vil hjelpe
deg til å lære mer når du studerer. De er delt i tre forskjellige
kategorier: før du leser, mens du leser og etter at du har lest.

Før du leser
Bønn

Skriften ble skrevet under
inspirasjon. Derfor blir den
best forstått når vi har Ånden
med oss. I Det gamle testa-
mente lærer vi om presten
Esra, som «hadde vendt sitt
hjerte til å granske Herrens
lov» (Esra 7:10). Vend ditt
hjerte til å lese i Skriften ved
å be hver gang du leser.

Finn bakgrunnsopplysninger
Hvis du forstår den historiske bakgrunnen for Skriften, vil dette
bidra til å gi deg større innsikt når du leser. Veiledning til
Skriften inneholder historisk bakgrunn og en kort oversikt over
hver boks innhold og hovedtemaer. Kapitteloverskriftene
i Lære og pakter inneholder en kort forklaring på den historiske
bakgrunnen for åpenbaringene. Registrene bak i standard-
verkene inneholder også nyttige opplysninger. Hvis du har tid, 

kan du også se i andre
bøker og leksjonsbøker
Kirken har utgitt, som har
bakgrunnsopplysninger om
det du leser.

Still spørsmål
Før du leser, er det nyttig
å stille seg spørsmål som
f.eks. «Hvem har skrevet
disse versene?», «Til
hvem?», «Hvorfor er denne

læresetningen tatt med i Skriften?», «Hva ønsker jeg å få vite
eller lære mens jeg leser i dag?» og «Hva ønsker Herren at jeg
skal lære fra disse skriftstedene?» Mens du leser i Skriften, ser
du etter svar på spørsmålene dine. Husk at du også kan bruke
studiehjelpen i Veiledning til Skriften eller lete etter svar
i Kirkens leksjonsbøker og andre trykksaker.
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Les kapitteloverskriftene og verssammendragene
Kapitteloverskrifter og vers-
sammendrag er enkle
sammendrag av hovedtankene
i et kapittel. Det å lese kapit-
teloverskriften før du
begynner på et kapittel, er
ikke bare en god studievane,
men vil også hjelpe deg til
å stille spørsmål og lete etter
svar mens du leser.

Mens du leser
Ikke vær redd for å stoppe opp
De fleste gullklumper blir ikke funnet på overflaten – man må
grave etter dem. Skriftstudiet blir langt mer verdifullt hvis du
setter ned farten eller stopper opp og gjør noen av oppgavene
som hører til.

Slå opp for å finne betydningen av ord du ikke forstår
Bruk en ordbok. Noen ganger
kan du få ytterligere innsikt hvis
du slår opp et ord du tror du
allerede forstår. Avsnittene
«Forstå Skriften» i denne boken
vil hjelpe deg til å forstå mange
vanskelige ord og uttrykk.

Vær klar over at Herren av og
til har inspirert sine profeter til
å ta med forklaringer i sine
skrifter som hjelper oss å forstå
betydningen av ord og uttrykk.
Les for eksempel Mosiah 3:19
og finn ut hva kong Benjamin
sa det betyr å bli som et barn.

Bruk studiehjelpen i Veiledning til Skriften
Se avsnittet «Studiehjelp i Veiledning til Skriften» på side 2–3.

Anvend Skriften
Ved å bruke ditt eget navn i et vers blir Skriftens læresetninger
mer personlige. Hvilken forskjell merker du for eksempel hvis
du bruker ditt eget navn istedenfor «mennesket» i Moses 1:39?

Dann deg et bilde
Se for deg i ditt indre hva som finner sted. Når du for eksempel
leser 1. Mosebok 37, kan du tenke deg hva du ville ha følt om 

du var en av de yngste brødrene i en
familie og alle dine eldre brødre hatet
deg eller var misunnelige på deg.

Noen ganger ber Skriften oss om
å forestille oss noe. Les Alma 5:15–18
og stopp opp for å gjøre det Alma
foreslår. Ta deg noe tid til å skrive om
det du følte da du forestilte deg det
disse versene ber deg om.

Se etter bindeord
Bindeord omfatter og, men, som følge av, derfor og ikke desto
mindre. Når du leser disse ordene, kan du legge merke til hva
de hjelper deg å forstå om to eller flere tanker. Noen ganger
viser de hvordan to eller flere ting er like eller forskjellige.

Hvis du for eksempel tenker over hva ordene som følge av
indikerer i Mosiah 26:2–3, kan du lære en viktig sannhet om
skriftstudium.

Som følge av indikerer årsak og
virkning mellom folkets
vantro og deres evne til
å forstå Skriften og profetenes
ord.

Les Lære og pakter 45:30–32, og legg merke til hvordan ordet
men viser en kontrast mellom de ugudeliges og de rettferdiges
tilstand i de siste dager.

Når vi legger vekt på ordet
men, kan det gi oss forsikring
om at de rettferdige vil
bli spart for noen av ødeleg-
gelsene før Kristi annet
komme.

Se etter mønster
I 2. Nephi 31:2 sa Nephi at han ønsket å skrive noen ord om
Kristi lære. Så i vers 21 bar han sitt vitnesbyrd om at han
nettopp hadde forklart Kristi lære. Når vi vet at Nephi forkynte
Kristi lære mellom vers 2 og 21, skulle vi gå tilbake og studere
Nephis ord mer for å finne ut hva Kristi lære er.

Et annet eksempel på mønster i Skriften er å se etter en profets
forklaring på årsak og virkning ved å legge merke til hans bruk 

av ordene dersom og da. I
3. Mosebok 26 profeterte
Moses om velsignelser eller
forbannelser som Israels
barn ville oppleve. Se på
versene 3–4, 18, 23–24, 27–28
og 40–42, og legg merke til
at Moses brukte dersom-
da-mønsteret da han lærte

Israels barn om hva som ville skje hvis de var lydige eller
ulydige mot Herrens bud.

Gjentagelse av et ord eller en idé er et annet mønster du kan se
etter. Legg for eksempel merke til hvor mange ganger ordet
døpe finnes i 3. Nephi 11.

Se etter lister i Skriften
Lister hjelper deg til å forstå klarere hva Herren og hans
profeter sier. De ti bud er en liste (se 2. Mosebok 20).
Saligprisningene i 3. Nephi 12:3–11 kan godt betraktes som en
liste. Det krever litt mer anstrengelse å finne andre lister. Lag
for eksempel en liste fra Lære og pakter 68:25–31 over det
Herren sa at det forventes at foreldre skal lære sine barn.
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Still spørsmål
Fortsett å stille spørsmål slik du ble bedt om å gjøre i avsnittet
«Før du leser». Mens du leser, kan du omskrive spørsmålene
du stilte før du leste, eller du kan stille helt andre spørsmål.
Å søke svar på spørsmål er en av de viktigste måtene vi får
større forståelse på fra vårt skriftstudium. Ett av de viktigste
spørsmålene vi kan stille, er «Hvorfor inspirerte Herren
forfatteren til å ta dette med i Skriften?» Se etter de tydelige
ledetråder forfatterne noen ganger gir når de for eksempel sier
«og slik ser vi at».

Spørsmål og svar i Skriften
Mange ganger stiller Herren et spørsmål som han så besvarer.
Han spurte de nephittiske disipler: «Hva slags menn burde
I altså være?» Så svarte han: «Likesom jeg er» (3. Nephi 27:27).

Andre ganger stilles spørsmål uten at noe svar blir gitt –
vanligvis fordi forfatteren mener svaret er så opplagt. Men
noen ganger gir ikke forfatterne noe svar fordi spørsmålet som
er stilt, kanskje krever at man overveier det, og svaret finnes
kanskje ikke med en gang. Les for eksempel Alma 5:14–33, og
besvar de spørsmålene i versene som om du var der.

Se etter symboler og symbolsk betydning
Profeter har ofte brukt symboler og billedspråk for å formidle
sitt budskap mer effektivt. Lignelser er for eksempel en enkel
måte å fortelle et budskap på, og har en langt dypere mening.
Historien i en lignelse gjør at budskapet blir lettere å huske og
mer meningsfylt.

Følgende forslag kan hjelpe deg til å forstå symboler i Skriften:

1. Se etter en tydning i Skriften. I 1. Nephi 8 fortelles det for
eksempel om et syn Lehi hadde. Nephi fikk senere et syn
hvor han så det hans far hadde sett, og dessuten en tydning
av symbolene i farens syn (se 1. Nephi 11–14). Noen ganger
kan man finne en tolkning ved å bruke en krysshenvisning
i fotnotene.

2. Tenk over det spesielle ved symbolet og hva det kan lære
deg. Alma brukte denne fremgangsmåten da han forklarte
Liahona for sin sønn Helaman (se Alma 37:38–47).

3. Se om symbolet lærer deg noe om Frelseren. Herren sa til
Adam at «alt vitner det om [ham]» (Moses 6:63). Hvordan
vitner for eksempel de forskjellige elementene i beretningen
om Abrahams offer av sin sønn Isak om Jesu Kristi offer?
(Se 1. Mosebok 22:1–19, Jakobs bok 4:5.)

Skriv
Ha noe papir eller en notatbok 
i nærheten slik at du kan skrive
ned idéer du ønsker å huske,
som for eksempel lister, spesiell
innsikt du får eller følelser for
noe du leser. Som en hjelp til
å huske tanker eller innsikt kan
du også gjerne skrive disse
idéene i margen i ditt eksemplar
av Skriften.

Mange liker å merke viktige ord
og uttrykk i Skriften. Det er
ingen riktig eller gal måte å gjøre
dette på. (Du har kanskje ikke

lyst til å gjøre det i det hele tatt.) Noen skraverer eller streker
under viktige ord og uttrykk som gir et vers en spesiell mening.
En annen måte å merke Skriften på er å skrive en krysshen-
visning til et annet skriftsted i margen. Når dette gjøres for
mange vers som omhandler det samme emne, får du en kjede
av skriftsteder om et spesielt emne som du kan finne ved å slå
opp et hvilket som helst av skriftstedene i kjeden. Ved å merke
skriftsteder får du ofte hjelp til å finne viktige vers fortere.

Etter at du har lest
Overvei
Å overveie er å tenke grundig over noe, å fundere på det
i ditt sinn og stille spørsmål og vurdere hva du vet og hva
du har lært. Noen ganger kaller Skriften dette å «grunne»
(se Josva 1:8). Det er flere gode eksempler i Skriften på at
viktige åpenbaringer har kommet som resultat av meditasjon,
spesielt meditasjon over Skriften (se L&p 76:15–20, 138:1–11).

Anvend Skriften på deg selv
Å anvende Skriften på deg
selv er å sammenligne
den med ditt eget liv. For
å anvende Skriften på deg
selv må du stille spørsmål
som «Hvilke prinsipper
i evangeliet undervises det
om i de skriftstedene jeg
nettopp leste?» og «Hvilken
sammenheng har disse
prinsippene med mitt liv?»
En viktig del av å anvende

Skriften på deg selv er å lytte til tilskyndelser fra Ånden,
som Herren lovet vil «veilede dere til hele sannheten»
(Johannes 16:13).

Nephi anvendte for eksempel Skriften på seg selv og sin familie
ved å se noen av de prinsippene Jesaja underviste om,
i forbindelse med sin egen situasjon. Han lærte sine brødre at
de, i likhet med Israels barn, hadde forlatt Gud – Gud hadde
ikke forlatt dem. Han lærte dem også at hvis de ville omvende
seg, ville Herren være barmhjertig og tilgi dem (se 1. Nephi
19:24, 21:14–16). Nephi sa at ved å anvende Jesajas ord på seg
selv og sine brødre kunne deres tro på Jesus Kristus som
Forløseren øke (se 1. Nephi 19:23).

Les om igjen
Vi forstår ikke alt i enkelte 
skriftsteder den første
gangen vi leser dem. Det
kreves faktisk et helt liv med
studium for virkelig å forstå
Skriften. Ofte begynner vi
å se mønstre, danne oss et
klarere bilde og forstå
Skriften i langt større grad
etter å ha lest den to eller tre
ganger. Du ønsker kanskje
å se etter nye læresetninger
eller stille andre spørsmål
når du leser om igjen. Hvis
du prøver å skrive om en historie eller bare et vers eller to med
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dine egne ord, kan dette hjelpe deg til å oppdage om du har
forstått det du leste eller ikke, og bidra til at du forstår Skriften
bedre.

Skriv 
Noen fører en journal over hovedidéen i det de leser, hva de
føler for det de leser, eller hvordan de mener det de leser
gjelder dem selv. Hvis du bruker denne leksjonsboken til
hjemmestudie-Seminar, kreves det at du skriver i en notatbok
for at kurset skal godkjennes. Denne notatboken blir som en
journal over Skriften.

Det er også godt å snakke
med andre om det du leser.
Ved å skrive notater for
å huske det du ønsker
å snakke om, og ved
å drøfte det du har lært, får
du hjelp til å forstå og huske
mer av det du leser.

Anvend 
Den virkelige verdien av den kunnskapen du får fra Skriften,
kommer når du etterlever det du lærer. En større nærhet til
Herren og det å føle den fred han gir, er bare noen av de
velsignelsene som kommer til dem som etterlever evangeliet.
Dessuten sa Herren at de som etterlever det de lærer, vil motta
mer, mens de som ikke vil etterleve det de lærer, vil miste den
kunnskapen de har (se Alma 12:9–11).

«Fryd eder ved Kristi ord, for Kristi ord vil
fortelle eder alt I skal gjøre» (2. Nephi 32:3).
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Dager jeg har lest Tildelte kapitler jeg har lest denne uken
ti minutter eller mer

1098765432Moroni 1Uke 36LFTOOTMS

151413121110Ether 9Uke 35LFTOOTMS

8765432Ether 1Uke 34LFTOOTMS

987654Mormon 3Uke 33LFTOOTMS

2Mormon 14. Nephi 13029283. Nephi 27Uke 32LFTOOTMS

26252423222120193. Nephi 18Uke 31LFTOOTMS

1716151413123. Nephi 11Uke 30LFTOOTMS

109876543. Nephi 3Uke 29LFTOOTMS

23. Nephi 1161514Helaman 13Uke 28LFTOOTMS

12111098Helaman 7Uke 27LFTOOTMS

65432Helaman 1Uke 26LFTOOTMS

636261605958Alma 57Uke 25LFTOOTMS

5655545352Alma 51Uke 24LFTOOTMS

5049484746Alma 45Uke 23LFTOOTMS

4443424140Alma 39Uke 22LFTOOTMS

38373635Alma 34Uke 21LFTOOTMS

333231302928Alma 27Uke 20LFTOOTMS

2625242322Alma 21Uke 19LFTOOTMS

201918171615Alma 14Uke 18LFTOOTMS

131211109Alma 8Uke 17LFTOOTMS

76543Alma 2Uke 16LFTOOTMS

Alma 1292827Mosiah 26Uke 15LFTOOTMS

252423222120Mosiah 19Uke 14LFTOOTMS

18171615141312Mosiah 11Uke 13LFTOOTMS

1098765Mosiah 4Uke 12LFTOOTMS

32Mosiah 1Mormons ord 1Omni 1Uke 11LFTOOTMS

Jarom 1Enos 176Jakob 5Uke 10LFTOOTMS

432Jakob 133322. Nephi 31Uke 9LFTOOTMS

30292827262. Nephi 25Uke 8LFTOOTMS

242322212019181716151413122. Nephi 11Uke 7LFTOOTMS

109872. Nephi 6Uke 6LFTOOTMS

54322. Nephi 1Uke 5LFTOOTMS

22212019181. Nephi 17Uke 4LFTOOTMS

16151413121. Nephi 11Uke 3LFTOOTMS

109876541. Nephi 3Uke 2LFTOOTMS

21. Nephi 1«Innledning, vitnesbyrd,...»«Tittelbladet til Mormons bok»«Studer Skriften»Uke 1LFTOOTMS

Leseplan for Mormons bok

7



Velkommen til Mormons bok

Mormons bok, et annet testamente
om Jesus Kristus
Du kan ha blitt spurt eller kanskje selv ha lurt på: «Hva er
Mormons bok?» Herren erklærte at Mormons bok «inneholder
et fallent folks historie, og Jesu Kristi evangelium i dets fylde»
(L&p 20:9). Han sa også at Mormons bok beviser at Bibelen er
sann, og at Gud kaller og inspirerer profeter i dag akkurat slik
han gjorde i oldtiden (se L&p 20:10–12).

For å gjøre det klart for verden hva Mormons bok er, ga eldste
Boyd K. Packer, medlem av De tolv apostlers quorum, i 1982
følgende opplysning: «Brødrene har nylig bestemt at Mormons
bok fra nå av skal ha følgende undertittel: ‘Et annet testamente
om Jesus Kristus’.» (Lys over Norge, april 1983, s. 101–102.)

Mormons boks hovedoppgave er for det første «å overbevise
jøde og ikke-jøde [alle] om at Jesus er Kristus, den evige Gud,
som åpenbarer seg for alle nasjoner» (tittelbladet til Mormons
bok). En annen hensikt med Mormons bok er å bevise for
verden at Joseph Smith er en sann Guds profet, og derfor er
kirken sann, og etterfølgende profeter taler i Guds navn
(se L&p 20:8–12). En tredje hensikt er å «tilskynde menneskene
til å komme til Abrahams, Isaks og Jakobs Gud og bli frelst»
(1. Nephi 6:4).

Hva kan et studium av Mormons bok
bety for meg?
Noen lurer på hvorfor vi trenger Mormons bok i tillegg til
Bibelen. President Ezra Taft Benson, daværende president for
De tolv apostlers quorum, sa:

«Mormons bok, Josefs opptegnelse, bekrefter og klargjør
Bibelen. Den fjerner anstøtsstener, den gjengir mange tydelige
og viktige ting. Vi vitner om at når Bibelen og Mormons bok
brukes sammen, tilintetgjør de falske læresetninger, avskaffer
strid og oppretter fred. (Se 2. Nephi 3:12.)

Vi trenger ikke å bevise at Mormons bok er sann. Boken beviser
seg selv. Alt vi trenger å gjøre, er å lese den og forkynne den!
Mormons bok er ikke på prøve – menneskene i verden, også
Kirkens medlemmer, er på prøve med hensyn til hva de vil
gjøre med dette annet vitne om Kristus.

Jeg vitner om at Mormons bok er Guds ord, og derfor er Jesus
Kristus, Joseph Smith er en profet, Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige er sann, med sine bemyndigede tjenere til
å utføre de frelsende ordinanser i dag.» (Lys over Norge,
januar 1985, s. 6.)

Mormons bok inneholder virkelig «Kristi ord» (se 2. Nephi
33:10–11, Moroni 10:26–27.) Når du tar fatt på denne boken, så
se etter Frelseren og fryd deg ved hans ord. Du vil finne ham
og få rikelig næring. Be og overvei. Du vil få svar på dine
spørsmål og bekymringer, enten ved inspirerte ord som Ånden
vil gjøre deg oppmerksom på, eller ved den uovertrufne ånd
i boken selv, som vil gjøre at du er i harmoni med
åpenbaringens prosess.

Gi ofte akt på Moronis løfte om at hvis du «spør av et oppriktig
hjerte, med ærlig hensikt og tro på Kristus, vil han åpenbare
sannheten av det for eder ved den Hellige Ånds kraft.

Og ved den Hellige Ånds kraft skal I vite sannheten i alt»
(Moroni 10:4–5).
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Innledningen til Mormons bok

Mormons boks tittelblad ble skrevet av Moroni, Mormons
sønn. Profeten Joseph Smith forklarte: «Tittelsiden i Mormons
bok er en ordrett oversettelse tatt fra det aller siste blad
på venstre side av den samling eller bøker av plater som
inneholdt den opptegnelse som er blitt oversatt, og hvor
skrivemåten generelt er slik den vanligvis er på hebraisk.
Denne tittelsiden er på ingen måte komponert i nyere
tid verken av meg eller av noe annet menneske som har levd
eller lever i denne generasjon.» (Profeten Joseph Smiths
læresetninger, s. 3.)

Tittelsiden forklarer ved hvilken kraft Mormons bok ble
skrevet og ved hvilken kraft den ville komme frem i de siste
dager. Moroni oppga også flere grunner til at denne hellige
opptegnelsen ble skrevet og bevart for å komme frem i vår tid.

Forstå Skriften

Tittelbladet

Tittelbladet – Hva menes med «Israels hus», «jøde»
og «ikke-jøde»?
Jakob, sønn av Isak og sønnesønn av Abraham, fikk navnet
Israel av Herren (se 1. Mosebok 32:28). «Israels hus» viser til
hans etterkommere (se Veiledning til Skriften, «Israel»). «Jøde»
viste opprinnelig til en person som tilhørte Juda stamme, men
har også kommet til å bety alle fra Juda rike, selv om han eller
hun egentlig ikke er av Juda stamme (se Veiledning til Skriften,
«Jøde»). «Ikke-jøde» betyr «nasjoner» og viser til mennesker
som ikke er av Israels hus eller som ikke tror på Israels Gud
(se Veiledning til Skriften, «Hedningefolkene»). I Mormons bok
kan ordet ikke-jøde også vise til mennesker som bodde i eller
kom fra andre nasjoner enn Israel, uten hensyn til deres
slektslinje.

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer tittelbladet til Mormons bok.

Forkortelse – En forkortet
versjon

Levning – Noen som er igjen

Tittelbladet
Hvordan og hvorfor Mormons bok 

ble skrevet

Finn formålet

I tittelbladets første avsnitt forklarte Moroni at Mormons bok
ble «skrevet ifølge befaling og ved profetiens og åpenbaringens
ånd». I avsnitt nummer to oppga han flere formål eller grunner
til at Gud befalte at disse opptegnelsene skulle føres. Finn så
mange av disse formålene du kan, og skriv dem i notatboken
din. Sett ring rundt én som er svært betydningsfull for deg.

Disse innledende sidene inneholder verdifulle opplysninger
som hjelper deg å forstå og sette pris på Mormons bok. Ikke
hopp over dem. Innsikten disse sidene gir, vil gi deg det
grunnlaget du trenger for å forstå den hellige opptegnelsen.

Forstå Skriften

Hva er en sluttsten?

Mormons bok er sluttstenen i vår religion.

Profeten Joseph Smith sa at «Mormons bok var den mest kor-
rekte av alle jordens bøker, sluttstenen i vår religion» (Profeten
Joseph Smiths læresetninger, s. 146). Han sa også: «Fjern Mormons
bok og åpenbaringene, og hvor er så vår religion? Vi har ingen»
(Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 50).

President Ezra Taft Benson forklarte:

«En sluttsten er midtstenen i en bue. Den holder alle de andre
stenene på plass, og hvis den fjernes, faller buen sammen.

Vitnesbyrd, 
kort forklaring 

og navn 
og orden 

på bøkene



Mormons bok er sluttstenen
i vår religion på tre måter.
Den er sluttstenen i vårt
vitnesbyrd om Kristus. Den
er sluttstenen i vår lære. Den
er vitnesbyrdets sluttsten.

Mormons bok er sluttstenen
i vårt vitnesbyrd om Jesus
Kristus, som selv er hjørne-
stenen i alt vi gjør. Den bærer
mektig og tydelig vitnesbyrd
om at han lever. . .

Mormons bok er også
sluttstenen i læren om
oppstandelsen. Som nevnt,
har Herren selv sagt at
Mormons bok inneholder
‘Jesu Kristi evangelium i dets

fylde’ (L&p 20:9). Det betyr ikke at den inneholder alle læreset-
ninger og enhver lære som noen gang er blitt åpenbart. Men
det betyr at vi i Mormons bok vil finne fylden av de læreset-
ninger som er nødvendige for vår frelse. Og det forkynnes klart
og enkelt, slik at selv barn kan lære veien til frelse og opphøy-
else. Mormons bok tilbyr så mye som utvider vår forståelse av
de frelsende læresetninger. Uten den ville mye av det som
forkynnes i annen hellig skrift, på langt nær vært så tydelig og
verdifullt.

Endelig er Mormons bok vitnesbyrdets sluttsten. På samme
måte som buen faller sammen hvis sluttstenen fjernes, vil hele
Kirken stå eller falle med om Mormons bok er sann. Kirkens
fiender er fullstendig klar over dette. Det er derfor de går til så
store anstrengelser for å forsøke å motbevise Mormons bok,
for hvis den kan komme i vanry, følger profeten Joseph Smith
med i samme fallet. Det samme gjelder vårt krav på preste-
dømsnøkler, åpenbaring og den gjenopprettede kirke. Men på
samme måte, hvis Mormons bok er sann – og millioner har nå
vitnet om at de har mottatt Åndens vitnesbyrd om at den
virkelig er sann – da må man godta gjenopprettelsen og alt som
følger med den.» (Lys over Norge, jan. 1987, s. 3–4.)

Profeter vitner om Mormons bok
President Marion G. Romney, som var medlem av Det første
presidentskap, sa: «Hvis vi vil unngå å oppta i oss verdens
ondskap, må vi følge en kurs som daglig vil fylle vårt sinn
med og holde det fast ved det som er av Ånden. Jeg vet ikke
om noen bedre måte å gjøre dette på enn ved daglig å lese
i Mormons bok .» (Lys over Norge, okt. 1980, s. 120.)

Alle profeter i de siste dager har vitnet om hvor viktig det
er å studere Mormons bok. President Ezra Taft Benson sa:
«Det finnes en kraft i boken som vil begynne å tilflyte deres liv
i samme øyeblikk som dere begynner på et seriøst studium
av boken. Dere vil få større kraft til å motstå fristelse. Dere vil
få kraft til å unngå å bli ført vill. Dere vil få kraft til å holde
dere på den rette og smale sti. Skriften kalles ‘livets ord’
(L&p 84:85), og ingen steder er det i større grad tilfelle enn
i Mormons bok. Når dere begynner å hungre og tørste etter
disse ord, vil dere finne mer og mer liv.» (Lys over Norge,
jan. 1987, s. 4.)

President Gordon B. Hinckley har sagt: «Jeg vil gjerne gi hver
mann og kvinne. . . og hver gutt og pike som er gammel nok
til å lese, det inntrengende råd å lese Mormons bok igjen i året

som kommer. Den ble skrevet for å overbevise jøde og ikke-
jøde om at Jesus er Kristus. Ingenting vi kan gjøre, er av større
betydning enn å ha befestet i vårt individuelle liv en urokkelig
overbevisning om at Jesus er Kristus, den levende Guds
levende Sønn. Det er hensikten med at denne bemerkelsesver-
dige og enestående boken kom frem. Jeg vil foreslå at du leser
den igjen og tar en blyant, en rød, hvis du har en slik, og setter
et lite merke hver gang Jesus Kristus nevnes i denne boken.
Og når du gjør det, vil du få en meget virkelig overbevisning
om at dette virkelig er et annet vitne om den Herre Jesus
Kristus» (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], s. 44).

De tre vitners vitnesbyrd

De tre vitners vitnesbyrd – Hva betyr å «holde våre klær
rene fra alle menneskers blod»?
Blod, slik ordet brukes her, er et symbol på synd. Det sies at de
som blir kalt av Herren til å vitne for verden, er rene fra
verdens blod hvis de underviser og vitner trofast. Hvis de ikke
er trofaste i sitt kall, vil de ha noe av ansvaret for syndene til
dem som de kunne ha hjulpet å lære sannheten (se Jakobs bok
1:18–19).

De åtte vitners vitnesbyrd – Hvorfor kalte Gud så
mange vitner?
Herren har erklært at «på to eller tre vitners ord skal enhver
sak stå fast» (se 2. Korinterbrev 13:1). Eldste Joseph Fielding
Smith, som da var medlem av De tolv apostlers quorum,
forklarte: «[Guds] ord har alltid blitt forkynt ved vitners munn
som har blitt riktig utpekt til å vitne om hans verk. Mormons
bok kunne ikke komme frem på noen annen måte enn det den
gjorde, og oppfylle loven. Deres profeter erklærte at Herren
ville oppreise ‘så mange vitner. . . som han synes gavnlig’
[se 2. Nephi 27:12–14] for å opprette sitt verk.» (The Restoration
of All Things [1945], s. 107.)

Profeten Joseph Smiths vitnesbyrd 
(Mormons boks opprinnelse)

Deres opprinnelse
(avsnitt 6) – stedet de først
kom fra

Grublet over denne opplevel-
ses eiendommelighet
(avsnitt 10) – Tenkte på det
uvanlige som var skjedd

Som guddommelig bekreftet
(siste avsnitt) – Som Gud sa
den skulle

Oliver Cowdery David Whitmer Martin Harris

Gud Faders nåde – Guds gaver og kraft
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Kort oversikt over Mormons bok

Kort oversikt – Hvordan er de forskjellige platene
representert i Mormons bok?
Illustrasjonen på side 12 hjelper å forklare hvordan de forskjel-
lige sett plater passer sammen og utgjør opptegnelsen til
Mormons bok. Legg merke til at det var skrevet langt mer enn
det Mormon og Moroni kunne ta med på Mormons plater
(se Helaman 3:14–15, Ether 15:33).

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–F) mens du studerer
vitnesbyrdene og den korte oversikten.

Hva betyr de for deg?

I sitatet fra profeten Joseph Smith ovenfor finnes følgende tre
prinsipper om Mormons bok. Forklar i notatboken din hvordan
hvert prinsipp er sant og hva det betyr for deg. Bruk opplys-
ningene under «Innledningen til Mormons bok» og under
«Forstå Skriften» som hjelp.

1. Mormons bok er «den mest korrekte av alle jordens bøker».

2. Mormons bok er «sluttstenen i vår religion».

3. Et menneske vil «komme nærmere Gud ved å følge dens
forskrifter enn ved å følge noen annen bok».

Lag en bue ved hjelp av en sluttsten

Bruk treklosser eller annet passende materiale, og bygg en bue
(se bildet av en bue på s. 9). Skriv «Mormons bok» på
sluttstenen. Ta buen med til klassen og vis hvordan sluttstenen
holder buen sammen.

Verdslig historie (avsnitt 2) –
Historien om konger, kriger
osv.

Forkortelse (avsnitt 3) –
En forkortet versjon

Hvordan kan jeg vite at Mormons bok
er sann?

Forklar i notatboken din hva du må gjøre for å motta et vitnes-
byrd fra Ånden om at Mormons bok er sann.

Hva vitnet de om?

1. Nevn hva de tre vitner så og hørte, og hva de åtte vitner så
og berørte.

2. Hva betyr det for deg at elleve andre menn vitnet om at
profeten Joseph Smith virkelig hadde gullplatene, og at tre
av dem så en engel og hørte Herrens røst?

Hva gjorde inntrykk på deg?

Når du har lest profeten Joseph
Smiths vitnesbyrd, skriver du minst
en ting som gjorde inntrykk på deg.

Profeter uttaler seg om Mormons bok

Lag en oversikt med fire kolonner. Merk den første kolonnen
«Lovede velsignelser», den andre «Råd om det å lese Mormons
bok», den tredje «Hva boken inneholder» og den fjerde «Profe-
tenes vitnesbyrd». Les «Hva er en sluttsten?» og «Profeter
vitner om Mormons bok» under «Forstå Skriften». Se etter
uttalelser som hører til i en av de fire kategoriene, og skriv dem
i riktig kolonne.
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Hovedkildene til Mormons bok

Noen av kildene til Mormons plater

Mormons plater som ble 
gitt profeten Joseph Smith 

(gjenspeiler ikke nødvendigvis rekkefølgen 
av bøkene på platene)

Sitert i

Sitert i
Forkortet

av Mormon

U
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rk
or

te
t

O
ve

rs
at

t 
av

 J
os

ep
h

 S
m

it
h

Fo
rk

or
te

t 
av

 M
or

on
i

Messing-
platene Mormons

bok

Ethers
plater

Nephis små
plater

1. Nephi
2. Nephi

Jakob
Enos
Jarom
Omni

Nephis store
plater
Lehi

Mosiah
Alma

Helaman
3. Nephi
4. Nephi

Mormon 1–7

Ethers bok

Mormons forklaring
på hvorfor han tok med

Nephis små plater

Moronis avslutning
av farens bok

Moronis personlige
skrivelser, inkludert

tittelbladet

Lehis bok 
(en del av Mormons

forkortelse; 
de 116 sider med
oversettelse som

Martin Harris mistet)

1. Nephi til og med
Omni

Mormons ord

Mosiah til og med
Mormon 7

Mormon 8–9

Ether

Moroni

Den forseglede del
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Første Nephi bok

Hva vet du om profeten Nephi?
Du vet sannsynligvis at Nephi var en av forfatterne til
Mormons bok, men hva mer vet du om ham? Når du leser 1. og
2. Nephi, vil du finne ut at Nephi også var en lærd mann,
en stor jeger, smed, båtbygger, navigatør, gullsmed, opptegnel-
sesfører, flyktning, tempelbygger, konge, kriger, profet og seer.
Tror du at en mann med slik erfaring kan lære oss noe om
livet?

Hvor og når levde Nephi?
Nephi levde i nærheten av Jerusalem, i den sydlige del av Juda
rike, ca. 600 år før Kristi fødsel. De mektige nasjonene Babylon
og Egypt konkurrerte om makten i den del av verden, og
jødenes lille rike ble inneklemt mellom dem.

På grunn av ugudelighet var nordriket Israel blitt beseiret og
folket bortført av assyrerne mer enn 100 år tidligere. På Nephis
tid var ugudeligheten utbredt, og jødene ble underlagt den ene
fremmede makt etter den andre. Profeter som Jeremia og
Nephis far, Lehi, profeterte at Juda rike også ville bli tilintet-
gjort hvis ikke folket omvendte seg. Profetene Esekiel og Daniel
levde også omtrent på denne tiden.

1. Nephi 
(mellom 600 og 570 f. Kr.)

2. Nephi 
(mellom 588 og 545 f. Kr.)

Jakob 
(mellom 544 og 421 f. Kr.)

Enos 
(mellom 544 og 421 f. Kr.)

Jarom 
(mellom 420 og 399 f. Kr.)

Omni 
(mellom 361 og 130 f. Kr.)

KILDE

Nephis små plater

BØKER

Hvorfor skrev Nephi denne boken?
Det er noen spesielle sannheter som Nephi håpet vi ville lære
ved å lese denne boken. Hans innledning gir en kort oversikt
over hans familie og deres reiser og anstrengelser (se avsnittet
under bokens tittel, før kapittel 1). Han skrev at han ville vise
«at Herrens milde barmhjertighet er over alle som han har
utvalgt for deres tros skyld, for å gjøre dem mektige, endog
med makt til befrielse» (1. Nephi 1:20). Han forklarte også at
hans hensikt var å skrive «om det som hører Gud til» for
å «tilskynde menneskene til å komme til Abrahams, Isaks og
Jakobs Gud og bli frelst» (1. Nephi 6:3–4, se også Jakob 1:1–4).

Mens du leser 1. Nephi, vær derfor oppmerksom på at han
lærer oss å komme til Jesus Kristus og bli frelst. Han bruker sin
families opplevelser for å vise Herrens makt til å frelse de
trofaste både i dette og i det kommende liv.

Begivenhetene i 1. Nephi begynner seks hundre år før Kristi
fødsel. På grunn av sin ugudelighet hadde jødene på den tiden
blitt underlagt det mektige babylonske rike. Profeten Jeremia
advarte jødene og ba dem underkaste seg Babel eller bli
tilintetgjort (se Jeremia 27:12–13). Profeten Lehi ble også kalt
til å advare dem og be dem omvende seg (se 1. Nephi 1:18–19).
Men jødene valgte å lytte til råd fra falske profeter, som
profeterte at Babel, ikke Juda, skulle bli tilintetgjort (se Jeremia
28:1–4). De gjorde opprør mot Babel, og ca. 586 f. Kr. ble Juda
rike og dets hovedstad, Jerusalem, tilintetgjort, og mange jøder
ble ført som fanger til Babel.

1. Nephi 1
Profeten Lehi kalles 
til å advare jødene

Egypt

Nilen

Juda

Israel Babylon
(Middelhavet)
Storhavet

Rødehavet

Den 
persiske 

bukt



Babel erobret Assyria og fortsatte så med å underlegge seg hele Israel.

Har du lurt på hvordan Herren kaller og forbereder sanne
profeter? Vi lærer noe om dette i 1. Nephi 1, hvor Nephi
fortalte oss hvordan Herren kalte hans far, Lehi, til å profetere
for jødene. Mens du leser det, kan du legge merke til hvordan
fremgangsmåten da Lehi ble kalt, ligner måten som andre
profeter har blitt kalt på. (Se for eksempel Jesaja 6:1–8, Esekiel
1:1–3, 26–28; 2; Johannes’ åpenbaring 10:1–2, 8–11, Joseph
Smith – Historie 1:15–35).

Forstå Skriften

1. Nephi 1

1. Nephi 1:2 – På hvilket språk skrev Nephi platene?
Nephi snakket om «min fars språk» og «egypternes språk».
I slutten av Mormons bok beskrev Moroni sine og farens
skrifttegn som «forbedrede egyptiske» (Mormon 9:32). «Vi vet
ikke om Nephi, Mormon eller Moroni skrev hebraisk med
modifiserte egyptiske tegn eller inngraverte på platene både
på egyptisk og med egyptiske tegn, eller om Nephi skrev
på ett språk, mens Mormon og Moroni, som levde ca. ni hun-
dre år senere, skrev på et annet.» (Daniel H. Ludlow, red. ,
Encyclopedia of Mormonism, 5 bind [1992], 1:179.)

Guds hemmeligheter (v.1) –
Sannheter som ikke kan
forstås uten åpenbaring fra
Gud

Glans (v. 9) – Sterkt lys

Bød (v.11) – Ba

Ve (v.13) – Sorg, elendighet

Avskyligheter (v.13, 19) –
Synder; tanker og handlinger
som krenker Gud

Forkortelse (v.17) –
En forkortet versjon

Verdens forløsning (v.19) –
Det at verden blir befridd fra
synd gjennom Kristi offer

Egypt Den arabiske
ørken

Israel Babel

Det
kaspiske

hav

Juda

Rødehavet

Assyria

Den persiske
gulf

Storhavet
(Middelhavet)

Eksempler på skrifttegn fra platene til Mormons bok

1. Nephi 1:20 – Hva ønsket Nephi å lære oss?
I vers 20 fortalte Nephi hvorfor han skrev ned sin families
historie (se også «Hvorfor skrev Nephi denne boken?» 
på s. 13). Se etter eksempler på dette formålet mens du leser
de to bøkene han skrev.

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer 
1. Nephi 1.

Hvordan ligner ditt liv på Nephis?

Nephi begynte opptegnelsen sin med å presentere seg selv.

1. Les omhyggelig 1. Nephi 1:1–3, og finn nøkkelord og uttrykk
som viser hvordan Nephis liv var. Du kan gjerne merke
disse ordene i din egen bok. I notatboken din skriver du en
setning eller to som oppsummerer det Nephi fortalte oss om
seg selv.

2. Forklar minst en måte som ditt liv ligner Nephis på.

Finn mønsteret

1. Let i 1. Nephi 1:5–20 og regn opp hva som hendte med Lehi.
Følgende spørsmål vil hjelpe deg å finne hovedpunktene:

• Hva gjorde Lehi først? (Se v. 5.)

• Hva så han? (Se v. 6–10.)

• Hva fikk han? (Se v. 11.)

• Hva lærte han? (Se v. 13–14.)

• Hva gjorde han med det han hadde lært? (Se v. 18.)

• Hvordan reagerte folk på budskapet hans? (Se v. 19–20.)

2. Les følgende beretninger fra Skriften, og regn opp ord og
uttrykk som viser at andre profeter har hatt lignende
opplevelser som profeten Lehi: Esekiel 1:1–3, 26–28; 2;
Johannes’ åpenbaring 10:1–2, 8–11, Joseph Smith – Historie
1:15–35.

3. Hva lærer dette deg om profeten Joseph Smiths kall?

Skriv en forkortelse

Nephi leste sin fars opptegnelse og laget så en forkortelse, eller
en forkortet versjon, på sine egne plater. Da Nephi laget
forkortelsen, valgte han de delene han mente ville hjelpe oss til
bedre å forstå Frelseren og hans ønske om å hjelpe oss. Det er
en utfordring å skrive en forkortelse, for den som lager
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forkortelsen, må avgjøre hva som skal tas med og hva som skal
utelates. Skriv en forkortelse av tre vers fra 1. Nephi 1,
og forkort dem til en setning. Skriv den i samme hensikt som
Nephi hadde (se «Hvorfor skrev Nephi denne boken?»
på s. 13).

Lehi var ikke den eneste profeten som gjorde jødene sinte ved
å forkynne sannheten. Jeremia ble også forfulgt og fengslet
på omtrent samme tid. I 1. Nephi 2 kommer du til å lese hva
Herren gjorde for å redde Lehi og hans familie, ikke bare fra
jødenes sinne, men også fra Jerusalems kommende ødeleggelse.
Hva lærer du fra de forskjellige måtene Lehis barn reagerte
på overfor det Herren ba Lehi gjøre?

Forstå Skriften

1. Nephi 2

Jerusalem

Overflødig-
het (?)

«Grensene nær 
Det røde havs kyst» 
(1. Nephi 2:5)

«Som var nær 
Det røde hav» 
(1. Nephi 16:14) «Vi... reiste nesten i en 

østlig retning fra den 
tid av» (1. Nephi 17:1)

Ishmael døde på et sted 
«som kaltes Nahom» 
(1. Nephi 16:34)

(1. Nephi 17:4)

Den
persiske bukt

Rødehavet

Hårdnakkethet (v.11) – 
Stahet, gjenstridighet, stolthet

Knurre (v.12) – Klage eller
være uenig med lav røst

Satte respekt i dem (v.14) –
Gjorde dem forvirret og ute av
stand til å svare

Svøpe (v. 24) – Lidelse,
forbannelse, plage

1. Nephi 2
«Jeg påkalte Herren, 
og han besøkte meg»

1. Nephi 2:2–6 – Hvor var villmarken?
Lehi førte sin familie fra Jerusalem til Rødehavet nær
Akababukten. Strekningen er på ca. 290 kilometer. Det var et
varmt og goldt landområde, kjent for røvere som ventet på
å røve uforberedte reisende. Etter at de hadde kommet til
Rødehavet, dreide Lehi sydover og reiste videre i tre dager før
de slo leir i en dal ved en elvebredd. Det kan ha tatt Lehis
familie omtrent fjorten dager å reise fra byen Jerusalem til dette
stedet. Husk tiden og avstandene det dreide seg om, mens du
leser om deres turer tilbake til Jerusalem.

1. Nephi 2:11 – Hva er «en mann som fikk syner»?
Lehi ble omtalt som en mann som fikk syner fordi han mottok
syner, drømmer og andre åpenbaringer fra Gud. De fleste ville
betrakte dette som en god egenskap, men Laman og Lemuel
brukte dette uttrykket for å karakterisere Lehi som en upraktisk
drømmer.

Studer Skriften
Gjør enten oppgave A eller B og så oppgave C mens du
studerer 1. Nephi 2.

Skriv en nyhetsmelding

Jødene gjorde narr av og var sinte på grunn av Lehis offentlige
vitnesbyrd mot deres ugudelighet. Lat som om du er reporter
for en avis som oppsøkte Lehi i hans hjem og oppdaget at hele
familien var reist. Mens du snakket med naboene, fikk du greie
på det som står i 1. Nephi 2:1–4. I notatboken din skriver du en
reportasje for avisen hvor du beskriver den plutselige avreisen
til Lehi og hans familie.

Skriv en beskjed

Nephi beskrev Laman og Lemuel som «hårdnakkede» fordi de
var gjenstridige i sin urettferdighet. De trodde ikke at faren
var inspirert av Gud, og var sinte fordi de forlot sin eiendom og
sine rikdommer i Jerusalem og led i villmarken (se 1. Nephi
2:11–13). Broren Nephi «var bedrøvet over deres hårdhjertethet,
[og] ba. . . til Herren for dem» (v.18). Skriv en beskjed til Laman
og Lemuel om betydningen av å hedre sin far og være ydmyk,
slik at de kunne forstå «den Guds handlemåte som skapte
dem» (v. 12).

Sammenlign handlingene og
resultatene

Lamans og Lemuels reaksjon på farens avgjørelse om å forlate
Jerusalem var svært forskjellig fra Nephis.

1. Gjennomgå 1. Nephi 2:11–14 og gi minst tre grunner til at
Laman og Lemuel gjorde opprør.

2. Gjennomgå vers 16–17 og beskriv hva Nephi gjorde som
hjalp ham til ikke å gjøre opprør.

3. Hva skulle en person gjøre, ifølge det du har lært i disse
versene, for å unngå å gjøre opprør mot Guds bud?
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Hvis du prøvde å utføre en vanskelig oppgave som din far
hadde gitt deg, og du mislyktes, ville du prøve igjen? Hvis du
nesten ble drept i annet forsøk og du fremdeles mislyktes, ville
du gi opp da? Ville du gjøre noe annerledes i forbindelse med
denne oppgaven hvis du visste at oppdraget kom fra din
himmelske Fader og ikke fra din jordiske far? I 1. Nephi 3–4
fikk Lehis sønner et slikt oppdrag. Legg merke til hvem som
hadde tro på at oppgaven kunne utføres, og hvorfor han hadde
en slik tro. Legg også merke til at det å ha tro ikke gjorde
oppgaven lett, men bare mulig å gjennomføre.

Forstå Skriften

1. Nephi 3

1. Nephi 3:11 – Hva betyr «kastet lodd»?
Å kaste lodd ble brukt for å ta en avgjørelse. Vi vet ikke
nøyaktig hvordan det ble gjort, men dagens praksis med
å trekke strå eller kaste mynter er eksempler på den samme idé.
Men i oldtiden trodde man at Herren avgjorde resultatet
(se Salomos ordspråk 16:33, Veiledning til Skriften, «Lodd»).

1. Nephi 3:3, 12–13, 23–27, 4:7–9, 12–13, 19–22 – 
Hva vet vi om Laban?
En siste-dagers-hellig forfatter trakk frem noe vi kan lære om
Laban fra disse kapitlene: «Mens vi leser, oppdager vi at han
hadde kommando over en garnison på femti, at han møtte i full
seremoniell rustning sammen med ‘jødenes eldster’ (1. Nephi
4:22) til hemmelige rådslagninger om kvelden, at han overvåket
et skattkammer, at han tilhørte det gamle aristokratiet og var en
fjern slektning av Lehi, at han trolig hadde fått arbeidet sitt
på grunn av sine forfedre, for han hadde neppe selv gjort seg
fortjent til det, at det i hans hus var lagret svært gamle oppteg-
nelser, at han var en stor mann, hissig, listig og farlig, og når
det gjaldt forretninger var han grusom, grådig, skruppelløs,
svak og henfallen til sterk drikk.» (Hugh Nibley: Lehi in the
Desert, and the World of the Jaredites [1988], s. 97.)

Et slektsregister over [mine]
forfedre, min fars slekts-
register (v. 3, 12) – Min fars og
andre forfedres navn og
historie

Gravert (v. 3, 12) – Skåret eller
risset inn i metall

Ondskap (v. 29) – Synder

1. Nephi 3–4
Ha tro på at Herren vil hjelpe

1. Nephi 4

1. Nephi 4:10–18 – Hvorfor drepte Nephi Laban?
Profeten Joseph Smith sa:

«Det som er galt i ett tilfelle, kan være, og er ofte, riktig under
andre omstendigheter.

Gud sa: ‘Du skal ikke slå i hjel [2. Mosebok 20:13], og på et
annet tidspunkt sa han: ‘Du skal avlive fullstendig’ [5.
Mosebok 20:17, KJv]. Det er dette prinsipp himmelen styres
etter – ved åpenbaring som er tilpasset de omstendigheter
rikets barn befinner seg i. Hva enn Gud forlanger, så er det
riktig, uansett hva det er, selv om vi kanskje ikke forstår
årsaken før lenge etter at begivenheten har skjedd. Hvis vi først
søker Guds rike, vil vi få alt annet i tilgift.» (Profeten Joseph
Smiths læresetninger, s. 193.)

1. Nephi 4:30–38 – Hvor mye en ed betydde på
Nephis tid
«Så sant Herren lever og jeg lever» (1. Nephi 4:32) er et
eksempel på en høytidelig ed og ble betraktet som svært hellig
i oldtidens Midtøsten. «For at en ed skulle være fullstendig
bindende og høytidelig, skulle den avlegges ved livet i et eller
annet, om det så bare var et gress-strå. Den eneste ed som var
mer respektinngytende enn ‘ved mitt liv’ eller (mindre vanlig)
‘ved mitt hode’, er. . . ‘ved Guds liv’ eller ‘så sant Herren lever’.»
(Hugh Nibley: An Approach to the Book of Mormon, 2. utg. [1964],
s. 104.)

Legg merke til hvor snart Zoram ble beroliget ved Nephis ord
(se 1. Nephi 4:35) og hvor snart brødrene stolte på Zoram
etter at han hadde avlagt ed på at han ville dra sammen med
dem (se v. 37). I våre dager, da løfter ser ut til å betraktes som
mindre hellige, er det som skjedde mellom Nephi og Zoram
bemerkelsesverdig. Se også 1. Nephi 3:15, hvor Nephi avla ed
på at de skulle få tak i messingplatene.
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Vrede (v. 4) – Svært sinte

Tilskyndet (v.10) – Befalt,
tvunget

Synke (v.13) – Falle bort
gradvis, bli svak

Spente. . . om (v.19) – Ta på
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Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer 
1. Nephi 3–4.

Kjenn Skriften – 1. Nephi 3:7

1. Les 1. Nephi 3:1–8, og skriv deretter i notatboken din:
Jeg vil og , for jeg .
Les igjen vers 7 og skriv ett ord i hvert tomrom. Forklar
hvordan denne setningen oppsummerer hvorfor Nephi ikke
knurret som hans brødre gjorde.

2. Omskriv vers 7 ved at du setter inn ditt eget navn istedenfor
navnet Nephi. Skriv deretter om minst en gang da du, i likhet
med Nephi, hadde tro og mot nok til å gjøre noe vanskelig
som Herren hadde bedt deg gjøre.

3. Oppsummer meningen i 1. Nephi 3:7 ved at du skriver en
kort uttalelse som er lett å huske, som «Forleng dine steg»
eller «Ethvert medlem en misjonær».

Hva kan vi lære av dette oppdraget?

1. Nephi og brødrene prøvde tre ganger å få tak i messing-
platene fra Laban. De første to forsøkene beskrives i 1. Nephi
3:11–27. I notatboken din tegner du en oversikt som den som
følger. Fra det du har lest, fyller du ut rutene for å fortelle
hva som hendte under de første to forsøkene, og forklarer
hvorfor du mener disse mislyktes.

2. Se gjennom 1. Nephi 4, fyll ut rutene for det tredje forsøket,
og besvar følgende spørsmål som hjelper deg å tenke over
hva du har lest:

a. Hvilke forskjeller legger du merke til med hensyn til hva
Nephis brødre stolte på for å få tak i platene de to første
gangene, og hva Nephi stolte på i det tredje forsøket?
(Se 1. Nephi 3:11–13, 24, 1. Nephi 4:5–12.)

b. Hvordan kan det du lærte om det vellykkede utfallet av
det tredje forsøket, hjelpe deg å lykkes i dine
utfordringer?

c. Hva kan du lære ut fra Herrens befaling om at Nephi
skulle drepe Laban, om hvor verdifull han anser Skriften
for å være?

3. Anvend Nephis erfaring på deg selv. Beskriv minst én
utfordring du har, der det å følge Nephis eksempel kunne
hjelpe deg å ta riktig valg.

Hvem gikk?

Hva gjorde
de eller han?

Hva hendte?

Hvorfor tror
du det
mislyktes
eller lyktes?

Første 
forsøk

Annet 
forsøk

Tredje 
forsøk

Skaper mirakler tro?

Etter to mislykkede forsøk klandret Laman og Lemuel Nephi
for det som hadde hendt, og begynte å slå ham og Sam med en
stokk.

1. Les gjennom 1. Nephi 3:28–31, og beskriv i notatboken din
hva som hendte som stoppet dem.

2. Selv etter det som hendte, hadde ikke de eldre brødrene tro
på at Gud var mektigere enn Laban (se v. 31). Skriv et kort
avsnitt der du forklarer hvorfor du tror Laman og Lemuel
nektet å tro.

3. Les gjennom 1. Nephi 4:1–3, og skriv et nytt avsnitt der du
forklarer hvorfor du tror Nephi hadde så stor tro.

Hvor verdifull er Skriften? I 1. Nephi 4 lærte Nephi at «det er
bedre at én mann omkommer enn at en hel nasjon skulle
synke og omkomme i vantro» (v.13). I 1. Nephi 5 er det en
beretning om den følelsesmessige belastning det var for Lehi
og Sariah å sende sine sønner tilbake etter platene som
inneholdt Skriften, så vel som hva Lehi fant på disse platene
som viste at anstrengelsene og offeret var verdt det. I 1. Nephi
6 vil du lese hva Nephi følte om den hellige skrift han skrev.
Mens du leser disse kapitlene, tenker du over hvor verdifull
Skriften er for deg. 

Forstå Skriften

1. Nephi 5

1. Nephi 6

1. Nephi 6:3–6 – Hvorfor førte Nephi en opptegnelse?
De fleste bøker blir skrevet for å informere, overbevise eller
underholde, men deres endelige mål er å få lesere og behage
dem. Nephi forklarte at hans opptegnelse ikke ble skrevet for
å behage verden, men for å behage Gud (se 1. Nephi 6:5). 
Se 1. Nephi 9 for å finne flere opplysninger om Nephis hensikt
med å skrive.

Tilskynde (v. 4) – Overtale

Bevart (v.14–15) – Reddet, befridd

1. Nephi 5–6
Betydningen av 

hellige opptegnelser
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Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer 
1. Nephi 5–6.

Skriv en dagbokinnføring

1. Når du har lest 1. Nephi 5, skriver du en dagbokinnføring
som om du var Sariah. Forklar hva du tror Sariah følte 
i vers 1–9. Ta med følgende punkter:

a. Hva hun klaget over

b. Hva Lehi sa til henne

c. Hva som hendte som styrket hennes vitnesbyrd

2. Skriv et avsnitt der du forklarer noe du har opplevd som har
hjulpet deg å vite at Gud holder sine løfter og velsigner dem
som elsker og tjener ham.

Lag en liste

1. Lag en liste over det Lehi fant på messingplatene, ved at du
fullfører følgende setninger i notatboken din (se 1. Nephi
5:10–16):

a. Platene inneholdt de fem .

b. Likeledes en opptegnelse om ned til
.

c. Likeså profetier, også mange av .

d. Også et slektsregister over , som viste ham
at han var etterkommer av .

2. Les gjennom 1. Nephi 5:17–22, og fortell hvilken virkning
lesing av Skriften hadde på Lehi. Hvilken virkning har
Ånden på deg når du leser i Skriften?

Følg Nephis eksempel

1. Hva ønsket Nephi å ta med i sin opptegnelse, ut fra det du
leser i 1. Nephi 6? Hva ønsket han å utelate? Hvorfor?

2. Følg Nephis eksempel, og regn opp fem ting du kunne si
som en del av et vitnesbyrd som ville behage «Gud og dem
som ikke er av verden» (v. 5).

Nephi og hans brødre ble bedt om å ta enda en tur til
Jerusalem. Denne gangen ble de sendt for å hente Ishmael og
hans familie, så de kunne slutte seg til dem i villmarken.
Hvorfor valgte Herren Ishmaels familie? Hvorfor valgte
Ishmael å slutte seg til Lehi? Hvordan reagerte Laman og
Lemuel på dette oppdraget? Mens du leser 1. Nephi 7, ser du
etter mulige svar på disse spørsmålene.

1. Nephi 7
Ishmael slutter seg til Lehi 

i villmarken

Forstå Skriften

1. Nephi 7

1. Nephi 7:2 – Hvorfor valgte Herren Ishmaels familie?
Herren befalte Lehi å sende sine sønner til Jerusalem og bringe
Ishmael og hans familie ut i villmarken. Ishmael må ha blitt
valgt, i hvert fall delvis, fordi han var villig til å følge Herren.
Nephi skrev at de «talte Herrens ord til ham» (1. Nephi 7:4), og
«Herren bløtgjorde Ishmael og hans families hjerter» (v. 5).

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer 1. Nephi 7.

Skriv en liste over det som hendte

Skriv ned de viktigste hendelsene i 1. Nephi 7. Overvei spesielt
vers 1, 4–6, 8, 16, 18–19 og 22.

Analyser og anvend det som hendte

1. Les gjennom 1. Nephi 7:1–5, og forklar hvorfor du tror
Herren valgte Ishmael og hans familie til å slutte seg til Lehi
i villmarken (se under «Forstå Skriften» for å finne ytter-
ligere hjelp).

2. I vers 10–12 brukte Nephi det samme uttrykket tre ganger.
Hvilket uttrykk er det? Hvordan kunne det å glemme være
en grunn til Lamans og Lemuels opprør? Gi minst tre idéer
eller egne opplevelser som kunne hjelpe deg å være mer
lydig hvis du alltid husket dem.

3. Skriv et lite avsnitt som beskriver hvordan 1. Nephi 7:16–19
gir et eksempel på den «milde barmhjertighet» Nephi lovet
å vise oss da han begynte på boken (se 1. Nephi 1:20).

Passende (v.1) – Riktig eller
klokt

Virke (v.14) – Arbeide hardt

Driver (v.15) – Befaler
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Lehis inspirerte drøm representerer symbolsk vårt liv her på
jorden. Vi finner oss selv representert i den og kan se hvilken
retning vårt liv har hvis vi holder oss på vår nåværende sti.
Legg merke til hva som ga Lehi glede og sorg. Se også etter
hva Lehis barn gjorde i drømmen. Hvorfor var noen av dem
i fare? Tenk over hva Lehi kan ha følt da han overveiet det
Herren åpenbarte for ham i denne drømmen.

Forstå Skriften

1. Nephi 8

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer 
1. Nephi 8.

Vinket på dem (v.15) – Ga
tegn til at de skulle komme

Bli hånet (v. 28) – gjort narr av,
bli latterliggjort

1. Nephi 8
Lehis drøm

Finn nøkkelen

I drømmen befant Lehi seg i en mørk, uhyggelig ørken i mange
timer (se 1. Nephi 8:4–9). Hva gjorde Lehi for å komme ut av
mørket? Hvordan ligner det mørket som Lehi opplevde, den
verden vi lever i? Hvordan kan det Lehi gjorde for å komme ut
av mørket, også hjelpe deg?

Sett skriftstedet sammen med
et uttrykk

Lehis drøm hjelper oss å forstå viktige prinsipper om livet og
våre anstrengelser for å etterleve evangeliet. Bildene i drømmen
er symbolske, og de representerer virkelige utfordringer vi
står overfor hver dag. Skriv hva Lehi så, slik det er oppført
nedenfor, og deretter velger du på grunnlag av det du har lest
i 1. Nephi 8, det uttrykket som best beskriver bildet.

Skriv et avisintervju

Lehi fortalte oss at frukten på treet i drømmen «var ønskelig
fordi den gjorde en lykkelig» (1. Nephi 8:10), og det å smake
frukten fylte ham med «ubeskrivelig stor glede» (v.12).
I drømme så Lehi fire menneskegrupper som representerer
folk i dette liv:

• De som prøvde å komme frem til treet, men gikk seg bort
i den mørke tåken (se v. 21–23)

• De som kom frem til treet, men falt fra da folkemengden
hånet dem (se v. 24–25, 28)

1. «Mørk, uhyggelig
ørken» (v. 4)

2. «En mann kledd i hvitt»
(v. 5)

3. «En stor vid mark» (v. 9)

4. Et tre med herlig frukt
(se v. 10)

5. «En elv» (v. 13)

6. «Jernstang» (v. 19)

7. Smal sti ved siden av
elven (se v. 20)

8. «Mørk tåke» (v. 23)

9. «Stor, rommelig
bygning» (v. 26)

a. et hyggelig sted
b. et skremmende sted

a. hjalp Lehi å føle
seg rolig

b. øket Lehis frykt

a. også et mørkt og
øde sted

b. et nøytralt sted

a. det sentrale i drømmen
b. kilden til Lehis

bekymringer

a. en fare
b. en velsignelse

a. markerte stien til treet
b. beskyttet reisende mot

elven

a. lett å følge
b. vanskelig å følge

a. gjorde det vanskelig
å reise

b. forårsaket av mange
mennesker

a. sto ved livets tre
b. sto på den andre siden

av elven

Hva Lehi så Hvilken uttalelse beskriver
det best?
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• De som heller ønsket seg den store og rommelige bygningen
enn frukten på treet (se v. 26–27, 31–33)

• De som kom frem til treet og ikke skammet seg (se v. 30)

1. Tenk deg at du er reporter for en avis og har intervjuet en
person fra hver av de fire gruppene. På grunnlag av det du
har lest om hver gruppe, skriver du hvordan du tror hver
person ville besvare følgende spørsmål:

a. Hvor prøvde du å komme? Hvorfor?

b. Klarte du å komme dit du ville? Hvorfor eller hvorfor ikke?

c. Liker du det stedet du til slutt kom til? Hvorfor eller hvorfor
ikke?

2. Tenk deg at du kunne intervjue de samme menneskene i det
neste liv. Skriv hvordan du tror de ville besvare det siste
spørsmålet ut fra denne synsvinkelen.

Nephi førte to sett opptegnelser. En var folkets verdslige
historie (Nephis store plater). Den andre var en religiøs
opptegnelse (Nephis små plater). Mens du leser 1. Nephi 9,
ser du etter hvilke grunner Nephi oppga for å føre disse to
opptegnelsene. Under «Forstå Skriften» vil du lære hva vi vet
i dag om hvorfor han førte to sett plater. Denne hendelsen
lærer oss at Herren har en plan som tar hensyn til at vi både
begår feil og at vi lykkes.

Forstå Skriften

1. Nephi 9

1. Nephi 9:3–6 – I en vis hensikt
I 1828 holdt profeten Joseph Smith på å oversette Mormons bok
og hadde fullført 116 håndskrevne sider. Martin Harris tryglet
Joseph flere ganger om å la ham vise oversettelsen til familien
sin. Herren sa først nei, men ga til slutt tillatelse hvis Martin
ville love å vise dem bare til noen få utvalgte. Martin Harris
holdt ikke løftet, og de 116 sidene gikk tapt. Joseph var fortvilet,
men på grunn av denne erfaringen lærte han en verdifull lekse
om lydighet og hvor umulig det er for de ugudelige å hindre
vår himmelske Fader i å utføre sitt verk (se L&p 3:1–10).

Regjering (v. 4) – Styre Uroligheter (v. 4) –
Uoverensstemmelser, krangel

1. Nephi 9
To sett plater
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Herren visste hva Martin Harris kom til å gjøre, og planla med
dette i tankene mer enn to tusen år på forhånd. Herren ba
Nephi lage to sett opptegnelser som dekket den samme tids-
periode. Den ene, de store platene, inneholdt nephittenes
verdslige historie. Den andre, de små platene, ble forbeholdt
deres religiøse historie. Joseph Smith begynte å oversette fra
Mormons forkortelse av de store platene, så de 116 sidene
Martin mistet, inneholdt opplysninger om den verdslige
historie.

Herren visste også at profetens fiender ville forandre de stjålne
sidene, slik at hvis Joseph oversatte det samme stoffet om igjen,
ville de si at han ikke var en profet fordi han ikke kunne
oversette det på samme måte to ganger (se L&p 10:10–19).
Herren ba Joseph ikke å oversette den delen igjen, men over-
sette Nephis små plater, som dekket den samme tidsperioden,
men inneholdt de viktigere religiøse opptegnelsene (se L&p
10:30–45, se også «Hovedkildene til Mormons bok», s. 12).

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer 1. Nephi 9.

Skriv et notat i margen

I 1. Nephi 9 brukte Nephi uttrykkene «disse platene» og «de
andre platene» for å omtale to sett plater som Herren befalte
ham å lage. I margen i boken din skriver du et notat som det
følgende for å få hjelp til å huske hvilket sett plater han
henviste til: disse platene = små plater og de andre platene = store
plater.

Anvend det selv

Nephi var lydig mot Herren og laget to sett plater selv om han
ikke fikk vite hvorfor. Hvordan kan Nephis eksempel på tro og
lydighet inspirere deg til å etterleve de budene du ikke helt
forstår?
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Kapitlene 1–8 i 1. Nephi er i stor grad Nephis sammendrag
av hans fars, Lehis, opptegnelse, og kapittel 9 er Nephis
forklaring på hvorfor han fører to sett plater. I 1. Nephi 10
begynte Nephi på en opptegnelse over sitt eget liv og virke
(se 1. Nephi 10:1). Han tok med en profeti hans far hadde gitt
om fremtiden. Legg merke til, når du leser denne profetien,
hvor mange detaljer Lehi mottok ved åpenbaring angående
fremtidige begivenheter. Legg også merke til hvilken virkning
Lehis ord hadde på Nephi.

Forstå Skriften

1. Nephi 10

1. Nephi 10:14 – Israels adspredelse og innsamling

Lehi sammenlignet Israels hus med et oliventre hvis grener
ville bli spredt over hele verden på grunn av deres vantro.
Han så sin egen familie som en del av denne adspredelsen.
(Se 1. Nephi 10:11–13.)

Levningene (v.14) – De som
var igjen

Innpodes (v.14) – Forenes med

Hensiktsmessig (v.15) –
Nyttig, ønskelig

1. Nephi 10
Lehis profetier

Han profeterte også at etter at evangeliet var blitt bragt til
hedningene, skulle de adspredte grenene av Israels hus bli
samlet igjen. Lehi forklarte deretter at å «innpodes» i treet, som
representerer Israels hus, betyr å «komme til kunnskap om den
sanne Messias» (v.14). Den måten et menneske virkelig blir et
medlem av Israels hus på, er med andre ord å høre og
akseptere Jesu Kristi evangelium.

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer 1. Nephi 10.

Les for å finne svar

I 1. Nephi 10:4–11 skrev Nephi ned Lehis beskrivelse av en
hendelse som skulle finne sted seks hundre år inn i fremtiden.
Les disse versene for å få hjelp til å besvare følgende spørsmål
om Israels Hellige:

1. Hvorfor er det behov for en Forløser?

2. Hva skulle skje med Messias?

3. Hvordan skulle hedningefolkene lære om Kristus?

Fyll ut

I 1. Nephi 10:17–22 bar Nephi sitt vitnesbyrd om Åndens kraft
til å hjelpe oss å forstå det som er av Gud. Oppsummer Nephis
vitnesbyrd om Åndens kraft, og fortell hvordan det angår deg
og ditt liv.
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Hva gjør du når du leser noe i Skriften eller mottar et råd fra
ledere i Kirken som du vet er viktig, men som du ikke forstår?
I 1. Nephi 10:17–19 vitnet Nephi om at vi kan forstå det som
er av Gud gjennom Den hellige ånds kraft, og han hjalp oss
å forstå hva vi må gjøre. Nephi ønsket å «se, høre og forstå»
(v.17) det som hans far hadde fått se i en inspirert drøm.

I 1. Nephi 11–14 er en opptegnelse over hvordan Herren
innvilget Nephis ønske og viste ham ikke bare det Lehi så, men
også ga ham betydningen av mange av symbolene. Legg merke
til, mens du leser kapittel 11, hva Nephi gjorde for å være klar
til å motta en slik fantastisk åpenbaring. I kapittel 12 ser du
etter hvordan Nephi anvendte denne åpenbaringen på sitt folk.

Forstå Skriften

1. Nephi 11

1. Nephi 11:16–36 – Hva er «Guds nedlatenhet»?
«Å nedlate seg er bokstavelig talt å ‘gå ned blant’. ‘Guds
nedlatenhet’ kan forstås. . . på to måter. Det første aspektet er 

Gud Faderens nedlatenhet,
altså Elohims [se 1. Nephi
11:16–23]. ‘Guds nedlatenhet
tilkjennegis i det faktum at
han, en opphøyet person, går
ned fra sin evige trone for
å bli Faderen til en jordisk
Sønn, en Sønn født «i kjø-
det»’. ([Bruce R. McConkie,]
The Mortal Messiah, 1:314). . .

Det annet aspekt ved Guds
nedlatenhet angikk
Sønnen, som betyr Kristus
[se 1. Nephi 11:24–32]. Jehova

– himmelens og jordens far, alle tings skaper fra begynnelsen
av, den store JEG ER og Abrahams, Isaks og Jakobs Gud –
skulle komme til jorden, forlate sin guddommelige trone, påta
seg et legeme av kjøtt og ben, underkaste seg kjødets svakheter
og menneskenes onde og slette tilbøyeligheter, og utarbeide sin
egen frelse som et dødelig menneske. Slik er læren om ‘Guds
nedlatenhet’.» (Joseph Fielding McConkie og Robert L. Millet:
Doctrinal Commentary on the Book of Mormon, 4 bind [1987–92],
1:78, 82.)

Tungemål (v. 36) – Språk

1. Nephi 11–12
Nephi lærer om Kristus 

og hans misjon

1. Nephi 12

1. Nephi 11–12 – Hva lærte Nephi om Lehis drøm?
Følgende oversikt er et sammendrag av noe av det Nephi lærte
om farens drøm:

Studer Skriften
Gjør oppgave A og en av de andre to oppgavene (B eller C)
mens du studerer 1. Nephi 11–12.

Oppdag drømmens betydning

På grunnlag av det du har lest i 1. Nephi 11 og 12, besvarer du
følgende spørsmål for å beskrive hva Nephi lærte om farens

Treet med den hvite frukten
(se 1. Nephi 8:10–11)

Elven med (urent) vann
(se 8:13)

Jernstangen (se 8:19)

Den tette tåken (se 8:23)

Den store, rommelige
bygningen i luften (se 8:26)

Mennesker som begynner
på stien til treet, men går
seg vill i tåken (se 8:21–23)

Mennesker som kommer
frem til treet ved å holde
fast i stangen, men faller
bort når de blir hånet
(se 8:24–25, 28)

Mennesker som har et
større ønske om å være
i den store, rommelige
bygningen enn å komme til
treet (se 8:26–27, 31–33)

Mennesker som holdt seg
fast i stangen, falt ned ved
treet og spiste av frukten.
De brydde seg ikke om
dem som hånte dem, og falt
ikke fra (se 8:30, 33)

Guds kjærlighet, som han viste
ved å gi sin sønn som vår Frelser
(se 1. Nephi 11:21–25; kalt «livets
tre» i 15:22)

Helvetes dyp som de ugudelige
faller i (se 12:16; kalt «urenhet»
i 15:27)

Guds ord, som kan lede oss
sikkert til treet (se 11:25)

«Djevelens fristelser», som
forblinder mennesker slik at de
går seg vill og ikke finner treet
(se 12:17)

Verdens stolthet og tomme
innbilning (se 11:36, 12:18)

Nephi identifiserte ikke bestemte
mennesker med alle i folke-
skarene i drømmen, men han så
følgende typer mennesker:
• Mennesker som hørte Jesus,

men «kastet ham ut» (se 11:28)
• Mennesker som korsfestet

Jesus selv etter at han hadde
helbredet syke og kastet ut
djevler (se v. 31–33)

• Mennesker som samlet seg
«i en stor, rommelig bygning»
for å kjempe mot De tolv
apostler (se v. 34–36)

• Nephitter og lamanitter som
var «samlet opp til kamp»
(se 12:1–4, 13–15)

• Nephitter som på grunn av
stolthet ble tilintetgjort
av lamanittene (se v. 19–23)

De som tar del i den største
av alle Guds gaver – evig liv
(se 15:36)

Symbol fra Lehis drøm Tolkningen Nephi fikk

Svelg (v.18) – Avgrunn, sted
dypt nede i jorden

Synke ned i vantro (v. 22) –
Falle gradvis bort eller bli
svake på grunn av mangel på
tro
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drøm. Bruk stoffet under «Forstå Skriften» om nødvendig.
(Du kan gjerne skrive betydningen av symbolene i notatboken
din ved siden av tilsvarende vers i 1. Nephi 8.)

1. Hvilke kjennetegn eller egenskaper har treet med den herlige
frukten som gjør det til et treffende symbol på Guds
kjærlighet til sine barn og Jesu Kristi forsoning?

2. Hvordan er Guds ord (Skriften og profetenes ord) lik
jernstangen Lehi så?

3. Hvordan har Guds ord hjulpet deg å «smake» den glede som
kommer fra Guds kjærlighet?

4. Hvordan er fristelse som «mørk tåke», og hva er nøkkelen til
ikke å bli forblindet og tapt?

5. Hva er forskjellen mellom menneskene som kom frem til
treet og så falt fra, og dem som kom frem til treet og ble
værende der?

Finn ut hva Nephi lærte om Jesus

Da Nephi ble vist betydningen av farens drøm, lærte han mye
om det Jesus ville gjøre når han kom til jorden nesten 600 år
senere.

1. Les gjennom 1. Nephi 11–12, og regn opp minst åtte hendel-
ser Nephi fikk se fra Frelserens liv.

2. Hva lærer denne profetien deg om hvor nøyaktig Guds
kunnskap om fremtiden er?

Lag et advarselsskilt

Lag et diagram eller et skilt som viser den store, rommelige
bygningen, treet og svelget som skilte dem (se 1. Nephi 12:18).
Merk hvert symbol, og skriv så et slagord eller en advarsel på
plakaten som ville bidra til å få andre til å unngå bygningen.
Vær kreativ og prøv å bruke en ny idé eller metode til plakaten.

Synet Nephi mottok som svar fordi han «overveide» farens
drøm, er nedtegnet i 1. Nephi 11–14. Kapitlene 11–12
inneholder en profeti om Jesu Kristi virke på jorden, hans
forsoning og hans besøk til nephittene på det amerikanske
kontinent. Nephis syn fortsetter i kapittel 13 med en profeti
om hva som vil skje på det amerikanske kontinent etter at
Nephis etterkommere er tilintetgjort. Legg merke til hvor
detaljert og nøyaktig denne profetien er. Legg også merke til
hvor mye Nephi visste om sitt folks fremtid i det lovede land
til og med før de forlot området rundt Rødehavet.

Forstå Skriften

1. Nephi 13

1. Nephi 13:3 – Hva er «hedningenasjonene og
deres riker»?
Nephi brukte ordet hedninger her for å vise til alle nasjoner
utenom landet Israel. Se Veiledning til Skriften, «Hedninger», for
en mer fullstendig definisjon.

Avskylig (v. 5–6) – Ugudelig,
motbydelig

Skjøger (v. 7–8) – Umoralske
personer eller prostituerte

Virket på (v.12) – Øvet
innflytelse på, inspirerte

Slått (v.14, 34) – Straffet,
plaget

Moderfolk (v.17) – Folket
i landene de kom fra

En bok (v. 20) – Bibelen

Forvrenge (v. 27) – Forandre til
noe ondt

Ytterligere (v. 30) – Fullstendig

Levningen (v. 34) – Noen som
er igjen

Andre bøker (v. 39) –
Mormons bok og annen Skrift

Tungemål (v. 40) – Språk

1. Nephi 13
Et syn om de siste dager
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1. Nephi 13:5–9 – Hva menes med «en kirke som er
avskyligere»?

Det er ikke riktig å mene
at en spesiell kirke eller
et spesielt kirkesam-
funn er «denne store,
avskylige kirke» som
Nephi nevnte. Alle
grupper som følger
Satans veier, tilhører
djevelens rike og er
fiender av Kristus og
hans kirke (se 2. Nephi
10:16). De er som
menneskene som bor
i den store, rommelige
bygningen i Lehis drøm.

1. Nephi 13:12 – Hvem var mannen «blant hedningene»?
Nephi så en mann «blant hedningene» som «Guds Ånd»
inspirerte til å seile til der Lehis etterkommere ville befinne seg
i det lovede land. Christofer Columbus stemmer bemerkelses-
verdig godt med mannen Nephi beskrev. Columbus skrev:
«Helt fra min tidligste ungdom av har jeg vært sjømann og har
fortsatt med det til denne dag. . . Herren var vennlig innstilt til
mitt ønske, og han skjenket meg mot og forståelse. Han ga meg
kunnskap om sjømannskap i rik grad. . . Vår Herre åpnet mitt
sinn, sendte meg ut på havet og ga meg stor glød for oppgaven.
De som hørte om mitt [foretagende], kalte det tåpelig, hånte
meg og lo. Men hvem kan betvile at det var Den hellige ånd som
inspirerte meg?» (Fra Jacob Wassermann: Columbus, Don Quixote
of the Seas, s. 19–20, 46, uthevelse tilføyd. Sitert i McConkie og
Millet: Doctrinal Commentary on the Book of Mormon, 1:91.)

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer 
1. Nephi 13.

Trekk en sammenligning

I 1. Nephi 13:1–9 beskrev Nephi en «avskylig kirke» som hadde
til mål å ødelegge Guds hellige (se «Forstå Skriften» ovenfor).

1. Mens du leser disse versene, fører du opp hva Nephi sa at
de som er under Satans innflytelse, ønsker. Lag så en annen
liste over noen av velsignelsene som er de viktigste for
Kirkens medlemmer.

2. Skriv et lite avsnitt hvor du forklarer hvorfor velsignelsene
på listen til de trofaste medlemmene vil bringe større lykke
enn det som er skrevet på den andre listen.
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Sett en overskrift sammen med et vers

I 1. Nephi 13:10–19 er det en opptegnelse av Nephis syn
om europeiske oppdagelsesreisende som oppdager det
amerikanske kontinent. Han så også konfliktene de europeiske
kolonisatorene ville få med Lehis etterkommere om deres
hjemland.

1. Skriv av følgende overskrifter i notatboken din. Deretter
skriver du etter hver overskrift nummeret på et vers
i 1. Nephi 13:10–19 som passer sammen med overskriften:

• Pilegrimer seiler til den nye verden for å få religionsfrihet

• Opprørsstyrkene seirer selv om de er i mindretall

• Skip krysser 4 800 kilometer over Atlanterhavet

• Columbus seiler til den nye verden

• Innfødte amerikanere jages fra sine hjem

• Hedningene har fremgang i Amerika

2. Hva vet du om ditt lands historie som viser Herrens hånd
i å forberede det til å motta evangeliet?
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Oppsummer profetiene

Nephi fikk se hvordan Bibelen, Mormons bok og annen Skrift
ville komme frem i de siste dager. Oppsummer hva Nephi så,
ved å besvare følgende spørsmål:

1. Hva så han ville skje med Bibelen, etter at den var skrevet av
profeter og apostler, som ville få hedningene til å «snuble»?
(Se 1. Nephi 13:20–29.)

2. Hva ville Herren gjøre for Nephis avkom, eller etterkom-
mere, når hedningene kom til Amerika? (Se 1. Nephi
13:30–31.)

3. Hva ville Herren gjøre for å hjelpe hedningene, jødene, Lehis
etterkommere og medlemmer av sin kirke i dag å lære om
det sanne evangelium? (Se 1. Nephi 13:32–41).

4. Hvordan gjelder budskapet i vers 37 deg og dine fremtidige
avgjørelser?

Nephis syn avsluttes i 1. Nephi 14. Han ble vist striden som
ville finne sted mellom Guds Lams kirke og djevelens store
og avskyelige kirke. Legg merke til løftene Herren gir de
hedninger som aksepterer evangeliet i de siste dager. Selv om
du kanskje er av Israel, ville du bli regnet blant hedningene
som Nephi skrev om, med mindre du er jøde eller etterkommer
av Lehi. Se etter, mens du leser dette kapitlet, hva din rolle er
i Herrens verk i de siste dager.

Forstå Skriften

1. Nephi 14

Forvirret (v. 2) – Blandet med
andre slik at deres identitet
ikke lenger kan oppdages

Avskylig (v. 3) – Ugudelig,
motbydelig

Stort og vidunderlig arbeid
(v. 7) – Dette viser til
evangeliets gjengivelse og
Kirkens gjenopprettelse

Skjøge (v.10) – Djevelens kirke
er en skjøge i den betydning
at dens mennesker har sviktet
Gud og fulgt Satan.

Herredømme (v.11) –
Innflytelse, herskerstilling

1. Nephi 14
Nephis syn om hedningene 

i de siste dager

1. Nephi 14:7–10 – Hvorfor finnes det «bare to kirker»?
«Djevelens kirke» viser ikke til en bestemt kirke, men til enhver
person, gruppe, organisasjon eller filosofi som motarbeider Jesu
Kristi kirke og Guds barns frelse. Sannhet og godhet kan så
visst finnes utenfor Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige,
men evangeliets fylde, som bare finnes i den gjenopprettede
kirke, er helt vesentlig for den frelse vår himmelske Fader
ønsker for sine barn. Evangeliets gjengivelse, det «store og
vidunderlige arbeid» (se 1. Nephi 14:7), ville, som engelen
fortalte Nephi, splitte folk, «enten for å overbevise dem om fred
og evig liv, eller for å overgi dem til sine hjerters forherdelse
og sin forstands blindhet, til undertrykkelse i trelldom og til
ødeleggelse» (v. 7).

Eldste Bruce R. McConkie, som var medlem av De tolv
apostlers quorum, sa: «Det finnes bare lys og mørke, det er
ingen halvmørk skumringssone. Enten må menneskene vandre
i lyset, eller så kan de ikke bli frelst. Noe mindre enn frelse
er ikke frelse. Det kan være bedre å vandre i halvmørke eller se
et glimt av de første strålene fra et fjernt daggry enn å være
innhyllet i fullstendig mørke, men selve frelsen er bare for dem
som går frem og inn i det sterke lys fra solen midt på dagen.»
(The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of Man
[1982], s. 54.)

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer 
1. Nephi 14.

Finn «hvis-da»-løftene

I 1. Nephi 14:1–3 fortalte engelen Nephi om betingede velsig-
nelser som var tilgjengelige for hedningene, som omfatter oss.
Disse velsignelsene uttrykkes som «hvis-da»-løfter – hvis du
gjør dette, da vil Gud gjøre det. Finn løftene, og fullfør følgende
uttalelser i notatboken din.

Hvis:

• Hedningene. . .

• og ikke forherder. . .

Da:

• skal de regnes. . .

• De skal bli et. . .

• De skal aldri mer. . .

• Og den store grav. . .

Finn eksempler i en avis

I 1. Nephi 14:7–10 fortalte engelen til Nephi at folk har to
valgmuligheter.

1. Les gjennom disse versene, og oppsummer hva disse to
valgene er (se også under «Forstå Skriften»).

2. Se gjennom artikler og annonser i en avis, og finn minst to
eksempler på mennesker, grupper eller filosofier som
Satan vil at vi skal sette vår lit til istedenfor til Jesu Kristi
evangelium. Forklar hvorfor disse tingene ikke kan gi oss
«fred og evig liv» (v. 7).
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Skriv dine egne spørsmål

I slutten av synet sitt så Nephi striden som ville finne sted mel-
lom «Guds Lams kirke» og djevelens kirke. Han lærte også
at en annen profet ville motta en lignende åpenbaring mange år
senere.

1. Let i 1. Nephi 14:11–30, og skriv fra seks til åtte spørsmål
som du mener er viktige spørsmål å besvare fra disse
versene. Pass på å besvare dem også.

2. Hva lærte du i disse versene om hvordan din egen fremtid
kan bli?

I 1. Nephi 11–14 er en beretning om et strålende syn Nephi
mottok som svar på sitt ønske om å «se det [hans] far så»
(se 1. Nephi 11:3). Legg merke til i 1. Nephi 15 hva Nephi
oppdaget om Laman og Lemuel da han kom tilbake etter å ha
blitt belært av engler. Mens du leser dette kapitlet, ser du
etter grunner til at Nephi var i stand til å vandre i lyset fra
guddommelig åpenbaring, mens hans brødre snublet i mørke.
Legg også merke til de ytterligere forklaringer Nephi ga som
hjelper oss å forstå de åpenbaringer han og hans far, Lehi,
mottok.

Forstå Skriften

1. Nephi 15

1. Nephi 15:13, 16 – Hva er innpodning?
Se under «Forstå Skriften» for 1. Nephi 10:14 (s. 21) for forkla-
ring på hvordan Israels hus er som et tre, og en illustrasjon av
podning.

Trettet, trette (v. 2, 6) –
Kranglet, krangel

Forvirres (v. 20) – Blandes med
andre slik at deres identitet
ikke lenger kan oppdages

Motstanderens gloende piler
(v. 24) – Satans kraftige angrep

Prøvelsens dager (v. 31) –
Prøvetid (noe som betyr livet
på jorden)

Timelige (v. 31) – Fysiske

Henhører til (v. 33) – Har
å gjøre med, har forbindelse
med

1. Nephi 15
Nephi underviser sine brødre

Studer Skriften
Gjør en av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer 
1. Nephi 15.

Finn «Hvis-da»-mønsteret

Nephi hørte sine brødre si at de ikke forsto farens drøm.

1. Les gjennom 1. Nephi 15:1–9, og forklar hva Nephi gjorde,
som brødrene ikke gjorde, for å forstå hva faren hadde sagt.

2. Fullfør følgende uttalelser i notatboken din for å vise 
«hvis-da»-mønsteret for å motta åpenbaring som Nephi ga
i vers 11:

Hvis:

• I ikke. . .

• men ber. . .

• med. . .

da:

• skal disse ting med sikkerhet. . .

3. Tenk på «hvis»-uttalelsene og hva du kan gjøre for å bli mer
rede til å motta svar fra din himmelske Fader.

Sett uttalelsene i riktig rekkefølge

Nephi svarte sine brødre ved å sammenligne Israels hus med et
oliventre. Bruk 1. Nephi 15:12–20 for å få hjelp til å sette
følgende uttalelser i riktig rekkefølge:

• Evangeliet går til hedningene fordi jødene og lamanittene
forkastet det.

• Hedningene vil akseptere evangeliet og bli innpodet
i oliventreet som representerer Israel.

• Nephittene er en gren som er brukket av fra Israels tre.

• Treet vil bli gjenopprettet for å oppfylle løftene gitt til
Abraham.

• Lehis etterkommere vil høre og akseptere evangeliet.

Anvend et sitat

Eldste Neal A. Maxwell, medlem
av De tolv apostlers quorum, har
sagt: «Virkelige disipler tar imot
motstanderens brennende piler ved
å holde troens herdede skjold høyt
opp med en hånd, mens de holder
seg fast til jernstangen med den
andre. . . Det skulle ikke herske noen
misforståelse, det er nødvendig
å bruke begge hender!» (Lys over
Norge, juli 1987, s. 63.)

Les omhyggelig 1. Nephi 15:21–36, og skriv så et avsnitt hvor
du forteller hvordan tro og det å holde fast ved Guds ord kan
hjelpe deg å stå imot fristelsene du møter.
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Har du noen gang merket at når du er i harmoni med Ånden,
er det mye lettere å være tålmodig og takle det som går galt for
deg? På den annen side oppdager de fleste at når avstanden
mellom dem og Herren øker, avtar deres selvbeherskelse. I
1. Nephi 16 kommer du til å lese om begge slags opplevelser.
Finn ut hvordan Herren noen ganger benytter motgang til
å undervise i viktige leksjoner.

Forstå Skriften

1. Nephi 16

Hårde ord (v.1–2) – Sannheter
som er vanskelige å godta

Skjærer dem i hjertet (v. 2) –
Avslører deres skyld

Formante (v. 4) – Oppfordret
inntrengende

Fødemidler (v.11) – Mat og
forsyninger

Slynge (v.15) – Kasteredskap

Slynger brukes fremdeles noen
steder i dag.

Refset (v. 25) – Irettesatte

1. Nephi 16
En mirakuløs kule og 

en brukket bue

1. Nephi 16:10 – Hva var den «merkelig forarbeidede
kulen»?
Kulen var omhyggelig laget, detaljrik og innviklet. Herren
planla at kulen skulle veilede Lehi og hans lille koloni i vill-
marken. Fra Alma lærer vi at denne kulen, som tjente som
veiviser eller kompass, ble kalt Liahona (se Alma 37:38).

Lehi og hans familie oppdaget at Liahona hadde to nåler, eller
visere, som viste dem retningen de skulle reise i (se 1. Nephi
16:10). Det var også et sted på kulen hvor det kom til syne skrift
og som på mirakuløst vis ble «forandret fra tid til tid» (v. 29,
se v. 26–30). Denne veiviseren virket bare ifølge deres tro
(se v. 28–29).

Studer Skriften
Gjør oppgave C (oppgave A og B er valgfrie) mens du studerer
1. Nephi 16.

Skriv en definisjon

Nephis brødre klaget fordi Nephi talte «hårde ord» til dem
(1. Nephi 16:1).

1. Studer vers 1–3 og forklar hva du tror de mente med «hårde
ord».

2. Forklar hvorfor de samme sannheter ikke var «hårde ord»
for Nephi.

Tegn et bilde

Studer 1. Nephi 16:10–30, og tegn et bilde av slik du tror
Liahona kan ha sett ut. Ta med en beskrivelse av delene på den.

Oppsummer hva som hendte

Lehis familie led i villmarken da Nephis bue brakk.

1. Oppsummer hva som hendte i følgende skriftsteder fra
1. Nephi 16, og forklar deretter hva du tror Lehis familie kan
ha lært av hver erfaring:

a. Vers 17–19

b. Vers 20–21

c. Vers 22–23

d. Vers 24–29

e. Vers 30–31

2. Hvordan kan Nephis erfaring med den brukne buen hjelpe
deg hvis du plutselig mister en jobb som sørger for de
nødvendige penger til å gi familien din mat og klær?

3. Hvorfor tror du at Nephi gikk til Lehi, selv om han knurret,
for å få råd om hvor han skulle jakte for å skaffe mat?
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Lehis lille koloni avsluttet endelig sin reise i villmarken da
Herren førte dem til et fruktbart sted ved sjøen, som de kalte
Overflødighet. I 1. Nephi 17 ga Nephi noen detaljer fra
oppholdet i villmarken som han ikke hadde nevnt før. Se etter
hvor lenge de hadde reist i villmarken, hva de spiste og
hvordan de var i stand til å overleve på slik kost. Legg også
merke til hvorfor Laman og Lemuel begynte å knurre igjen.

Mulig rute for Lehis reiser i villmarken

Jerusalem

Overflødig-
het (?)

«Grensene nær 
Det røde havs kyst» 
(1. Nephi 2:5)

«Som var nær 
Det røde hav» 
(1. Nephi 16:14) «Vi... reiste nesten i en 

østlig retning fra den 
tid av» (1. Nephi 17:1)

Ishmael døde på et sted 
«som kaltes Nahom» 
(1. Nephi 16:34)

(1. Nephi 17:4)

Den
persiske bukt

Rødehavet
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1. Nephi 17
«Du skal bygge et skip»

Forstå Skriften

1. Nephi 17

Belger

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–E) mens du studerer 
1. Nephi 17.

Hva sa Nephi om reisen i villmarken?

1. Les gjennom 1. Nephi 17:1–6, 12, og besvar følgende
spørsmål om reisen i villmarken:

a. Hvor lang tid tok det dem å reise fra Jerusalem til
Overflødighet?

b. Hva spiste de for det meste i villmarken?

c. Hvorfor tror du Nephi sa: «Store var Herrens
velsignelser» (v. 2)?

2. Finn «slik ser vi»-leksjonen ved å identifisere 
«hvis-da»-mønsteret i vers 3:

Hvis «menneskenes barn ,

da « og han dem og

tilveiebringer

3. Du vandrer kanskje ikke gjennom en villmark, men du
opplever likevel store utfordringer. Forklar hvordan du kan
anvende denne «slik ser vi»-leksjonen.

Beskriv et eksempel i vår tid

Herren befalte Nephi å bygge et skip – en oppgave som lå over
hans naturlige evner. Studer 1. Nephi 17:7–11, og legg merke til
hva Herren gjorde og hva han krevde av Nephi. Skriv deretter
en beretning om en person i dag som blir bedt om å gjøre noe
vanskelig og som må stole på Herren for å få vite hvordan han
skal utføre det.

Oppholdt oss (v. 3–4) – 
Var der en tid

Skjønt (v. 6) – Selv om

Belg (v.11) – Et redskap til
å blåse luft på et bål for å gjøre
det varmere

Trelldom (v. 24–25) – Slaveri

Hånte (v. 30, 42) – Snakket
stygt om, fornærmet

Tuktet (v. 41) – Disiplinerte,
irettesatte

Fortæres (v. 48) – Ødelegges

Intet (v. 48) – Ingenting
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Sammenlign brødrene

1. Studer 1. Nephi 16:1–3, 18–20, 37–38, 17:17–21, 48, og skriv
opp grunner til at Laman og Lemuel knurret, eller var sinte,
og hvorfor de «gledet» seg.

2. Studer 1. Nephi 16:4–5, 17:19, 47, og skriv opp grunner til at
Nephi var glad og hvorfor han var bedrøvet.

3. Hva lærer du om disse menns karakter på grunnlag av
forskjellene i de to listene?

4. Sammenlign det Laman og Lemuel sa de visste i 1. Nephi
16:38, 17:19, 22, med det de sa de visste i 1. Nephi 17:55. Hva
forandret deres forståelse?

5. Hva har du lært fra 1. Nephi 17 som kan hjelpe deg å bli mer
lik Nephi og mindre lik Laman og Lemuel?

Skriv det med dine egne ord

Nephi minnet brødrene sine om beretningen om Moses som
førte Israels barn ut av Egypt, og sammenlignet den med Lehi
som førte familien sin ut av Jerusalem (se 1. Nephi 17:23–45).

1. Les gjennom disse versene, og skriv opp minst fire likhets-
trekk mellom det som hendte med Moses’ folk og det som
hendte med Lehis koloni.

2. Les omhyggelig 1. Nephi 17:45, og forklar hva du tror det
betyr å «føle» Herrens ord, eller fortell om en gang da du
følte at Skriften talte til deg.

Forklar bildet

Nephis brødre var ikke
lykkelige, og bare Herrens kraft
kunne hindre dem i å ta hans
liv. Til høyre er et bilde av en
scene fra 1. Nephi 17:48–55.
Forklar hva som foregår på
bildet, og fortell hvilke vers det
forestiller.

Har du kjent mennesker som led på grunn av synd, men som
ikke ønsket å forandre seg? Omvendte de seg til slutt? Hvor
mye lidelse gjennomgikk de før de forandret sin adferd? Hvem
andre ble påvirket av deres adferd? Laman og Lemuel hadde

1. Nephi 18
Reisen til det lovede land

en slik opplevelse i 1. Nephi 18. Se etter hva som til slutt
motiverte dem til å omvende seg. Legg også merke til hvilken
virkning deres stahet hadde på resten av familien.

Forstå Skriften

1. Nephi 18

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer 
1. Nephi 18.

Intervju en person

Lehis familie var klar til å seile til et ukjent land i et uvanlig
skip (1. Nephi 18:1–7). Hvis du var reporter og skulle intervjue
familiemedlemmene før avreisen, hva tror du de ville si?
Velg tre medlemmer av Lehis gruppe og foreslå to spørsmål
du kunne stille som reporter. Skriv så ned det du tror disse
menneskene ville svare på spørsmålene.

Gå ikke glipp av detaljene!

Historien om Lehis familie som seiler til det lovede land, er
interessant og inneholder noen betydningsfulle detaljer som
man lett kan overse. Når du har lest 1. Nephi 18, besvarer du
følgende spørsmål:

1. Hvilke to nye medlemmer av Lehis familie nevnes for første
gang i dette kapitlet?

2. Hvorfor tror du Herren tillot at Nephi var bundet så lenge
istedenfor å befri ham ved et mirakel slik han gjorde
i 1. Nephi 7:18, 16:39 og 17:48?

3. Hva hendte i dette kapitlet som er en oppfyllelse av det
Herren profeterte i 1. Nephi 17:13?

Merkelig (v.1) – Eksepsjonelt,
enestående

Proviant (v. 8) – Mat og annet
forråd

Slynget ut (v.17) – Uttalt

Tilårskomne (v.17) – Gamle
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Finn lærdommer for livet

Beretningen om reisen til det lovede land kan også betraktes
som en metafor (et symbol) for vårt jordeliv. For eksempel,
mange mennesker konsentrerer seg, i likhet med Nephis brødre
i 1. Nephi 18:9, om jordiske interesser og glemmer Gud og sin
avhengighet av hans kraft. Besvar følgende spørsmål for
å utforske hvordan denne beretningen ligner opplevelser vi
kan ha:

1. Hvordan ligner det Nephi gjorde for sine brødre i vers 10,
på det vår samvittighet (Kristi lys) gjør for oss?

2. Hvordan ligner kompasset som ikke virker, og uværet på det
som hender oss når vi «binder» vår samvittighet?

3. Hva kan befrielsen av Nephi sammenlignes med i vårt liv?

4. Hva hendte hver gang Nephi ba? Hvordan kan du anvende
dette? (Se spesielt v.1–3, 21–23.)

5. Hvordan kan Nephis beskrivelse av den upassende oppfør-
selen til hans brødre, Ishmaels sønner og deres hustruer
(se v. 9) anvendes på den oppførsel og mangel på respekt for
andre som vi ser i dag?

Hvorfor elsker noen mennesker Skriften og finner en rikdom
av trøst, håp og oppmuntring i den, mens andre ikke ser ut
til å ha noen interesse for den eller synes at den er uten
betydning? Nephi fortalte oss at det han skrev, ikke ville
behage verden, men ville behage Gud og «dem som ikke er av
verden» (1. Nephi 6:5). Hvorfor tror du at mennesker som
bare går inn for det som hører til dette liv, er lite interessert
i det som hører evigheten til? Mens du studerer 1. Nephi 19,
ser du etter hva Herren har gjort og fremdeles gjør for
å oppmuntre sine barn til å komme hjem og bo hos ham igjen.

Forstå Skriften

1. Nephi 19

Revne (v.12) – Sprekke,
gå i stykker

Bli til spott og forhånelse
(v.14) – Bli et forfulgt folk

1. Nephi 19
«For at jeg mer fullstendig 

kunne overtale dem 
til å tro på Herren»

1. Nephi 19:1–6 – To sett plater
I 1. Nephi 9 skrev Nephi at han
hadde laget to sett plater.
Det første settet, Nephis store
plater, inneholdt en detaljert
beretning om hans folk. Det
andre settet, Nephis små plater,
var en religiøs opptegnelse.
I 1. Nephi 19 viser uttrykkene
«de første platene» eller «de
andre platene» til Nephis store
plater, og uttrykket «disse
platene» viser til de små
platene (se «Hovedkildene til
Mormons bok», s. 12).

Nephi håpet at fremtidige generasjoner ville finne disse
skriftene nyttige når det gjaldt å bringe dem til Kristus.

1. Nephi 19:10 – Hvem var Zenock, Neum og Zenos?
Nephi siterte Zenock, Neum og Zenos som profeter på
gammeltestamentlig tid. Deres detaljerte profetier om Jesus
Kristus var nedskrevet på messingplatene. Deres vitnesbyrd
finnes ikke i Det gamle testamente vi har i dag. Deres skrifter er
tydeligvis noen av de «tydelige og meget viktige» sannheter
som ble fjernet av «den store og avskylige kirke» (se 1. Nephi
13:26). Uten Mormons bok ville vi ikke vite noe om disse tre
trofaste profeter fra gammeltestamentlig tid eller deres
profetier.

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer 
1. Nephi 19.

Lag en liste over de «tydeligste og
viktigste deler»

Herren befalte Nephi å ta med mange av de tydelige og viktige
deler som kom til å mangle i Bibelen, på sitt andre sett plater
(de små platene) (se 1. Nephi 19:3 og under «Forstå Skriften»).

1. Les gjennom 1. Nephi 19:8–14, og skriv opp de sannheter
Nephi lærte om Jesu Kristi fødsel, liv og død, og også hva
som kom til å skje med Israels hus etter hans død.

2. Hvilke av de sannhetene du har skrevet opp, sa Nephi at
han lærte fra engelen, og hvilke sa han at han lærte fra
Zenocks, Neums og Zenos’ skrifter.
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Analyser hvordan det kunne ha blitt
annerledes

Tenk over de detaljerte profetiene om Jesu liv som Mormons
bok gir oss tilbake (se 1. Nephi 19:8–14). Hvordan tror du
jødenes og andre kristnes tro kunne ha vært annerledes hvis
disse sannhetene fremdeles var i Det gamle testamente vi har?

Kjenn Skriften – 1. Nephi 19:23

Nephi leste mange ting for sin familie fra profeten Jesajas
skrifter. Les 1. Nephi 19:22–24, og forklar hvorfor Nephi ønsket
at hans familie (og vi) skulle kjenne Jesajas ord.

Nephi leste fra Jesajas profetier for sitt folk for «mer fullsten-
dig [å] kunne overtale dem til å tro på Herren sin Forløser»
(1. Nephi 19:23). I 1. Nephi 20–21 står noen av disse viktige
profetiene til Jesaja fra messingplatene, som er de samme som
finnes i Det gamle testamente. Mens du leser disse kapitlene,
kan du se etter hva Jesaja sa om Israels hus. Hvorfor har Israel
blitt så plaget gjennom århundrene, og hva gjør Herren for
å bringe sitt paktsfolk tilbake til seg igjen? Som en del av
Israels hus i vår tid kan også vi anvende Jesajas ord på oss.

Forstå Skriften

1. Nephi 20

1. Nephi 20:1 – Hva er «Juda vann»?
Eldste Bruce R. McConkie skrev: «Jesaja sier at ‘Jakobs hus’ er
‘runnet av ‘Judas kilde’ (Jes. 48:1), en uttalelse som er av stor
interesse for siste-dagers-hellige med tanke på det faktum at
hans ord slik de er nedtegnet på messingplatene, har tilføyelsen
‘eller ut av dåpens vann’ (1. Ne. 20:1) og slik bevarer i renhet en
gammeltestamentlig tekst om dåp.» (Mormon Doctrine, 2. utg.
[1966], s. 832.) Dette er et utmerket eksempel på «tydelige og
viktige» sannheter som er fjernet fra Bibelen (1. Nephi 13:29).

Sverge (v.1) – Inngå pakter,
love

Forlate seg på (v. 2) – Stole på,
forbli trofast mot

Gjenstridig (v. 4) – Sta

Troløst (v. 8) – Uærlig, illojalt

Overtreder (v. 8) – En som
bryter budene

Lutret (v.10) – Renset

Sæd. . . ditt livs avkom (v.19) –
Etterkommere (barn,
barnebarn osv.)

Kløvde (v. 21) – Delte

1. Nephi 20–21
Budskap fra profeten Jesaja

1. Nephi 20:1–2 – «De kaller seg innbyggere av den
hellige stad»
Som sitert i 1. Nephi 20:1–2, refset profeten Jesaja Israels hus
fordi de hevdet å følge Herren uten at de holdt hans bud.
De mente at fordi de var hans paktsfolk og bodde i den hellige
byen Jerusalem, ville Gud alltid beskytte dem. Jesaja minnet
dem om at det ikke er viktig hvor man bor, men hvordan man
lever (se v. 18–22). Det samme prinsippet gjelder i dag.

Jerusalem, oldtidens hellige stad

1. Nephi 20:3–8 – «Jeg har kunngjort de forrige ting. . .
Jeg har vist deg nye ting»
Herren har gitt sine barn mange bevis på sine ord og profeter,
eller grunner til å tro på dem. I 1. Nephi 20:3–8 siterte han noen
av disse tegnene og forklarte hvorfor disse profetiene var
nødvendige. Fra begynnelsen av har Gud åpenbart mange
hendelser som ville finne sted langt inn i fremtiden. En av hans
hensikter med disse langsiktige profetiene var å hindre
ugudelige mennesker i å gi avguder eller falske guder æren for
hans store gjerninger (se v. 3–5). Gud har også åpenbart
hendelser som har inntruffet plutselig, slik at de ugudelige ikke
kunne si: «Jeg kjente til det» (se v. 6–8).

1. Nephi 20:14–17 – Herren oppholder sine profeter
Herren elsker sine profeter og «vil oppfylle sitt ord som han har
talt ved dem» (v.14). I nyere åpenbaring erklærte Herren:
«Enten ved min egen røst eller ved mine tjeneres røst, det være
det samme» (L&p 1:38).

1. Nephi 21

Prester (v.1) – Her: jødenes
religiøse ledere

I mors liv (v.1) – Før jeg ble
født

Kogger (v. 2) – Beholder for
piler

Forakter (v. 7) – Hater, ser
ned på

Ødelagte arvedeler (v. 8) –
Tomt eller unyttig arvegods

Tegnet (v.16) – Risset inn,
skrapt eller merket

For trangt (v. 20) – Når Herren
samler sine barn til Sion, vil de
igjen bli svært tallrike.
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1. Nephi 21:1 – En viktig gjengivelse fra messingplatene
Hele den første setningen av Jesajas profeti som siteres
i 1. Nephi 21:1, finnes ikke i det tilsvarende kapittel i Jesaja
(se Jesaja 49:1). Dette materialet var tydeligvis på messing-
platene som Nephi brukte, men det har gått tapt fra vår
nåværende bibel. Jesaja 49 (eller 1. Nephi 21) forteller om
Messias’ komme, Israels innsamling og at evangeliet skal
bringes til hedningefolkene. Fra versjonen i Mormons bok lærer
vi at dette budskapet var spesielt rettet til de israelitter (som
Lehis familie) som var brukket av som grener fra Israels
hovedgruppe og spredt omkring. Vi lærer også at grunnen til at
de ble adspredt, var ugudeligheten til deres ledere i Jerusalem.

1. Nephi 21:1–9 – Hvem var han som Gud kalte før han
ble født?
Vers 1–9 beskriver Frelseren, Jesus Kristus, som var kalt før
han ble født (se v.1), hvis ord stakk de ugudelige i hjertet som
et skarpt sverd (se v. 2), hvis liv er plettfritt som en polert
pil (se v. 2), som er et lys for hedningene (se v. 6), og som er
foraktet av mennesker (se v. 7). Fordi profeters liv noen ganger
blir betraktet som forbilder på Frelseren, kunne disse versene
også passende anvendes på Jesaja. De kan også anvendes på
profeten Joseph Smith:

• Han var forutordinert. Han vitnet: «Enhver som har et kall til
å betjene denne verdens innbyggere, ble utpekt til denne
oppgave i det store råd i himmelen før denne verden ble til.
Jeg går ut fra at jeg ble utpekt til dette selvsamme embede
i dette store råd.» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 275,
se også 2. Nephi 3:7–15.)

• Hans ord var skarpe og hans liv som en polert pil. Han sa: «Jeg er
som en svær, utilhugget sten som ruller nedover en fjellside,
og jeg blir ikke avslepet på annen måte enn ved at hjørnene
rives av når de kommer i berøring med noe annet og med
tiltagende styrke gjør anslag mot religiøs blindhet, list og
snedighet fra prester,. . . fra løgnaktige redaktører, fra falske
dommere og jurymedlemmer. . . som støttes av pøbelen,
gudsbespottere, tøylesløse og fordervede menn og kvinner –
og all denne djevelske innflytelse slår av et hjørne her og
et hjørne der. Derfor vil jeg bli som en glatt og blankpolert
pil i Den allmektiges kogger.» (Profeten Joseph Smiths
læresetninger, s. 229.)

• Han ble sendt som et lys for hedningene. Herren sa til ham:
«Denne generasjon skal få mitt ord gjennom deg»
(L&p 5:7–10, se også L&p 86:11).

• Han ble foraktet av mennesker. Engelen Moroni profeterte at
han skulle omtales både for godt og ondt blant alle folk
(se Joseph Smith – Historie 1:33).

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–E) mens du studerer 
1. Nephi 20–21.

Finn svarene

Jesaja så Israels barns svakheter. Han kalte dem til omvendelse
for at de skulle kunne utføre det verk Herren hadde gitt dem,
og motta hans velsignelser. Les 1. Nephi 20:1–11, 20 og besvar
følgende spørsmål:

1. Hva har Herren gjort for å vise sitt folk hvem han er 
(se v. 3–8, se også «Forstå Skriften» for 1. Nephi 20:3–8)?

2. Hvorfor tror du Jesaja brukte symbolet med en nakke av
jernsene (se v. 4) for å beskrive Israel?

3. Hva sa Herren han ville gjøre for folket, selv om de hadde
vært opprørske tidligere? Hvorfor (se v. 9–11)?

4. Hva sa Herren folket måtte gjøre (se v. 20, se også Mosiah
26:29–30)?

5. Hvordan kan disse læresetningene fra Jesaja anvendes på vår
tid «til gavn og undervisning» for oss (1. Nephi 19:23)?

Forklar sammenligningene

I 1. Nephi 20:11–17 fastslo Herren sin rolle som Skaper og
Frelser. Disse versene forteller også om hans kjærlighet og
støtte til hans profeter. I vers 18–22 beskrev Jesaja hva som ville
ha hendt med Israels barn hvis de alltid hadde vært lydige.
Deretter kalte han dem til omvendelse.

1. Les gjennom 1. Nephi 20:18–22, og forklar hvordan
sammenligningene med som som Jesaja brukte – en elv,
bølger, sand og sandkorn – beskriver Herrens løfter til de
trofaste.

2. Hvorfor tror du at de ugudelige ikke har fred? (Se v. 22.)

En profeti kan oppfylles på mer enn
én måte

Et kjennetegn ved mange av Jesajas profetier er at de kan
anvendes og oppfylles på mer enn en måte.

1. Studer 1. Nephi 21:1–10, og forklar hvordan disse versene
beskriver Jesus Kristus.

2. Forklar hvordan disse versene også kan beskrive profeten
Joseph Smith (se også under «Forstå Skriften»).
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Hvordan minnes du Frelseren?

1. Hva følte folket hadde skjedd da
Herren ikke kunne velsigne
Israel (Sion) på grunn av folkets
ugudelighet? (Se 1. Nephi 21:14.)

2. Hva sa Herren alltid ville minne
ham om hans folk? (Se v. 16.)

3. Skriv et avsnitt som forklarer hva
som hjelper deg til å minnes
Frelseren, både i kirken og til
andre tider.

«Jeg vil ikke glemme deg, 
o Israels hus»

Sett punktene i riktig rekkefølge

I 1. Nephi 21:22–26 finnes Jesajas løfte om at Herren vil frelse
sitt folk. Her følger noen viktige tanker fra disse versene. Ordne
dem slik at de kommer i den rekkefølgen du finner dem
i versene.

• Herren vil befri dem som er fanget av synd og ugudelighet.

• Mennesker med makt og innflytelse vil støtte Kirkens arbeid.

• Alle skal vite at Jesus Kristus er Frelseren.

• Herren vil kjempe med dem som kjemper mot hans kirke.

• De som stoler på Herren, vil ikke skamme seg over
evangeliet.

• Herren vil gjenopprette Kirken blant hedningene som et
rettferdig banner for verden.

• De som kjemper mot Kirken, vil ødelegge seg selv.

Nephi visste at Jesajas’ ord var vanskelige å forstå for noen
mennesker. Nephis egen familie ba ham faktisk forklare det han
hadde sitert i 1. Nephi 20–21 (se 1. Nephi 22:1). Mens du
leser 1. Nephi 22, kan du legge merke til Nephis forklaring på
mange av de viktige sannheter som finnes i 1. Nephi 20–21.
Legg spesielt merke til hva Nephi sa om Israels adspredelse og
den rolle hedningene ville spille i Israels innsamling i de siste
dager. Husk at medlemmene av Hans kirke i dag regnes
med blant «hedningene» som nevnes i dette kapitlet, selv om
vi gjennom slektslinje og pakt er av Israels hus, og spiller
en rolle i Israels innsamling.

1. Nephi 22
Hendelser i den siste tid

Forstå Skriften

1. Nephi 22

1. Nephi 22:8 – Hva er det «vidunderlige verk» Herren vil
utføre i de siste dager?

I det meste av sin lange
historie var ikke Israels barn
trofaste mot den Gud som
hadde gjort dem til sitt
utvalgte folk. Til tross for
hans velsignelser foretrakk
de ofte verdens veier fremfor
Guds veier. Derfor ble de
fleste av dem spredt utover
verden og mistet sin iden-
titet. Lehis etterkommere er
et eksempel på hvordan
en familie ble adspredt og
beholdt sin identitet. De
visste hvem de var. Det
strålende verk i de siste
dager vil bestå i å samle så

mange av etterkommerne av det adspredte Israel som er villige
til å vende tilbake til Herren. Selv om Kirkens medlemmer
i dag er av Israels hus, omtalte Nephi oss som hedninger fordi
vi kommer fra hedningenasjoner.

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–D) mens du studerer 
1. Nephi 22.

Israels adspredelse – Hvem, hvor,
når og hvorfor?

Jesajas ord om Israels adspredelse finnes i 1. Nephi 21:1. Nephi
forklarte mer om denne adspredelsen i 1. Nephi 22:3–5.
Oppsummer de ekstra opplysningene vi får om adspredelsen
fra Nephi. Pass på å forklare hvem som ble adspredt, når og
hvor de ble adspredt og hvorfor.

Sett opplysningen sammen med verset

I 1. Nephi 21:22 talte Jesaja om hedningenes rolle med hensyn
til å samle Israel. I 1. Nephi 22 ga Nephi oss flere opplysninger
om innsamlingen. Skriv av følgende uttalelser i notatboken din,
og etter hver uttalelse skriver du hvilket eller hvilke vers fra
1. Nephi 22:6–12 som inneholder denne opplysningen:

• Herrens makt er nødvendig for at hedningene skal velsigne
alle folkeslag med evangeliet.

• Hedningefolkenes rikdom skal brukes til å støtte det
misjonærarbeidet som kreves for å samle det adspredte
Israel.

Åpenbart (v. 2) – Vist, gjort
kjent

Blotter sin arm (v.10) – Viser
sin styrke

Dunkelhet (v.12) – En tilstand
hvor man er ukjent

Herredømme (v. 24) – Makt,
kontroll, myndighet
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• Israel vil bli samlet ved at de kommer til kunnskap om Jesus
Kristus som sin Frelser.

• En stor hedningenasjon vil adspre Lehis etterkommere.

• Hedningene vil velsigne hele Israels hus ved å forkynne
evangeliet for dem.

• Herren vil bringe evangeliet til den store hedningenasjonen.
Denne nasjonen vil i sin tur velsigne Lehis etterkommere ved
å forkynne evangeliet for dem.

• Herrens pakter vil åpenbares for verden gjennom Herrens
kraft.

Skriv en avisoverskrift

I 1. Nephi 22:13–18 beskrev Nephi dommen som skulle komme
over de ugudelige i de siste dager. Til hvert av disse versene
skriver du en avisoverskrift som oppsummerer den hendelsen
Nephi beskrev.

Foreta en sammenligning

Nephi forklarte noen av forskjellene mellom det som vil hende
de rettferdige, og det som vil hende de ugudelige i de siste
dager.

1. Studer 1. Nephi 22:16–26 og skriv en liste over løftene til de
rettferdige. Skriv en annen liste over straffen som vil komme
over de ugudelige.

2. Les 1. Nephi 22:28–31 og forklar hva Nephi ønsket at vi
skulle lære av det han skrev.
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Annen Nephi bok

2. Nephi begynner mange år etter at Lehis familie forlot
Jerusalem og etter deres ankomst i det lovede land. I de første
fire kapitlene skrev Nephi ned de siste råd hans far ga før han
døde. Mens du leser 2. Nephi, kan du legge merke til hva som
hendte med familien etter Lehis død.

Lehis råd i 2. Nephi var spesielt rettet til Laman og Lemuel.
Før du leser det, kan du tenke over hva du gjerne ville ha sagt
til Laman og Lemuel hvis du var deres far eller mor. Legg
merke til hva Lehi sa, og tenk over hvilken virkning du tror
det kan ha hatt på sønnene hans.

2. Nephi 1
«Våkn opp, mine sønner»

1. Nephi 
(mellom 600 og 570 f. Kr.)

2. Nephi 
(mellom 588 og 545 f. Kr.)

Jakob 
(mellom 544 og 421 f. Kr.)

Enos 
(mellom 544 og 421 f. Kr.)

Jarom 
(mellom 420 og 399 f. Kr.)

Omni 
(mellom 361 og 130 f. Kr.)

KILDE

Nephis små plater

BØKER

Forstå Skriften

2. Nephi 1

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer 2. Nephi 1.

Fullfør disse setningene

I 2. Nephi 1:5–12 finner vi Lehis ord til hans sønner angående
deres arveland, som omfatter Nord- og Syd-Amerika. Fullfør
følgende uttalelser som oppsummerer disse læresetningene fra
Lehi. Prøv å bruke egne ord, men pass på at setningen din
dekker helt det Lehi sa:

1. I tillegg til Lehis etterkommere er landet en arv for. . .
(Se v. 5–7.)

2. Hvis de som bor i det lovede land, tjener Gud og holder
hans bud, da. . . (Se v. 7, 9–12.)

3. Herren hindret andre nasjoner i å vite om landet på den
tiden, fordi. . . (Se v. 8.)

Ved pakt har lovt (v. 5) –
Gitt et hellig løfte

Arveland, arv (v. 5, 8–9) –
Besittelse eller familieeiendom

Innviet (v. 7, 32) – Spesielt viet
hellige formål

Forurette (v. 9) – Plage, skade

Synker i vantro (v.10) – Faller
fra litt etter litt

Straffedommer (v.12) –
Tuktelse. Hendelser som viser
Guds straff

Forløst (v.15) – Frelst, befridd

Attrå (v.16) – Lengsel

Pådra seg (v. 22) – Bringe over
seg

Skarp, skarphet (v. 26) –
Streng, det å være streng



«Vær menn»

Eldste Carlos E. Asay, som var
medlem av De syttis presi-
dentskap, fortalte om noe han
opplevde som atten år gammel
prest i Det aronske preste-
dømme da han avslo å delta
med en gruppe jevnaldrende
i upassende aktiviteter. Han
skrev: «Da jeg gikk min vei. . . ,
hånte mine kamerater meg
og ropte: ‘Når skal du bli
voksen?’ ‘Når skal du slutte
med å være en slik pyse og
religiøs fanatiker?’ ‘Når skal

du bli mannfolk?’» (In the Lord’s Service [1990], s. 46, se også Lys
over Norge, juli 1992, s. 39.) Lehi ba sine sønner være «menn»
(2. Nephi 1:21), men han mente noe helt annet enn det de unge
mennene i historien mente. I denne oppgaven gjør du nummer
1 og så enten 2 eller 3.

1. På grunnlag av det Lehi sa i 2. Nephi 1:13–24, skriver du opp
minst fem karaktertrekk som Lehi forbandt med det å være
en Guds mann. Sammen med hvert karaktertrekk skriver du
verset hvor det finnes.

2. Skriv et avsnitt om forskjellene mellom de karaktertrekkene
du førte opp, og det guttene i eldste Asays historie og mange
andre verdslige mennesker ville si det å være mann betyr.

3. Les gjennom vers 13 og 15, og skriv et avsnitt hvor du
sammenligner tilstanden til rettferdige mennesker, som Lehi,
med tilstanden til verdslige mennesker, som Laman og
Lemuel.

Jesus Kristus sa: «Hva slags menn burde I altså være? Sannelig
sier jeg eder: Likesom jeg er» (3. Nephi 27:27).

Jakob var det første av to barn som Lehi og Sariah fikk
i villmarken (se 1. Nephi 18:7). Følgelig hadde han mange
prøvelser da han vokste opp – både på grunn av den
vanskelige reisen og på grunn av sine «brødres voldsomhet»
(2. Nephi 2:1). Lehis råd i 2. Nephi 2 var spesielt til Jakob
og bidrar til å forklare hvordan det er mulig å oppleve fred og
glede i en verden av elendighet og motgang. Dette er ett
av kapitlene i Mormons bok som forteller oss mye om vår
himmelske Faders plan for lykke.

2. Nephi 2
Fri til å velge på grunn 

av forsoningen

Forstå Skriften

2. Nephi 2

2. Nephi 2:3–10 – «Veien er beredt. . . og frelsen er fri»
Jesu Kristi forsoning befrir alle mennesker fra fallets virkninger
og gjør det mulig for alle på visse betingelser å unnslippe
virkningene av personlig synd (se diagrammet), slik Lehi sa til
Jakob: «Frelsen er fri» (2. Nephi 2:4). Vi blir ikke frelst på grunn
av noe vi selv har gjort, men på grunn av Jesu Kristi forsoning.
Men det finnes krav vi må fylle for å motta alle godene fra
Frelserens forsoning. Lehi sa at frelse gis bare til dem «som har
et knust hjerte og en angrende ånd, og for ingen andre kan
loven fullkommengjøres» (v. 7). Hvis vi vil gjøre krav på de
betingede goder fra Kristi forsoning, må vi utøve stor nok tro
på ham til at vi omvender oss fra alle våre synder. Det er
ingen annen måte å motta alle godene fra hans forsoning på.
(Se Mormons bok – Elevhefte [Religion 121–122], s. 63–64.)

Motgang (v.1) – Lidelse

Hellige (v. 2) – Ha et hellig
formål med

Forløser (v. 3) – En som betaler
prisen for å redde en annen fra
åndelig fangenskap
(Jesus Kristus)

Rettferdiggjort (v. 5) – Vist seg
å være fri for synd eller skyld,
tilgitt

Angrende (v. 7) – Bedrøvet på
grunn av synd, ydmyk

Fortjenester (v. 8) –
Barmhjertige og gode
gjerninger (i dette tilfellet
Frelserens forsoning – som
omfatter hans lidelse, død og
oppstandelse)

Den hellige Messias’. . . nåde
(v. 8) – Jesu Kristi kraft
(se Veiledning til Skriften,
«Nåde»)

Forbønn (v. 9–10) – Det å være
mellommann for å hjelpe to
parter å løse et problem eller
en uoverensstemmelse (i dette
tilfellet er det Frelserens hjelp
til alle mennesker som har blitt
adskilt fra sin himmelske
Fader gjennom synd)

Anvendelse (v.10) – Det
å pålegge

Prøvestand (v. 21, se også v. 30)
– Prøvetid

Overtredelser, overtrådt
(v. 21–22) – Det å bryte en lov

Gavnlig (v. 27) – Viktig,
vesentlig

Midler (v. 28) – Mellommann,
en som arbeider for å oppnå
enighet mellom to parter som
er uenige (i dette tilfellet, Jesus
Kristus)

Hensikt (v. 30) – Formål
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2. Nephi 2:5 – «Ved loven er intet menneske
rettferdiggjort»
Å bli rettferdiggjort betyr å bli erklært ikke skyldig, å bli tilgitt
synd. Det er å bli akseptabel eller rettferdig for Gud. Lehi
forkynte at ingen blir rettferdiggjort (gjort rettferdig) ved loven,
men at menneskene, på grunn av overtredelse av loven,
blir utelukket fra Gud (se 2. Nephi 2:5). Det er slik apostelen
Paulus forkynte: «Alle har syndet og står uten ære for Gud»
(Romerbrevet 3:23). «Ved loven, dvs. om man talte som om det
kun var loven som var i virksomhet, ville menneskene derfor
bli utelukket både timelig og åndelig. De ville bli utelukket
timelig fordi de ikke kan holde loven til fullkommenhet, og de
ville bli utelukket åndelig fordi overtredelse av loven gjør en
uren og ‘intet urent kan dvele. . . I Guds nærhet’ (Moses 6:57, se
også 2. Nephi 9:6–10.)» (Gerald N. Lund: «The Fall of Man and

Resultatene
fra Adams fall som vi 

må frelses fra

Forsoningens 
betingelsesløse 

velsignelser

• Fysisk død: Vi er alle født med 
fysiske legemer som til slutt 
vil dø.

• Åndelig død: Vi er alle født inn 
i en fallen verden og er adskilt 
fra vår himmelske Fader.

• Vi lever på en telestial, 
fallen jord.

• Alle som noen gang har levd, vil 
oppstå med et udødelig fysisk 
legeme (se Alma 11:42–44).

• Alle vil bli bragt tilbake til Guds 
nærhet for å bli dømt (se Alma 
11:44, Helaman 14:15–17).

• Jorden vil bli celestial 
(se L&p 88:18–20).

Resultatene
av vårt eget fall som

vi må frelses fra

Forsoningens
betingede

velsignelser

• Når vi blir ansvarlige for våre 
egne valg, gjør våre synder oss 
uverdige til å vende tilbake til 
vår himmelske Faders nærhet 
(se Mosiah 16:2–5).

• Hvis vi har tro på Jesus Kristus, 
omvender oss og blir døpt, kan 
vi bli renset fra våre synder. 
Gjennom Den hellige ånds gave 
kan vi bli helliget og verdige 
til å oppholde oss i Faderens 
nærhet og bli slik han er 
(se Alma 34:13–17, 42:15, 
Moroni 10:32–33, L&p 76:58, 
132:19–20, Moses 5:5–11).

His Redemption» i Monte S. Nyman og Charles D. Tate jr. , red. ,
The Book of Mormon: Second Nephi, the Doctrinal Structure [1989],
s. 90.) «Forløsningen [kommer] i og ved den hellige Messias»
fordi «han ga seg selv som et offer for synd, for å fullkommen-
gjøre loven» (2. Nephi 2:6–7).

Studer Skriften
Gjør tre av følgende fire oppgaver (A–D) mens du studerer
2. Nephi 2.

Forklar hvordan frelsen er fri

1. Studer 2. Nephi 2:3–9, og forklar at Lehis uttalelser om at
«frelsen er fri» (v. 4) og om at frelsen gis til dem som tror
på og følger Jesus Kristus (se v. 9), begge er sanne. (Se om
nødvendig under «Forstå Skriften» for å få hjelp.)

2. Se 2. Nephi 2:5–8, og forklar hvilken pris Frelseren betalte
for å frelse oss timelig og åndelig. Hvilken situasjon ville vi
ha vært i hvis det ikke var noen Frelser? (Se v. 5.)

Guds lover – nøkler til lykke

Noen mener at alle lover er gitt av mennesker – at det ikke
finnes noen evige lover og derfor ingen slik tilstand som synd.
De mener at folk kan få gjøre hva de ønsker så lenge de ikke
skader noen. Etter at Lehi hadde undervist om behovet for «en
motsetning i alt» (2. Nephi 2:11), forklarte han hvilket forhold
det er mellom Guds lover og vår lykke. Les 2. Nephi 2:13
og skriv i notatboken din hvilket prinsipp du tror Lehi under-
viste i.

Kjenn Skriften – 2. Nephi 2:25

1. Dette korte verset inneholder 
inneholder en enkel sannhet
om fallet. Les også 2. Nephi
2:22–23, som forklarer hva
som ville ha skjedd hvis
Adam ikke hadde overtrådt
og spist av den forbudte
frukt. Skriv: «Fordi Adam
falt. . .», og fullfør setningen
ved å føre opp følgene av
fallet som er nevnt i 2. Nephi
2:22–25. (Lehi forklarte noen
ganger hva som ikke ville ha
hendt uten fallet. Omskriv
dette for å forklare hva som
hendte.)

2. Lehi sa: «Mennesket er til for å nyte glede» (v. 25). Les
gjennom versene i 2. Nephi 2 som inneholder ordene glede,
elendighet, elendige, ulykke og ulykkelig (v. 5, 10–11, 13, 18, 23,
25, 27). Hva underviste Lehi om i disse versene med hensyn
til hvordan og hvorfor vi kan oppleve glede, og hvem som
ønsker at vi skal være ulykkelige?

37



Kjenn Skriften – 2. Nephi 2:27

I notatboken din tegner du et diagram som illustrerer den
viktige læren dette verset inneholder. Lag det slik at du kan
henge det et sted hvor du ser det ofte, slik at det kan minne
deg om disse viktige sannhetene.

I 2. Nephi 3 nevnte Lehi fire forskjellige menn som het Josef.
Hans ord er rettet til hans yngste sønn, Josef. Lehi talte om
den store profeten Josef som ble solgt til Egypt. Det var denne
Josef Lehis familie stammet fra. Lehi siterte en profeti Josef
i Egypt uttalte før han døde. I denne profetien talte Josef om
de siste dager og om to andre menn ved navn Josef som skulle
bli hans etterkommere. Når du studerer dette kapitlet, skal du
finne ut hvem disse to Josef’er i de siste dager er og hvorfor de
er viktige.

Forstå Skriften

2. Nephi 3

2. Nephi 3:6–21 – Hvor finnes Josefs profeti?
Profetien fra Josef, som ble solgt til Egypt, som Lehi siterte for
sin sønn Josef, finnes ikke i Bibelen som vi har i dag. Men den
ble gjengitt til profeten Joseph Smith og finnes i Joseph Smiths
oversettelse som 1. Mosebok 50:24–38. Lehi fant den på mes-
singplatene som hans sønner fikk tak i hos Laban i Jerusalem
(se 1. Nephi 3:3, 19–20, 5:10–16, 2. Nephi 4:1–2).

2. Nephi 3:6–18 – Josef’er i de siste dager
Josefs profeti i oldtiden omtalte en Josef i de siste dager som
ville være en stor profet og en velsignelse både for Lehis
etterkommere og for hele Israels hus. Profetien sa at denne Josef
i de siste dager også ville ha en far ved navn Josef. Denne

Lenders frukt (v. 5–7, 11–12,
18–19, 21) – Etterkommere

Åpenbares (v. 5) – Vises, gjøres
kjent

Seer (v. 6–7, 11, 14) – En person
som vet om hendelser i for-
tiden, nåtiden og fremtiden
(se Mosiah 8:13–17)

Aktes (v. 7) – Settes pris på,
respekteres

Avskaffe (v.12) – Stanse

Gjenoppreisning (v. 24) –
å bringe tilbake (i dette tilfellet
å bringe Israel tilbake til deres
Gud, sannheten, deres pakter
og deres land)

2. Nephi 3
Josef profeterer 

om en annen Josef

profeten i de siste dager er profeten Joseph Smith. Det omtales
altså fire forskjellige Josef’er i 2. Nephi 3: Josef i Egypt, Lehis
sønn Josef, profeten Joseph Smith og Joseph Smith sen. , som
var profeten Joseph Smiths far.

Studer Skriften
Gjør oppgave A og, hvis du ønsker, oppgave B mens du
studerer 2. Nephi 3.

Analyser profetens misjon

1. Seeren som omtales i 2. Nephi 3:6–21, er profeten Joseph
Smith. Skriv opp hva du lærer om hans misjon fra denne
profetien. (Det nevnes minst ti ting.) Prøv å bruke egne ord.

2. Velg en del av profeten Joseph Smiths misjon, og forklar
hvordan den har hatt en viktig virkning på deg.

En profeti som er oppfylt i vår tid

Det nevnes to bøker i 2. Nephi 3:12 – én skrevet av Josefs
etterkommere (Mormons bok) og en annen skrevet av Juda
etterkommere (Bibelen).

1. Skriv opp hva profetien sa at disse to bøkene sammen skulle
utrette.

2. Beskriv hvordan det å ha begge bøkene har oppnådd de
hensiktene du skrev opp.

3. Les den nye tilføyelsen til tittelen til Mormons bok. På hvilke
måter er denne boken «et annet testamente om Jesus
Kristus»?

Eldste Boyd K. Packer, medlem av De tolv apostlers quorum,
sa at Bibelen og Mormons bok nå er «flettet sammen på en slik
måte at når dere studerer den ene, blir dere trukket til den
andre. Når dere henter lærdom fra den ene, blir dere opplyst
av den andre. De er i sannhet ett i vår hånd. Esekiels profeti
[i Esekiel 37:15–19] er nå oppfylt» (Lys over Norge, april 1983,
s. 102).
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Noen av de siste ord den store profeten Lehi uttalte, er
nedtegnet i 2. Nephi 4. Etter farens død skrev Nephi ned noen
tanker og følelser angående sin egen åndelighet. Han skrev
om dem i en poetisk form, som ligner mye på salmene i Det
gamle testamente. Derfor har 2. Nephi 4:16–35 ofte blitt kalt
«Nephis salme». Denne salmen kan være en kilde til styrke for
alle som elsker Herren og ønsker å tjene ham, men føler seg
nedtynget av sine egne svakheter.

Forstå Skriften

2. Nephi 4

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer 2. Nephi 4.

Husk profeten Lehi

Les Lehis siste ord i 2. Nephi 4:1–11.
Tenk over hva du har lært av og om
Lehi siden 1. Nephi 1, og skriv tre
eksempler på hans karakter som
vi bør minnes. For hvert punkt
forklarer du hvorfor du valgte det
og hvorfor du tror det å minnes
dette ville være en velsignelse for
hans etterkommere.

Til minne om

LEHI
Το τηε µαν τηατ ωασ ωορτηψ ανδ

πρεπαρεδ το σταρτ ιτ αλλ Ω ωε γιϖε

ψου τηανκσ Ψου διδ γοοδ.

Til minne om

LEHI
Το τηε µαν τηατ ωασ ωορτηψ ανδ

πρεπαρεδ το σταρτ ιτ αλλ Ω ωε γιϖε

ψου τηανκσ Ψου διδ γοοδ.

Til minne om

LEHI
Το τηε µαν τηατ ωασ ωορτηψ ανδ

πρεπαρεδ το σταρτ ιτ αλλ Ω ωε γιϖε

ψου τηανκσ Ψου διδ γοοδ.

Komme over eders foreldres
hoder (v. 6) – Deres foreldre
vil bli holdt ansvarlige

Påminnelser (v.13) –
Irettesettelser for synd

Beskjemt (v. 22) – Bragt skam
over, forvirret

Herren i sin nedlatenhet
(v. 26) – Jesus Kristus, en
guddommelig person, som
betjener andre

Svinne, svinn (v. 26, 29) –
Bli mindre

Knust (v. 32) – Ydmyket, uten
stolthet

Angrer (v. 32) – Ydmyk,
bedrøvet på grunn av synd

Kjødets arm (v. 34) –
Menneskets visdom

2. Nephi 4
Nephis salme

Skriv det som angår din sjel

I 2. Nephi 4:15–35 leser vi noe av «det som angikk Nephis sjel»
(se v.15). Dette er noen fine vers til høytlesning. Når du har lest
det, velger du fem uttrykk eller setninger fra det Nephi sa som
også er en del av «det som angår [din] sjel». Forklar hvorfor
hvert enkelt er viktig for deg.

Til tross for Lehis råd om å være forenet (se 2. Nephi 1:21) var
det splittelse i familien på grunn av Lamans og Lemuels
stadige sjalusi og sinne mot broren Nephi. Men akkurat slik
som Nephi vitnet om i 1. Nephi 1:20, var Herren barmhjertig
og befridde de trofaste. Mens du leser 2. Nephi 5, kan du legge
merke til forskjellen i måten de to folkegruppene levde på som
resultat av sine holdninger og handlinger.

Forstå Skriften

2. Nephi 5

2. Nephi 5:20–25 – «Forbannelsen» var ikke «en mørk
hud»
«Forbannelsen» som Herren lot komme over de opprørske
lamanittene, var at de ble utelukket fra hans nærhet
(se 2. Nephi 5:20–21). Herren lot «dem få en mørk hud» for
at nephittene ikke skulle blande seg, eller gifte seg, med dem
og bringe forbannelsen over seg (se v. 21–23).

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer 2. Nephi 5.

Finn forskjellene

1. Tegn en oversikt som den som vises nedenfor, i notatboken
din, og fyll ut med opplysningene du finner i de oppgitte
henvisningene:

Tilstrekkelig (v. 4) – Nok

Tiltrekkende (v. 21) –
Fristende, pene

Motbydelig (v. 22) –
Frastøtende, ekkel

List (v. 24) – Lureri, sluhet,
kløkt

Svøpe (v. 25) – Lidelse,
forbannelse, plage

Innviet (v. 26) – Beskikket til
religiøst formål

2. Nephi 5
En splittet familie
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2. Nephittene «levde lykkelig» (2. Nephi 5:27). Les 2. Nephi 5,
bruk Veiledning til Skriften og skriv opp tre måter å leve
«lykkelig» på.

I 2. Nephi 5:26 leser vi at Nephi beskikket Jakob og Josef til
«prester og lærere» for nephittene. Noen av Jakobs læreset-
ninger er nedskrevet i 2. Nephi 6–10. Dette er en tale han
holdt for nephittene over to dager. I store deler av kapitlene
6–8 siterte Jakob profeten Jesaja (Jesaja 49:22–52:2). Han
forklarte også hvorfor han siterte dette og hva folket skulle
gjøre for å forstå det bedre. Du kan gjerne først lese kapitlene
6–10 og ha følgende opplysninger i tankene. Gå deretter
tilbake og studer hvert kapittel, og bruk hjelpen du får i denne
studieveiledningen.

• «Så I kan lære å forherlige eders Guds navn» (2. Nephi
6:4). Mens du leser kapitlene 6–8, kan du se etter hva Jakob
forkynte om Gud, og hvordan han oppfordret sitt folk til
å forherlige ham (å elske og følge ham med ydmykhet og
respekt).

• «De kan sammenlignes med eder» (2. Nephi 6:5). Dette er
den andre gangen en profet i Mormons bok har bedt oss
anvende Jesajas ord på oss selv (se 1. Nephi 19:23, se også
«Anvend Skriften», s. 4 i denne studieveiledningen).

• I 2. Nephi 6:8–15 forklarte Jakob noe av det han leste for
sitt folk.

• «Jeg har lest disse ting, for at I skulle kjenne til de pakter
som Herren har gjort» (2. Nephi 9:1). Mens du leser
kapitlene 6–8, kan du overveie hva som sies om Herrens
pakter – hva de er og hvorfor Herren er så nøye med
å oppfylle dem.

2. Nephi 6
Jakob underviser folket 

fra Jesajas skrifter

Hva følte lederne?
Hva gjorde de? 
(Se 2. Nephi 5:1–4,
12, 14–18, 26, 29,
31–32.)

Hva gjorde folket?
(Se v. 6–11, 15, 17,
20–22, 24–27.)

Hva var resultatene?
(Se v. 11, 13, 16,
20–22, 25–27, 34.)

Nephitter Hva du skal se etter Lamanitter
• «Jeg taler om disse ting til eder for at I skal glede eder»

(2. Nephi 9:3). Mens du leser Jesajas ord, kan du tenke over
hvordan de gir deg grunn til å glede deg.

• I 2. Nephi 9:4–54 drøftet Jakob læren som lå til grunn for
Jesajas budskap.

• I 2. Nephi 10 avsluttet Jakob den talen han hadde begynt på
foregående dag.

Forstå Skriften

2. Nephi 6

2. Nephi 6:6–18 – I hvilken rekkefølge vil disse
hendelsene finne sted?
Hendelsene som omtales i 2. Nephi 6, er ikke skrevet i den
rekkefølge de har funnet sted eller kommer til å finne sted.
Hvis hendelsene skulle plasseres i kronologisk rekkefølge, ville
versene komme i omtrent denne rekkefølgen: 8–11, 6–7, 11–18.
Følgende skisserer emnene som disse versene omhandler:

• Vers 6–7 inneholder Jesajas profeti om Israels innsamling
i vår tid ved hjelp av hedningene.

• Vers 8–9 beretter om
Jerusalems fall, jødenes
fangenskap i Babylon og
deres tilbakekomst til
Jerusalem under Kyrus
den store av Persia 
(se de kronologiske
tabellene i Veiledning
til Skriften).

• Vers 9–11 forutsier
Jesu Kristi første komme
til jødene og hvordan de
vil lide og bli adspredt
fordi de forkaster ham.

• Vers 11–18 inneholder Jakobs ytterligere forklaring av Jesajas
profeti i vers 6–7 angående Israels innsamling i de siste
dager.

Engstelse (v. 3) – Bekymring
og omtanke

Formant (v. 3) – Oppfordret
inntrengende

Banner (v. 6) – Et felttegn
(i dette tilfellet evangeliet)

Åpenbare (v. 9, 14) – Vise,
gjøre kjent

Hudstryke (v. 9) – Slå med en
pisk som har skarpe biter av
ben eller sten i endene

Slått og plaget (v.10) – Straffet
og lide fysisk og mentalt

Pest (v.15) – Plage, sykdom

Bytte (v.16–17) – Det en fiende
erobrer

Undertrykke (v.18) – Behandle
urettferdig
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2. Nephi 6:7, 13 – «Venter» på Herren
Slik Jesaja bruker ordet vente, betyr det at man står fast og rolig
til noe ventet finner sted. Å «vente på Herren» er å forbli tro
mot ham til han ser at tiden er inne til å utøse sine velsignelser
i fullt monn.

2. Nephi 6:12 – «Den store og avskylige kirke»
Se under «Forstå Skriften» for 1. Nephi 13:5–9 (s. 24).

2. Nephi 6:14 – Herren vil gjenvinne sitt folk for annen
gang
Den første gangen Herren gjenvant sitt folk Israel, var da han
førte dem ut av Egypt og prøvde å etablere dem i deres lovede
land. Den andre gangen han gjenvinner sitt folk, er i denne
evangelieutdeling. Profeten Joseph Smith sa: «Den tid er
endelig kommet da Abrahams, Isaks og Jakobs Gud ennå en
gang har utrakt sin hånd for å vinne levningen av sitt folk.»
(Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 8.) Nøkkelen til denne
innsamlingen ble gjengitt ved Moses i Kirtland tempel i 1836
(se L&p 110:11).

Studer Skriften
Gjør oppgave C og enten A eller B mens du studerer 
2. Nephi 6.

Hvorfor skulle jeg lytte?

1. Tenk deg at du lever på Jakobs tid. Ut fra det du leser
i 2. Nephi 6:1–4, skriver du opp minst tre grunner du ville
bruke for å oppfordre en venn til å lytte til Jakobs lære-
setninger sammen med deg.

2. Forklar hvordan disse grunnene kan anvendes når det
gjelder å lytte til våre prestedømsledere i dag.

Forklar forskjellen

1. Les Jakobs beretning om den første og andre gangen Jesus
Kristus skulle «åpenbare seg» (se 2. Nephi 6:8–10, 14–15).
Sammenlign de to gangene ved å legge merke til likhetstrekk
og forskjeller.

2. Hvorfor tror du Frelserens annet komme vil være så
forskjellig fra hans første komme?

Anvend Skriften

Nephi og Jakob sa til sitt folk at de skulle sammenligne eller
anvende Skriften, spesielt Jesajas ord, på seg selv (se 1. Nephi
19:23, 2. Nephi 6:5). Å anvende Skriften på oss selv er å lære
hva skriftsteder betyr, finne ut hvilke prinsipper som omtales,
og anvende disse prinsippene selv. Studer 2. Nephi 6:6–18 og
skriv opp minst tre prinsipper, eller sannheter, og fortell
hvordan de angår deg.

Jesajas bemerkelsesverdig detaljerte profeti om Messias, som
finnes i Jesaja 50 i Bibelen, er også nedtegnet i 2. Nephi 7.
En mer detaljert innledning til dette og andre kapitler fra
Jesajas skrifter finnes i innledningen til 2. Nephi 6.

Forstå Skriften

2. Nephi 7

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer 2. Nephi 7.

Finn et budskap

Se i 2. Nephi 7 og finn et budskap du tror ville hjelpe følgende
mennesker. Skriv budskapet i notatboken din, og forklar
hvorfor du tror det ville hjelpe hver av personene.

1. En person som ikke har adlydt budene og føler at Herren
ikke vil hjelpe ham eller henne mer.

2. En person som har vanskelig for å forstå hvorfor det er
viktig å følge Herrens bud.

En profeti

Hvilke vers i 2. Nephi 7
ble skrevet av Jesaja, men
lyder likevel som om de ble
uttalt av Jesus Kristus?
Forklar hvorfor.

Skilsmissebrev (v.1) – Rettslig
dokument

Kreditorer (v.1) – Personer
man skylder penger

Sørgeklær (v. 3) – Klær som
ble laget av grovt geite- eller
kamelhår og brukt når man
sørget

Rykket håret av (v. 6) –
Rev hår ut av skjegget, et tegn
på respektløshet

Forvirres (v. 7) – Ydmykes

Flint (v. 7) – En svært hard
sten

Rettferdiggjør (v. 8) – Tilgir

2. Nephi 7
Herren hjelper dem som 

setter sin lit til ham
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Finnes det noe eller noen du alltid kan stole på i dette liv?
Jesajas svar på det spørsmålet finnes i 2. Nephi 8. Mens du
leser dette kapitlet, kan du grunne over hvilken velsignelse det
er å bygge ditt liv på en grunnvoll som aldri svikter.

Forstå Skriften

2. Nephi 8

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer 2. Nephi 8.

Med dine egne ord

I 2. Nephi 8:17–21 (se også Jesaja 51:17–21) oppfordrer Herren
Israel til å bli klar over det faktum at det finnes hverken fred
eller trøst i synd. I motsetning til dette vitnet Herren om den
fred og trøst som kommer av å følge ham. Les 2. Nephi 8:3, 6–8,
11–12, 22–24 og skriv med egne ord hva Herren sa til Israel om
dem som stoler på og følger ham.

Anvend Skriften

Velg en av følgende uttalelser, og skriv hva du kunne si til en
venn som ga uttrykk for slike følelser. Bruk det du har lært
i 2. Nephi 8, og ta med ett eller flere av Herrens løfter som du
identifiserte i oppgave A.

Arm (v. 5, 9) – Styrke, kraft

Hån (v. 7) – Skjellsord

Bebreidelser (v. 7) –
Fornærmelser

Gjenløste (v.10) – Forløste,
reddet fra fangenskap (dette
verset ser ut til å vise til Israels
utgang fra Egypt på Moses’ tid
og kryssingen av Rødehavet)

Undertrykkerens harme (v.13)
– Fiendens voldsomme sinne

Den fangne landflyktige
(v.14) – En person
i fangenskap utenfor sitt
fedreland

Haster (v.14) – Skynder seg

Siste utkrystede dråpe (v.17) –
Bunnfall og fremmedlegemer
som blir igjen i bunnen av en
beholder med vin, å «drikke til
siste dråpe» er å drikke den
verste delen

Uomskårne (v. 24) – Ikke av
pakten, folk som ikke
respekterer eller adlyder
Herren

2. Nephi 8
«Våkn opp, våkn opp!»

1. «Jeg vet at jeg skulle omvende meg og komme tilbake til
kirken og leve ifølge evangeliets læresetninger, men jeg
er bekymret for hva vennene mine og arbeidsgiveren min
vil tro og si. Jeg måtte forandre livet veldig!»

2. «Jeg har prøvd å omvende meg, men føler meg skyldig hele
tiden. Kan jeg noen gang virkelig bli tilgitt og føle meg
ren igjen? Og selv om jeg omvender meg – jeg har allerede
skadet så mange andre ved mine synder. Er det til noen
nytte?»

3. «Hvorfor skulle jeg omvende meg? Hvordan er det å leve et
religiøst liv bedre enn slik jeg lever nå?»

Jesaja-kapitlene som Jakob siterte i 2. Nephi 6–8, viste mye
om Herrens makt til å befri sitt folk. Selv om Jesaja vitnet
om hva Herren vil gjøre for Israels hus for å befri dem fra
deres fiender og samle dem til deres lovede land, oppfordret
Jakob oss til å anvende Jesajas ord på vårt eget liv (se 2. Nephi
6:5). Et godt eksempel på å anvende Jesajas læresetninger
finnes i 2. Nephi 9, der Jakob underviste og vitnet om Herrens
makt til å befri oss fra våre største fiender – død og helvete.
Dette kapitlet inneholder viktige sannheter om vår himmelske
Faders plan for sine barn, innbefattet betydningen av
Jesu Kristi forsoning i denne planen.

2. Nephi 9
«O, hvor stor er ikke

vår Guds plan!»
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Forstå Skriften

2. Nephi 9

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–D) mens du studerer 
2. Nephi 9.

Guds guddommelige natur

Profeten Joseph Smith forkynte at en av de tingene som er
nødvendige for å «utøve tro på Gud til liv og frelse», er å ha
«en riktig oppfatning av [Guds] karakter, fullkommenhet og
egenskaper» (Lectures on Faith [1985], s. 38). Regn opp det
du lærer om Gud fra Jakobs utrop (uttalelsene som begynner
med «O») i 2. Nephi 9:8, 10, 13, 17, 19–20.

Skriv spørsmålene

En måte å studere Skriften på er å overveie det faktum at det
man leser, inneholder viktige svar fra Gud og så spørre seg
selv: «Hva var spørsmålene?» Mange viktige sannheter om vår
himmelske Faders frelsesplan for hans barn finnes i 2. Nephi
9:5–27. Skriv minst fem viktige doktrinære spørsmål som kan
besvares fra disse versene. Etter hvert spørsmål tar du med
svaret fra 2. Nephi 9.

Hensiktsmessig (v. 5) –
Nødvendig, vesentlig

Sømmer seg (v. 5) – Er
nødvendig eller passende

Bli underdanig (v. 5, 8) –
Underkaste seg eller
kontrolleres av

Forkrenkelighet (v. 7) – Dette
viser til det jordiske legeme,
som skal dø

Uforkrenkelighet,
uforkrenkelig (v. 7, 13) – Dette
viser til det oppstandne
legeme, som skal leve for
bestandig

Den første dom (v. 7) – «[Du
skal] visselig dø» (1. Mosebok
2:17) var den første dom Gud
uttalte over mennesket

Forførte (v. 9) – Bedro, villedet

Udødelige (v.13, 15) – I stand
til å leve for bestandig (spesielt
i en oppstanden tilstand)

Foraktet, forakter (v.18, 42) –
Hatet, hater

Fordømmelse (v. 25) – Dømt
skyldig

Listig (v. 28) – Bedragersk

Forfengelighet (v. 28) –
Hovmod, selvgodhet

Skrøpelighet (v. 28) – Svakhet

Kjødelig-sinnet (v. 39) –
Verdslig, henfallen til legemets
lyster eller ønsker

Bytte (v. 46) – Offer

Opprive (v. 47) – Pine

Avskyr (v. 49) – Hater

Nedlatenhet (v. 53) – Det at
Jesus Kristus, en guddom-
melig person, betjener andre

Kjenn Skriften – 2. Nephi 9:28–29

1. Hvilken forbindelse har læresetningen i 2. Nephi 9:20
med det problemet Jakob sa noen mennesker hadde?
(Se v. 28–29).

2. Bruk 2. Nephi 9:28–29 som hjelp til å forklare hva du kunne
si til et medlem av Kirken som kom med følgende uttalelser:

a. «Jeg kommer ikke til å gå hardt inn for å få en utdannelse.
Det er helt unødvendig og bare midlertidig.»

b. «Det er i orden å drikke litt alkohol. Noen forskere sier at
mennesker som drikker litt, er sunnere enn dem som ikke
drikker i det hele tatt.»

c. «Jeg skjønner ikke hvorfor de kalte ham til den stillingen
i Kirken. Jeg har langt mer erfaring enn ham, og han har
faktisk ikke så stor kunnskap om Skriften.»

Tegn et bilde

Lag en skisse på grunnlag av bildene som nevnes i 2. Nephi
9:41–42.

Jakob omtalte igjen fremtiden til Israels hus i 2. Nephi 10.
Han profeterte om hva som skulle skje med jødene, hva som
skulle skje med hans eget folk, og hva som skulle skje med
hedningene som arver hans folks land. Vær på utkikk etter
hvorfor jødene ble adspredt og hva som må hende før de samles
hjem igjen. Legg også merke til hva Jakob sa vi må gjøre før vi
kan bli «mottatt i Guds evige rike» (v. 25).

Forstå Skriften

2. Nephi 10

Prestelist (v. 5) – Det å for-
kynne for vinning og ros
(se 2. Nephi 26:29)

Trell (v.16) – Tjener eller slave

Innvie (v.19) – Beskikke til et
religiøst formål

Underkast eder (v. 24) – Vær
lydige mot, vær i harmoni
med

Guddommelig nåde (v. 25) –
Kraft fra Gud

2. Nephi 10
Oppfyllelsen 

av Herrens pakter

43



Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer 2. Nephi 10.

Fullfør setningene

1. Den jødiske nasjon var den eneste nasjon på jorden som
ville . . . (Se 2. Nephi 10:3–4.)

2. Folket i Jerusalem korsfestet Jesus på grunn av sin. . .
(Se v. 4–5.)

3. På grunn av sine synder skal jødene. . . (Se v. 6.)

4. Jødene skal bli samlet. . . (Se v. 7–9.)

Noe som skal huskes

1. Hvilke to hovedpunkter
ønsket Jakob, ut fra sitt
vitnesbyrd i 2. Nephi
10:23–24, at hans folk
skulle huske? Hva betyr
å bli «forsonet med Gud»?

2. Hvordan ville livet vært
annerledes for deg hvis
du alltid husket disse to
sannhetene?

3. Skriv om to måter du skal prøve å huske disse to sannhetene
på i neste uke.

Etter å ha lest Jakobs ord i de fem foregående kapitlene vender
vi igjen tilbake til Nephis ord. Nephi siterte også fra profeten
Jesaja, og i 2. Nephi 11 ga han noen av sine grunner for
å gjøre dette.

I innledningen til Mormons bok leste du tre spesielle vitners
vitnesbyrd om Mormons bok. I 2. Nephi 11 kommer du til
å lese om tre spesielle vitner i Mormons bok. Se etter hva de
vitner om.

Forstå Skriften

2. Nephi 11

Tilstrekkelig (v.1) – Nok Forbilder (v. 4) – Symboler

2. Nephi 11
Tre vitner om Jesus Kristus

2. Nephi 11:4 – Hvordan er «alt som er gitt av Gud»
symboler på Frelseren?
Nephi vitnet om at «alt som er gitt av Gud», er forbilder eller
symboler på Jesus Kristus, hans liv, virke og forsoning. Herren
erklærte til profeten Moses: «Alt er skapt for å bære vitnesbyrd
om meg» (Moses 6:63). Moses’ liv og misjon er et godt
eksempel på hvordan dette er sant. Det Moses gjorde for
israelittene på sin tid, er et eksempel, eller mønster, på det
Jesus Kristus skulle gjøre for hele menneskeheten. Moses var
befrier, frelser, lovgiver, dommer og leder for sitt folk. I langt
større målestokk er Jesus Kristus alt dette og mer for alle vår
himmelske Faders barn.

Det er ikke bare profetenes liv som minner oss om Frelseren.
Jesus selv brukte mange vanlige ting for å symbolisere sin rolle
i vårt liv. Han forkynte for eksempel at han var som brød
(se Johannes 6:35), vann (se Johannes 7:37–38), lys (se Johannes
8:12), et vintre (se Johannes 15:5) og til og med en høne
(se Matteus 23:37). Eldste Bruce R. McConkie, som var medlem
av De tolv apostlers quorum, sa: «Hvis vi hadde tilstrekkelig
innsikt, ville vi i enhver av evangeliets ordinanser, i enhver
seremoni som inngår i åpenbart religion, i enhver handling som
Gud har befalt, i alt Guddommen gir sitt folk, se noe som
symboliserer den evige Kristi evige virke.» (The Promised
Messiah: The First Coming of Christ [1978], s. 378.)

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer 2. Nephi 11.

Hvem? Hvorfor?

1. Hvem er de tre spesielle vitner om Kristus som nevnes
i 2. Nephi 11?

2. Hvorfor tror du Nephi ønsket at vi skulle ha kunnskap
om disse vitnene? I svaret ditt bruker du det Nephi sa
i 2. Nephi 11, i tillegg til dine egne tanker.

Hva gir deg glede?

1. Finn de fem gangene Nephi sa «min sjel fryder seg»
i 2. Nephi 11. Skriv ned det han sa ga ham glede og
tilfredsstillelse.

2. Skriv tre egne uttalelser med «min sjel fryder seg» – i samme
stil som Nephis – som representerer det som gir deg glede
og tilfredsstillelse, og forklar hvorfor.
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De neste tretten kapitlene, 2. Nephi 12–24, er sitert fra Jesaja
(se Jesaja 2–14). Nephi sa han tok med Jesajas ord fordi de
inneholdt Jesajas vitnesbyrd om Kristus, og for at alle som
leser dem, skal «oppløfte sine hjerter og glede seg for alle
mennesker» (2. Nephi 11:8, se også v. 2). Nephi gjentok det
han og hans bror Jakob hadde forkynt tidligere, og ba oss
«anvende» Jesajas ord på oss selv (2. Nephi 11:8. Se også
1. Nephi 19:23, 2. Nephi 6:5). Vi anvender Skriften på oss selv
når vi prøver å finne ut hvordan noe som har hendt i Skriften,
kan anvendes i vårt liv i dag.

Etter at Nephi hadde sitert fra Jesaja, skrev han om hvordan
man kan forstå Jesajas budskap. Du kan gjerne lese 2. Nephi
25:1–8 før du leser 2. Nephi 12–24, og finne hva Nephi sa om
Jesajas profetier. Jesaja brukte en annen stil enn de andre
forfatterne i Mormons bok. Han benyttet poesi og symbolikk
på jødenes måte for å formidle sitt budskap. Når du ser etter
prinsippene i evangeliet som representeres i hans poesi
og symbolikk, og anvender dem på vår tid og på deg selv,
vil du finne mange vers i disse kapitlene som er svært
betydningsfulle for deg.

Da Jesaja profeterte, var det to israelittiske riker – sydriket
Juda og nordriket Israel (også kalt Efraim). Mange israelitter
i begge riker hadde vendt seg fra Herren og hadde satt sin lit
til avguder og sin egen visdom og styrke. I tillegg til dette
ble begge nasjoner stadig truet av krig med fiendtlige naboer,
spesielt den mektige nasjonen Assyria. Jesajas budskap
tilkjennega tydelig israelittenes synder, konsekvensene av disse
syndene, hva folket kunne gjøre for å omvende seg og Herrens
milde barmhjertighet, som var tilgjengelig for dem hvis de
ville omvende seg. Disse budskapene kan anvendes på alle
paktsfolk som har vendt Herren ryggen.

Forstå Skriften

2. Nephi 12

Opphøyes (v. 2, 11, 17) – Heves
høyt, plasseres på et høyt sted

Irettesette (v. 4) – Kalle til
omvendelse, refse

Påvirkes fra østen (v. 6) –
Få sin åndelige føde fra de
hedenske religioner i Assyria
og Babylon

2. Nephi 12
Kom til Herrens berg

2. Nephi 12:2–4 – «Herrens hus’ berg»

På Jesajas tid viste uttrykket «Herrens hus’ berg» spesielt til
templet i Jerusalem. Profeter i vår tid har sagt at det også viser
til alle templer, som blir «Herrens berg» hvor folk kan komme
og lære om Guds veier, så de kan vandre på hans stier.
President Howard W. Hunter forkynte at Jesajas syn gjelder
både enkeltpersoner og hele verden. Etter å ha oppfordret
medlemmene til å gjøre «tempelarbeidet og -paktene og
tempelekteskap til vårt fremste jordiske mål og den aller fineste
erfaring i vårt jordeliv», ga han følgende oppfordring og løfte:

«Måtte du gi templets betydning,
skjønnhet og fred en mer direkte
plass i din hverdag for at tusen-
årsrikets dag kan komme, den
lovede tid da ‘de skal smi sine
sverd om til hakker og sine spyd
til vingårdskniver. Et folk skal
ikke lenger løfte sverd mot et
annet, og de skal ikke lenger lære
å føre krig. . . [men skal] vandre
i Herrens lys!’ (Jesaja 2:4–5).»
(Lys over Norge, jan. 1995, s. 87, 88.)

Sannsigere (v. 6) – Mennesker
som prøver å forutsi fremtidige
hendelser, spåmenn eller -
kvinner

Fullstendig avskaffe (v.18) –
Tilintetgjøre helt

45



2. Nephi 12:12 – «Herrens dag»
«Herrens dag» er et uttrykk som viser til en dommens time.
For mange israelitter var det da assyrerne og babylonerne kom
for å erobre dem. Kristi annet komme vil være en «Herrens
dag» da de ugudelige vil bli tilintetgjort. For den enkelte kan
Herrens dag være den dagen vi dør og vender tilbake til Gud
eller ganske enkelt et tidspunkt da vi innser at våre omstendig-
heter er utenfor vår kontroll og vi trenger Herrens hjelp. Som
sitert i 2. Nephi 12:10–22, beskrev Jesaja dramatisk hvordan
verdslige ting som virker så verdifulle for noen, ikke vil bety
noe på den dagen.

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer 2. Nephi 12.

Lag et bilde av budskapet

Som sitert i 2. Nephi 12:2–4, profeterte Jesaja om velsignelsene
som ville komme til Israel når de satte templet og dets ordi-
nanser og pakter over alt jordisk. I 2. Nephi 12:5–9 er hans
beskrivelse av hva folket mente var viktig, og hva de satte sin
lit til istedenfor til Herren. Tegn et bilde som forestiller Jesajas
budskap i 2. Nephi 12:1–9. Du kan tegne det, lage en collage
ved hjelp av bilder fra blader og aviser eller kombinere begge
metodene. Ta med det du mener er eksempler i vår tid på
avguder og uriktige måter å skaffe seg veiledning på og som
Jesaja omtalte i vers 6–9.

I 2. Nephi 13:1–12 finner vi fortsettelsen av Jesajas omtale av
hva som ville skje hvis israelittene vedble å sette sin lit til
falske religioner. Jesaja kalte israelittene «Sions døtre» (v. 16),
som representerer den oppfatningen at de er paktens barn, og
han sammenlignet dem med en stolt kvinne som blir ydmyket.
Som kontrast til dette finner vi i 2. Nephi 14 Jesajas
beskrivelse av det som vil skje når Sions døtre ydmyker seg,
omvender seg og vender seg til Herren.

Forstå Skriften

2. Nephi 13

Støtte og stav (v.1) – All deres
støtte

Den vise mester (v. 3) – Dyktig
håndverker

2. Nephi 13–14
«Sions døtre»

2. Nephi 14

2. Nephi 13–14 – Når vil Jesajas profeti bli oppfylt?
Et kjennetegn ved mange av Jesajas profetier er at de kan ha
mer enn en oppfyllelse. En oppfyllelse av tragedien som
beskrives i 2. Nephi 13 (Jesaja 3), kan ses i hendelsene i forbin-
delse med Judas og Jerusalems fall (se 2. Nephi 13:8, Jesaja 3:8)
for babylonerne ca. 587 f. Kr. Men legg merke til at kapittel-
overskriften til 2. Nephi 14 på engelsk tydelig sier at en
oppfyllelse av disse hendelsene skjer i tiden rundt tuse-
nårsriket. Når vi betrakter 2. Nephi 13 symbolsk, er det ikke
vanskelig å se syndene i disse siste dager beskrevet i disse
versene.

Vanære (v.1) – Skam

Tabernakel (v. 6) – Ly

Tilfluktssted (v. 6) – Et sted
hvor man søker fred og
sikkerhet

En som forstår veltalenhet
(v. 3) – En behagelig og
overbevisende taler

Undertrykkes (v. 5) –
Overveldes, overlesses

Forbitre (v. 8) – Fremkalle
sinne

Rov (v.14) – Gjenstander tatt
fra en annen ved trusler eller
vold

Skjelmske (v.16) – Kåt, uten
respekt for kyskhetsloven

Blotte deres hemmelige deler
(v.17) – Vise dem frem, gjøre
dem til skamme

Runde ringer som ligner
månen (v.18) – Halsbånd med
halvmåner som indikerer
tilbedelse av en månegudinne

Mavepryd (v. 24) – Kappe

Sekk (v. 24) – Stoff laget av
grovt geite- eller kamelhår
som ble brukt når man sørget
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2. Nephi 14:1 – Syv kvinner
Kapittel 14 fortsetter med bildet av Sions døtre som ble
påbegynt i 2. Nephi 13, og inneholder Jesajas beskrivelse av
kvinner som følte sin situasjon så ydmykende at syv av dem
ville være villige til å gifte seg med den samme mannen.
Herren bruker ofte ekteskap for å symbolisere pakten mellom
ham og hans kirke. Herren er brudgommen og Kirken er
bruden. Ved å være utro og tilbe avguder hadde Israel
symbolsk forlatt Herren og giftet seg med en annen. Men som
beskrevet i 2. Nephi 12–13, gir disse avgudene ingen beskyttelse
og blir tilintetgjort på «Herrens dag» (se 2. Nephi 12:12–13).
Da innser Israel at det hun satte sin lit til, ikke er til noen hjelp
(se 2. Nephi 13:18). Og 2. Nephi 14:1 beskriver symbolsk Sions
døtres ydmykhet når de søker å bli gift igjen, eller vende
tilbake til Herren. Denne slags ydmykhet resulterer i at de
blir befridd og renset (se 2. Nephi 14:2–4).

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer 2. Nephi 13–14.

Finn emnene

I 2. Nephi 13–14 finnes flere mektige bilder Jesaja brukte for
å beskrive hva som hindrer mennesker i å komme til Kristus,
så vel som viktige prinsipper for å komme til Kristus. Skriv
følgende emner i notatboken din. Etter hvert emne skriver du
ord og uttrykk fra 2. Nephi 13–14 som beskriver hva Jesaja
lærte om dem, og versene hvor du fant ordene og uttrykkene.

1. Stolthet og verdslighet

2. Bedrøvelse for synd

3. Guds makt til å rense oss fra synd og skyld

4. Kraften som det å holde paktene har når det gjelder
å beskytte oss fra ondskap

I 2. Nephi 15 (Jesaja 5) fortsetter Jesaja å peke ut Israels barns
synder og deres konsekvenser hvis folket ikke omvendte seg.
Hvis du leser omhyggelig, vil du se at syndene som folket på
Jesajas tid begikk, ligner mye på synder folk begår i dag.

2. Nephi 15
Synder og konsekvenser

Forstå Skriften

2. Nephi 15

2. Nephi 15:8 – De «som føyer hus til hus»
Hver familie i Israel ble tildelt jord av en bestemt størrelse da
de kom inn i det lovede land på Moses’ og Josvas tid. Denne
jorden skulle ikke selges (se 3. Mosebok 25:23–24, 1. Kongebok
21:1–3), men grådige mennesker ville likevel prøve å skaffe seg
den. «Å føye hus til hus» viser til de grådiges forsøk på å kjøpe
opp all jord i Israel.

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer 2. Nephi 15.

Moderniser budskapet

Ordet ve uttrykker dyp sorg. Jesaja brukte det seks ganger
da han pekte ut israelittenes synder (se 2. Nephi 15:8–22).
Han visste at hvis de ikke omvendte seg, ville konsekvensene
av deres synder føre til stor sorg – spesielt i dommens time.
Hvis Jesaja var profet på jorden i dag, ville han trolig finne de
samme slags synder. Skriv en modernisert «ve»-uttalelse for
hver av de seks tingene Jesaja fordømte. Hver uttalelse skulle
inneholde et eksempel på hvordan folk begår, eller blir fristet til
å begå, disse syndene i dag.

Nephi sa at Jesaja hadde sett Herren (se 2. Nephi 11:2). Jesajas
beretning om hans syn og kall til profet er sitert i 2. Nephi 16.
Profeten Joseph Smith sa: «Enhver som har et kall til å betjene
denne verdens innbyggere, ble utpekt til denne oppgave i det
store råd i himmelen før denne verden ble til.» (Profeten
Joseph Smiths læresetninger, s. 275.)

2. Nephi 16
Jesaja ser Herren

Undertrykkelse (v. 7) –
Urettferdig eller grusom
behandling

Øde (v. 9) – Tomme

40 mål. . . en bat, og. . .
homer. . . efa (v.10) – Åkrene
vil produsere langt mindre
enn de skulle

Helliges (v.16) – Gjøres hellig

Rettferdiggjør (v. 23) –
Betrakter som skyldfri

Agner (v. 24) – Det lette,
ytterste skallet på korn
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Forstå Skriften

2. Nephi 16

2. Nephi 16:2 – Hvorfor hadde serafene vinger?
Vingene forestilte deres evne til å bevege seg, til å handle osv.
(se L&p 77:4).

2. Nephi 16:8 – Jesaja fulgte Frelserens eksempel
Jesajas svar på kallet til tjeneste lignet den måten Jesus Kristus
svarte på i det førjordiske liv (se Moses 4:1, Abraham 3:27).

2. Nephi 16:9–11 – Hva skulle Jesaja gjøre når han
forkynte?

Vers 9 forklarer at selv om
Jesaja ville gjøre sannheten
kjent for sitt folk, ville de
forkaste den. Derfor er tonen
i vers 10 ironisk eller sarkas-
tisk. Herren sa at jo mer
Jesaja forkynte sannheten,
desto mer ville folket lukke
øynene og ørene for den.
Derfor gikk Jesajas kall ut på
å undervise og vitne helt
til folkets ører og øyne var
fullstendig lukket eller, som
det står i vers 11, til det ikke
er noen å forkynne for.

Mormon og Moroni fikk et lignende kall senere i Mormons bok
(se Moroni 9:6).

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer 2. Nephi 16.

Hva er lærdommen?

1. Hvordan følte Jesaja seg i Herrens nærhet (se v. 5)?

2. Hva forandret dette (se v. 6–7)?

3. Hva lærer dette oss om hva vi må gjøre for å stå frimodig
i Herrens nærhet?

Slep (v.1) – Kanten av kappen,
beskrivelsen av at det fylte
templet, er symbolsk og
forestiller Herrens storhet

Serafer (v. 2, 6) – Himmelske
personer, engler

Fortapt (v. 5) – Ødelagt,
tilintetgjort

Oppfattet ikke (v. 9) – Forsto
ikke

Kapitlene 17–19 i 2. Nephi (Jesaja 7–9) dreier seg om
bestemte historiske hendelser og mennesker på Jesajas tid
(han profeterte fra ca. 740–700 f. Kr.). Juda rike – som Jesaja
profeterte til i disse kapitlene – ble truet av nordriket Israel
(kalt Efraim), som gikk sammen med Syria for å angripe Juda
(se 2. Nephi 17:1–2). Herrens budskap gjennom profeten
Jesaja var at folket i Juda skulle stole på Herren, så ville han
befri dem. De skulle ikke slutte seg til andre nasjoner for
å få beskyttelse (se 2. Nephi 18:11–12) eller lytte til noe annet
råd (se v.19–22), men ganske enkelt stole på Herren
(se v. 8–10, 13–17).

Steder som det henvises til i 2. Nephi 17–19

JUDA

Efraim

Manasse

Manasse

Sebulon

Syria

Naftali

Assyria

ISRAEL (Efraim)

Storhavet

2. Nephi 17–19
Profetier om Messias
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Kanskje den viktigste grunnen til at Herren lovet å befri Juda
rike, var at når han kom for å oppfylle sin jordiske misjon,
ville han bli født i Juda slekt som direkte etterkommer av kong
David. Derfor ville han bevare sitt folk til denne lovede
hendelse fant sted (se 2. Nephi 20:27, husk at ordet Messias
betyr «den salvede»). Når du leser disse kapitlene, skal du
se etter viktige profetier om Jesu Kristi fødsel og misjon som
finnes i alle Jesajas ord til jødene. Overvei også hvordan
Jesajas budskap om å stole på kraften i Herrens befrielse angår
deg personlig, så vel som alle som venter på Messias’ annet
komme.

Forstå Skriften

2. Nephi 17

2. Nephi 17:8, 16 – En profeti mot Juda fiender
Denne profetien om tilintetgjørelsen av Efraim (Israels nord-
rike) og Syria gikk i oppfyllelse i 721 f. Kr. da de ble beseiret av
Assyria (se også 2. Nephi 18:4). Assyrerne bortførte mange
israelitter fra nordriket (se 2. Kongebok 17:22–23), og de ble
kjent som «Israels tapte stammer» (se 3. Nephi 15:15, 17:4).

2. Nephi 18

2. Nephi 18:1–8 – Maher-sjalal-hasj-bas
I 2. Nephi 17 leser vi at Herren lovet Akas, Juda konge, at han
ville være med Juda folk og bevare dem. Som tegn fortalte
Herren Akas at en kvinne skulle få en sønn, og hans navn
skulle være Immanuel, som betyr «Gud med oss». Eldste Jeffrey
R. Holland, medlem av De tolv apostlers quorum, har sagt:
«Det er flere eller parallelle elementer i denne profetien, som
med så mye av det Jesaja skrev. Den mest umiddelbare
betydningen var trolig rettet mot Jesajas hustru, en ren og god
kvinne som fødte en sønn på omtrent denne tiden, og barnet
ble et forbilde på og et symbol på en større, senere oppfyllelse
av profetien som ville realiseres ved Jesu Kristi fødsel.» (Christ
and the New Covenant [1997], s. 79.)

Slutt forbund, . . . omgjord
eder (v. 9) – Gjør dere klar til
kamp

Helligdom (v.14) – Sted hvor
det er sikkerhet og beskyttelse

Forbitret (v. 21) – Irritert

Davids hus (v. 2) – Kongen
i Juda

Rykende ildebrann (v. 4) –
Fakler hvis flamme var sluknet
og bare ga fra seg røk

Bryte inn (v. 6) – Trenge oss
inn

Immanuel (v.14) – Hebraisk
ord som betyr «Gud med oss»,
viser til Jesus Kristus

Landet du avskyr (v.16) –
Dine fienders land

I 2. Nephi 18 leser vi at
Jesajas hustru fikk et barn,
og Herren sa at han skulle
kalles Maher-sjalal-hasj-
bas, som betyr «for
å fremskynde ødeleggelsen
jaget han på byttet» eller
«tilintetgjørelse vil straks
finne sted». Juda konge
forkastet Jesajas råd, og
istedenfor å ha Gud med
seg kom de til å oppleve
å bli ødelagt av assyrerne.
Men slik det står skrevet
i senere profetier av Jesaja,
lot ikke Herren assyrerne
fullstendig tilintetgjøre
Juda folk. Han bevarte
byen Jerusalem i 100 år til,

da ville de bli tatt til fange av en mindre destruktiv erobrer –
babylonerne. Til slutt sørget denne Herrens barmhjertige
beskyttelse for en måte for jødene å vende tilbake til Jerusalem
på og for at Jesus kunne bli født av jødene i det land som var
forutsagt i Skriften, og dermed la profetien som Jesaja ga til
Akas, gå ytterligere i oppfyllelse (se 2. Nephi 17:14).

2. Nephi 19

2. Nephi 19:1–7 – Profetier angående Galilea-området
Den nordligste delen av
Israel, nær Galilea-sjøen,
var det området av Israel
som først ble angrepet
av fiender som kom fra
nord (se kartet på s. 48).
Da disse erobrerne kom
med sine hæravdelinger,
ble dette området mest
ødelagt. Jesajas profeti som
er sitert i 2. Nephi 19:1–7,
lovet at dette området
skulle bli befridd ved hjelp
av et barn, en etterkommer
av David, som også var
en «Mektig Gud». Det var
i dette området i Galilea

Jesus hadde mye av sitt virke på jorden. Som skrevet i 2. Nephi
19:5, fjernet han ikke deres fangenskap og byrder ved et fysisk
slag, men ved Den hellige ånds ild i deres indre (se også
L&p 19:31).

Bytte (v. 3) – Eiendom tatt fra
fiender i krig

Åk (v. 4) – En treramme som
legges over nakken til dyr eller
mennesker så de kan trekke
eller bære tunge bører, her
symboliserer det fangenskap
eller slaveri

Stokk (v. 4) – Stav brukt til
å korrigere eller slå dyr eller
slaver, noen ganger brukt som
støtte når man går

Nidkjærhet (v. 7) – Iver
i tjenesten

Motstandere (v.11) – Fiender

Hyklere (v.17) – Personer som
later som om de er noe de
egentlig ikke er

Dårligheter (v.17) –
Tåpeligheter
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Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer 2. Nephi 17–19.

Profetier om Jesus Kristus

1. Hvilket vers fra 2. Nephi 17 (Jesaja 7) viser Matteus 1:20–23
ble oppfylt? Du kan gjerne krysshenvise disse to skrift-
stedene.

2. Skriv opp navnene og titlene på Jesus Kristus som finnes
i 2. Nephi 18:13–14, 19:6. Ved siden av hvert navn eller hver
tittel skriver du hvorfor de passer på ham.

Herren lot assyrerne
erobre nordriket Israel.
Han lot dem også ødelegge
mange deler av Juda rike.
I 2. Nephi 20 (Jesaja 10)
leser vi hva Herren sa om
assyrerne, og om hvorfor
de ikke ble tillatt å erobre
Juda fullstendig.

Mens du leser dette
kapitlet, tenker du over

hvordan Jesajas ord kan anvendes på Herrens folk i de siste
dager, og på dem som forfølger dem. Læresetningene i dette
kapitlet kan også anvendes på en person som har vendt seg
bort fra Herren og føler Guds straffedommer over seg og lurer
på om det finnes noe håp om å komme tilbake til ham.

Forstå Skriften

2. Nephi 20

Fordervelige (v.1) –
Urettferdige

Bytte (v. 2, 6) – Offer

Harme (v. 5, 25) – Sinne, avsky

Fanebærer (v.18) – Person som
bar flagget i kamp

Levning (v. 20–22) – Rest

Fordervelse (v. 22) –
Ødeleggelse

Svinge en svøpe (v. 26) –
Hisse til straff

Opphøyde (v. 33) – Stolte,
hovmodige

2. Nephi 20
Fiendene av Guds folk 

blir tilintetgjort

2. Nephi 20:28–34 – Byer i Israel og Juda
Disse versene beskriver en hær som kommer fra nord mot
Jerusalem og ødelegger byer underveis.

Når hæren nådde Jerusalem, ville Herren slå ned fienden, og
jødene ville bli bevart. En historisk oppfyllelse av dette står
i Jesaja 36–37.

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer 2. Nephi 20.

Finn prinsippet

1. Hvilke holdninger hos assyrerne gjorde Herren vred, ifølge
2. Nephi 20:13–16? (Disse samme holdningene gjorde at
israelittene førte seg selv ut i vanskeligheter, se 2. Nephi
12:8–9, 15:21.) På hvilke måter viser folk de samme
holdningene i dag?

2. Hvilken forandring vil en levning av Israels barn foreta som
vil føre dem tilbake til Herren, ifølge vers 20–22? Hvordan
kan dette anvendes på mennesker i dag som ønsker, eller
trenger, å vende tilbake til Herren?

Da Moroni besøkte profeten Joseph Smith i 1823, fortalte han
Joseph at Jesaja 11 (som siteres i 2. Nephi 21), «var ved å bli
oppfylt» (Joseph Smith – Historie 1:40). Det hjelper oss
å forstå at Jesajas profetier som siteres i 2. Nephi 21–22,
omhandler de siste dager og Kristi tusenårige regjeringstid.

Disse kapitlene ville ha vært en kilde til håp for de israelitter
som forsto at selv om Herren ville hugge ned sitt folk på
grunn av deres ugudelighet, så ville Messias komme frem fra
stubben som ville bli tilbake etter at beskjæringen var gjort
(se 2. Nephi 21:1). Dette budskapet kan også gi håp til
personer som føler at de ikke har lykkes i livet. Gud har makt
til å la noe stort komme ut av det som virker ødeleggende.
De som drar nytte av hans barmhjertighet og velsignelser,
kan ha lyst til å prise Gud slik det gjøres i 2. Nephi 22.

2. Nephi 21–22
Herrens store dag
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Forstå Skriften

2. Nephi 21

2. Nephi 21:1–5 – Jesus Kristus er skuddet
Eldste Jeffrey R. Holland
har sagt om 2. Nephi 21:
«Ut fra Mormons bok
og Lære og pakter er
det tydelig at hovedpers-
onen i disse versene er
Jesus Kristus» (Christ and
the New Covenant, s. 86,
se også 2. Nephi 30:7–9,
L&p 113:1–6). Isai, som
det henvises til i 2. Nephi
21:1, var kong Davids
far og derfor opphav til
Israels kongeætt. Selv
om konger fra Davids
slektslinje ikke lenger

regjerte i Juda da Kristus ble født, ble Jesus født i denne
kongeætt (se Matteus 1:1–17). Jesus oppfylte Jesajas profeti
og ble født på en tid da Juda rike var mer som en stubb enn
det mektige, voksende treet det en gang var på Davids og
Salomos tid.

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer 2. Nephi 21–22.

Lær mer om Jesus Kristus

1. Skriv ned det du lærer om Frelseren fra 2. Nephi 21:1–5,
22:1–6.

2. Velg et punkt fra listen som inspirerer deg til å oppløfte ditt
hjerte og glede deg, slik Nephi håpet i 2. Nephi 11:8. Forklar
hvorfor det inspirerer og oppløfter deg.

Kvist (v.1) – Ny vekst, liten
gren

Stubb (v.1) – Det som står
igjen av stammen

Mildhet (v. 4) – Rettferdighet

Saktmodig (v. 4) – Ydmyk,
beskjeden

Ris (v. 4) – Disiplin

Diende (v. 8) – Svært liten

Banner (v.10, 12) – Et flagg
eller en vimpel som er et
samlingsmerke

Adspredte (v.12) – Spredte,
fordrevne

Motstandere (v.13) – Fiender

Plyndre (v.14) – Ødelegge og
ta rikdommene

Tørrskodd (v.15) – Uten å bli
våt på føttene Juda rike ble spart for å bli

ødelagt av assyrerne i 721
f. Kr. Men på grunn av
den økende ugudeligheten
til Juda folk erobret
babylonerne dem ca. 587 f.
Kr. Det var for at Lehi og
hans familie skulle
unnslippe denne
ødeleggelsen, at Herren
førte dem bort
fra Jerusalem. Babylon var
en svært verdslig,

avgudsdyrkende nasjon. Disse profetiene fra Jesaja viser at
selv om Herren brukte Babylon til å straffe Juda, ville
dommens dag komme til Babylon på samme måte som den
hadde kommet til Juda.

På grunn av Babylons verdslighet og ugudelighet ble den
et symbol på all verdslighet og ugudelighet (se L&p 1:16,
133:14). Tilintetgjørelsen av det åndelige Babylon vil finne
sted ved Jesu Kristi annet komme. Tenk over hvordan disse
profetiene til Jesaja kommer til å gjelde på den tiden, og
hvordan de kan oppmuntre deg til å være trofast i en verden
hvor Babylon ser ut til å ha makt. Legg også merke til at Jesaja
i 2. Nephi 24 (Jesaja 14) sammenlignet Babylons konge med
Lucifer. Fra disse versene lærer vi hvordan Lucifer falt i det
førjordiske liv.

Forstå Skriften

2. Nephi 23

Byrde (v.1) – Budskap om
straffedommer

Mine hellige (v. 3) – Mitt
rettferdige paktsfolk

Buldrende (v. 4) – Forvirret,
uordentlig

Mønstrer (v. 4) –
Sammenkaller

Øde/Forlatte (v. 9, 22) –
Tomme

Hovmot (v.11) – Stolthet,
å føle seg hevet over andre

Skjendes (v.16) – Gripes og
bortføres med vold, voldtas

Morlivets frukt (v.18) –
Små barn

Bedrøvelige skapninger
(v. 21) – Dette viser til ville
dyr som lever i ørkenen

Fo
to

:G
er

al
d

 S
ilv

er
 u

nd
er

 L
yn

n 
H

ilt
on

s 
ek

sp
ed

is
jo

n 
i1

97
6

2. Nephi 23–24
Babylons fall
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2. Nephi 23:11, 15, 19 – Stolthetens synd
I 2. Nephi 23–24 leser vi at Gud fordømte Babylon for de
samme slags synder som han hadde fordømt hos israelittene
og assyrerne – alle dreide seg om stolthet og hovmot 
(se 2. Nephi 12:10–12, 13:15–26, 15:15, 21, 18:9–10, 20:12–15).

2. Nephi 24

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer 2. Nephi 23–24.

Lag spørsmål

Jesajas profeti om Babylons og Babylons konges ødeleggelse
siteres i 2. Nephi 23–24. Skriv ti spørsmål til en prøve som
dreier seg om det du mener er de viktigste begrepene det
undervises om i disse to kapitlene. Skriv svarene i parentes
etter hvert spørsmål.

Undertrykkere (v. 2, 4) –
Personer som hersker over og
behandler andre dårlig

Ordspråk (v. 4) – En kort
uttalelse som underviser i en
sannhet

Opphørt (v. 4) – Sluttet å være
mektig

Septer (v. 5) – Stav som er
symbol på regjeringsmakt

Forhindrer (v. 6) – Hindrer
eller stanser

Stige opp (v.13–14) – Gå opp

Åtsel (v.19) – Dødt legeme

Anerkjennes (v. 20) –
Anerkjennes, feires for store
prestasjoner

Rørdrum (v. 23) – En
fiskespisende fugl, en vadefugl

Oppheve (v. 27) – Sette ut
av kraft

Ris (v. 29) – Redskap av
sammenbuntete kvister brukt
til straff

Fra slangens rot skal der
komme en basilisk, og. . . en
flyvende giftslange (v. 29) –
Fra en liten, ikke giftig slange
skal det komme en giftig
slange

Rot (v. 30) – Kilde, opprinnelse

Oppløst (v. 31) – Ødelagt, gjort
slutt på

Oppsummer læresetningen

1. Skriv noen uttalelser som oppsummerer det du lærer fra
2. Nephi 24:4–20 om hvordan Lucifer ble Satan, og hva som
til slutt vil hende med ham og dem som tjener ham.

2. Hva annet lærer du om Satan og hans tilhengere fra Lære og
pakter 76:25–30, 33, 36–38, 44–46 og Moses 4:1–4?

En av grunnene som Nephi oppga for å ta med Jesajas ord på
de små platene, var Jesajas vitnesbyrd om Kristus (se 2. Nephi
11:1, 4, 6, 8). Etter at Nephi var ferdig med å sitere fra Jesaja,
forklarte han at han visste at det ville være vanskelig å forstå
Jesajas ord, men svært verdifullt. Se etter måtene Nephi sa vi
kunne få en bedre forståelse av Jesajas profetier på (se spesielt
2. Nephi 25:1–8). Se også etter Nephis egen profeti om
Kristus, som han uttaler «tydelig» (2. Nephi 25:4).

Forstå Skriften

2. Nephi 25

2. Nephi 25:1–8 – Fem nøkler til å forstå Jesaja
Da Nephi forklarte hvorfor det «var vanskelig for mange av
mitt folk å forstå» Jesajas ord (2. Nephi 25:1), ga han følgende
nøkler til å få en bedre forståelse av Jesaja:

1. Forstå jødene (v.1–2, 5). «Måten å profetere på blant jødene»,
f.eks. deres bruk av symbolikk og tvetydigheter og andre av
«jødenes skikker» var unike.

2. Bruk nyere hellig skrift (v. 3–4). Nyere hellig skrift er den beste
kommentaren til Jesaja. Nephi profeterte «tydelig» om
mye av det samme som Jesaja talte om ved bruk av vakre
symboler. Jo bedre vi forstår evangeliet, desto lettere er det
å forstå det i Jesaja.

Avskylige handlinger (v. 2) –
Synder, tanker og handlinger
som Gud finner frastøtende

Tuktet (v.16) – Straffet

Forsonet (v. 23) – å bringes til
enighet igjen etter en
uoverensstemmelse

Nåde (v. 23) – Jesu Kristi kraft
(se også Veiledning til Skriften,
«nåde»

Standhaftig (v. 24) – Fast
i mening eller hensikt

Tilstrekkelige (v. 28) – Nok

På ingen måte (v. 29) – Ikke
i noen grad

2. Nephi 25
«Tro på Kristus»
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3. Be om «profetiens ånd» (v. 4). Når vi er verdige til å motta
Åndens gaver, vil alt bli åpenbart for oss ifølge Herrens vilje
og når vi er i stand til å motta dette (se også Alma 12:9–11).

4. Studer Det hellige lands geografiske beskaffenhet (v. 6). Jesaja
brukte ofte særegenheter i Det hellige land – folket,
nasjonene og stedene – for å illustrere sitt budskap.

5. Se etter oppfyllelsen av profetiene (v. 7–8). De delene av Jesajas
profetier som forblir uklare for oss, vil bli klare når vi ser
dem finne sted i disse siste dager.

2. Nephi 25:23 – Vi blir frelst ved nåde, når vi har gjort
alt det vi kan
Vi frelses ved kraften i Jesu Kristi forsoning. Men vi må komme
til Kristus på hans betingelser for å få alle velsignelsene han
tilbyr oss så rikelig. Vi kommer til Kristus ved å gjøre «alt det vi
kan» for å minnes ham, holde våre pakter med ham og adlyde
hans bud (se L&p 20:77, 79, se også Abraham 3:25).

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer 2. Nephi 25.

Lag en tidslinje

Lag en tidslinje i skriveboken din. Merk den ene enden med
«Nephis tid» og den andre med «Jesu Kristi annet komme».
Fyll ut med minst fem av Nephis profetier i 2. Nephi 25:10–19.
Du kan gjerne tilføye mer på denne tidslinjen mens du leser de
neste kapitlene i 2. Nephi.

Besvar et spørsmål fra et ikke-medlem

1. Tenk deg at en som ikke er medlem av Kirken, spurte:
«Tilber siste-dagers-hellige Kristus, eller tror de egentlig på
ham?» Skriv opp fem eller flere sannheter fra 2. Nephi
25:20–30 du kunne bruke som belyser vår tro på Jesus
Kristus og vårt forhold til ham.

2. Hvilke personlige følelser og personlig vitnesbyrd om
Kristus ville du dele med denne personen?

Etter at Nephi i 2. Nephi 25 hadde profetert om jødenes
tilintetgjørelse og adspredelse, profeterte han i kapittel 26 om
sitt eget folks tilintetgjørelse og adspredelse. Legg merke til
hvorfor han sa dette ville skje, og hva han og Herren følte
angående det.

Nephi talte også om hedningene i de siste dager og om deres
forhold til hans folk. I dette tilfellet er hedningene verdens
nasjoner og folk som ikke er jøder eller etterkommere av Lehi.
Fordi profeten Joseph Smith og andre som tok del i gjengi-
velsen av evangeliet, bodde i «hedningenasjoner», betraktes de
som hedninger i Nephis profetier.

Forstå Skriften

2. Nephi 26

2. Nephi 26:20 – Hedningenes store anstøtssten
Ifølge Nephis læresetninger i 1. Nephi 13:29 snublet hedningene
fordi «tydelige og viktige ting» var fjernet fra Skriften, slik at de
bare hadde en uklar oppfatning av Jesu Kristi evangeliums
sanne læresetninger.

Uroligheter (v. 2) – Stridig-
heter, uoverensstemmelser

Halm (v 4, 6) – Korte, tørre
stilker som står igjen når
kornet er høstet

Fortærte meg nesten (v. 7) –
Frarøvet meg nesten all styrke

Streve (v.11) – Arbeide hardt

Sunket ned (v 15, 17, 19) –
Falt gradvis bort

Strid (v. 21) – Krangel

Ondskap (v 21) – Ønske om
å skade en annen

Velferd (v. 29) – Lykke og
velvære

Sion (v 29–31) – Herrens rike
på jorden

Hor (v. 32) – Seksuelle synder

Hedningene (v. 33) – De ikke-
troende

2. Nephi 26
Nephi profeterer om 
sine etterkommere

53



Studer Skriften
Gjør to av følgende tre oppgaver (A–C) mens du studerer
2. Nephi 26.

Tegn et bilde

Tegn et bilde over en hel side i skriveboken din. Dette skal
forestille tankene i 2. Nephi 26:3, 8, 10 om hvorfor nephittene
ble tilintetgjort.

Viktige emner i evangeliet for vår tid

1. President Ezra Taft Benson sa: «Opptegnelsen om nephit-
tenes historie kort tid før Frelserens besøk har mange
paralleller til oss som venter på Frelserens annet komme»
(Lys over Norge, juli 1987, s. 3). På grunnlag av det Nephi
fortalte om denne tiden i 2. Nephi 26:1–11, regner du opp tre
emner i evangeliet du ville ta med hvis du fikk i oppdrag
å holde en tale om å gjøre forberedelser til å være sammen
med Frelseren ved hans annet komme. Ved siden av hvert
emne skriver du det verset i 2. Nephi 26 hvor det står.

2. Tilføy ytterligere fire emner til listen, basert på det Nephi sa
i 2. Nephi 26:20–22, 29–32 om hedningene i de siste dager.

Lær viktige sannheter om Gud

1. På grunnlag av det du leser i 2. Nephi 26:23–28, 33, skriver
du tre uttalelser om hvordan Herren er.

2. For hver uttalelse forklarer du hvilken forskjell du tror det er
å kjenne til denne spesielle sannheten om Herren.

I 2. Nephi 26:16–17 profeterte Nephi at hans ord og hans folks
ord skulle tale «fra støvet» til hans etterkommere i de siste
dager. I 2. Nephi 27 profeterte han mer om hvordan dette
skulle komme til å skje «i de siste dager, eller i hedningenes
dager» (v.1).

2. Nephi 27
Mormons boks fremkomst

Forstå Skriften

2. Nephi 27

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer 2. Nephi 27.

Forklar oppfyllelsen av profetien

1. I skriveboken din lager du en oversikt som vist. I kolonnen
merket «Profeti» skriver du versene fra 2. Nephi 27 som
inneholder den profetien som oppfylles av hendelsene som
beskrives i skriftstedhenvisningene du leser i kolonnen
«Oppfyllelse».

Joseph Smith – Historie 1:59, 63–64

De tre vitners vitnesbyrd

De åtte vitners vitnesbyrd

Joseph Smith – Historie 1:63–65

Joseph Smith – Historie 1:19

Profeti Oppfyllelse

Seere (v. 5) – Profeter, menn
med åndelig klarsyn
(se Veiledning til Skriften,
«Seer»)

Forskrifter (v. 25) – Bud,
prinsipper

Vurderes (v. 27–28) –
Verdsettes, aktes

Dunkelhet (v. 29) – En tilstand
hvor noe er ukjent

Ydmyke (v. 30) – Ærbødige,
beskjedne

Spotter (v. 31) – En som gjør
narr

Dem som irettesetter
i portene (v. 32) – De som har
myndighet til å fortelle deg at
du begår feil (f.eks. dommere,
biskoper eller foreldre)
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2. Når du har lest skriftstedene i kolonnen «Oppfyllelse»,
oppgir du navnene på de personene som omtales i følgende
uttrykk i 2. Nephi 27: «en mann» (v. 9), «en annen» (v. 9, 15),
«tre vitner» (v.12), «noen få» (v.13), «den lærde» (v.15, 18),
«ham. . . som ikke er lærd» (v.19–20).

I 2. Nephi 27 profeterte Nephi om at Mormons bok skulle
komme frem i de siste dager for å splitte frafallets mørke.
I 2. Nephi 28 beskrev Nephi det Satan ville prøve å gjøre for
å hindre menneskene i å se dette lys og lære om Herren og
hans sannheter. De som leser, forstår og følger rådet i 2. Nephi
28, vil ha en stor fordel når det gjelder å overvinne Satans
snarer og menneskers falske læresetninger i de siste dager.

2. Nephi 28
Synder og feller 
i de siste dager

Forstå Skriften

2. Nephi 28

2. Nephi 28:7–8 – «Spis, drikk og vær glad»
Vi kan være enige i at det er mange i verden i dag som har den
holdningen som kommer til uttrykk i 2. Nephi 28:7–8. Men
president Joseph Fielding Smith siterte disse versene og sa:
«Tro ikke at dette ble sagt om verden. . . . Det sies om medlem-
mer av Kirken.» (Seek Ye Earnestly. . . [1970], s. 143). Enkelte
medlemmer av Kirken tror at de kan synde nå og omvende seg
senere. De tror at hvis de etterlever evangeliet, vil de oppleve
mindre glede i livet. Men ved erfaring og av åpenbaring kan
vi forstå og vite at «ugudelighet har aldri vært lykke»
(Alma 41:10), og at «intet urent kan komme inn i Guds rike»
(1. Nephi 15:34).

Biskop Richard C. Edgley, rådgiver i Det presiderende
biskopsråd, sa: «Vi kan ikke si at vi vil rase ut i ungdomstiden,
eller at vi bare vil bevege oss litt på syndens rand. Syndens
rand finnes ikke. Enhver handling, enten den er god eller
dårlig, har en konsekvens. Enhver god handling forbedrer vår
evne til å gjøre godt og stå fastere mot synd eller feiltrinn.
Enhver overtredelse, uansett hvor liten den er, gjør oss mer
mottagelige for Satan neste gang han frister oss. Satan tar oss en
tomme om gangen og bedrar oss med hensyn til konsekven-
sene av såkalte småsynder helt til han fanger oss i større synd.
Nephi beskriver denne teknikken og sier at djevelen beroliger,
luller og lokker oss bort inntil han ‘fanger [oss] i sine gru-
somme lenker, som det ikke er noen befrielse fra’ (2. Nephi
28:22, se også v. 21).» (Lys over Norge, jan. 1995, s. 39.)

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer 
2. Nephi 28.

Kjenn Skriften – 2. Nephi 28:7–9

1. Skriv et aktuelt utsagn som gir uttrykk for hver av de feilak-
tige oppfatningene i 2. Nephi 28:7–9 som Nephi sa ville være
populære i vår tid (tanken i vers 7 kan for eksempel uttryk-
kes slik: «Gjør det mens du kan, du lever bare en gang»).

2. Finn minst tre skriftsteder for hvert uttrykk som forklarer
hvorfor denne holdningen er «falsk, nytteløs og dum»
lære (v. 9).

Tilskyndelse (v.1) – Befaling

Levning (v. 2) – Rest

Trette (v. 4) – Krangle,
diskutere

Forskrifter (v.14, 26) – Bud,
prinsipper

Rettferdiggjøre (v. 8) – Anse
som uskyldig

Helligdommer (v.13) –
Kirkens bygninger

Forvrenger (v.15) – Forandrer
til noe ondt

Håner (v.16) – Taler stygt om,
krenker med skjellsord

Berolige (v. 21) – Roe

Lulle (v. 21) – Stille få noen til
å hvile

Verdslig (v. 21) – Ikke åndelig

Holder kjød for sin arm
(v. 31) – Anser mennesket som
den største kilde til kraft

Arm er utstrakt (v. 32) – Hjelp
er tilgjengelig

55



3. Forklar hvorfor du valgte hvert av disse skriftstedene.
Du kan gjerne skrive henvisningene i margen ved siden av
2. Nephi 28:7–9, slik at du kan bidra til å styrke andre som
kan fristes av disse vanlige, men tåpelige filosofier.

Identifiser Satans metoder

1. Les 2. Nephi 28:19–23, og regn opp forskjellige måter som
Satan benytter for å prøve å «fange» mennesker i sine «evige
lenker».

2. For hvert punkt på listen din gir du et eksempel på hvordan
han bruker disse metodene på ungdom i dag.

De bedrøvede

Ve er et ord som viser til stor bedrøvelse og sorg Regn opp de
holdninger og handlinger i 2. Nephi 28:15–16, 24–32 som Nephi
sa ville bringe «ve» over folket.

Noen ganger hevder mennesker som ikke er medlemmer av
Kirken, at Mormons bok ikke kan være sann fordi Bibelen er
den eneste hellige bok Gud har gitt menneskene. I 2. Nephi 29
profeterte Nephi om denne falske læren og skrev flittig til dem
som ga uttrykk for en slik innstilling. Dette kapitlet er en
fortsettelse av tankene som uttrykkes i slutten av 2. Nephi 28
om at hedningene fornekter mer av Guds ord og stoler på sin
egen lærdom (se 2. Nephi 28:27–32).

2. Nephi 29
«En bibel, en bibel!

Vi har en bibel»

Forstå Skriften

2. Nephi 29

2. Nephi 29:12–14 – «Israels tapte stammers ord»
Eldste Bruce R. McConkie sa at opptegnelsene som omtales
i 2. Nephi 29:12–14, skulle «komme frem på en fantastisk måte,
ledet av presidenten for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige, som er åpenbarer og oversetter og har nøklene til Guds
rike på jorden for alle mennesker, de ti stammer inkludert»
(The Millennial Messiah, s. 217). Vi vet at Frelseren besøkte noen
av Israels tapte stammer etter sin oppstandelse og etter at han
hadde besøkt nephittene (se 3. Nephi 16:1–3, 17:4).

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer 2. Nephi 29.

Besvar kritikere av Mormons bok

Nephi forutså argumentene fra folk i vår tid som sier at de
allerede har en bibel og ikke trenger mer hellig skrift. Han ga
syv prinsipper slike mennesker skulle tenke over før de gir
avkall på Mormons bok som hellig skrift. Følgende uttalelser og
spørsmål viser til det Nephi skrev. Skriv dem i skriveboken din,
og skriv så hva Nephi skrev i 2. Nephi 29:7–11 om hvert av
dem, sammen med verset hvor sitatet finnes. (Listen er ikke
i samme rekkefølge som i kapitlet.)

1. Gud arbeider gjennom to eller tre vitner (se Matteus 18:16,
2. Korinterbrev 13:1). Mormons bok er et annet vitne om at
læresetningene i Bibelen er sanne (se Mormon 7:8–9).

2. Hvorfor klager du over å ha mer hellig skrift som bidrar til
å veilede deg?

3. Tror du Bibelen inneholder alt Gud har sagt eller noensinne
kommer til å si?

4. Fordi Gud har talt i Bibelen, betyr det at han ikke kan tale en
annen gang eller et annet sted?

5. Bibelen er en opptegnelse over Guds handlemåte med
israelittene i landene i Midtøsten. Men han er Gud til
israelittene overalt og til alle nasjoner. Han gir også sitt ord
til dem.

Dem (v.1) – Hedningene

Banner (v. 2) – Noe som
myndigheter har satt som en
regel som andre skal dømmes
etter (evangeliet)

Hvisle (v. 2–3) – En lyd for å få
oppmerksomhet; tale, kalle

Flid (v. 4) – Jevn innsats,
hengivenhet
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6. Alle nasjoner som Gud
taler til, blir befalt
å skrive hans ord. Vi vil
dømmes etter det som er
skrevet (se Johannes’
åpenbaring 20:12–13).

7. En annen bok med hellig
skrift som inneholder
flere vitnesbyrd om
evangeliet, vitner om at
Gud er den samme i går,
i dag og for evig.

Eldste Bruce R. McConkie skrev: «Det er få mennesker på
jorden, både i og utenfor Kirken, som helt har forstått hva
Mormons bok egentlig dreier seg om. Få mennesker vet
hvilken rolle den har spilt og kommer til å spille når det
gjelder å berede veien for Hans komme som den er et nytt
vitne om» (The Millennial Messiah, s. 159).

Nephi var ett av de «få mennesker» som forsto Mormons boks
rolle i de siste dager. Han skrev om jødenes adspredelse, sitt
eget folks fall og hedningefolkenes ugudelighet i de siste dager
da mange skulle forkaste Mormons bok som et annet vitne om
Jesus Kristus og hans evangelium. Mens du leser 2. Nephi 30,
ser du etter hva Nephi profeterte at Mormons bok ville gjøre
for å velsigne alle disse tre folkegruppene før Kristi annet
komme.

Forstå Skriften

2. Nephi 30

Slekter (v. 8) – Familier

Dømme (v. 9) – Vise
rettferdighet mot

Mildhet (v. 9) – Rettferdighet

Hans lenders belte, hans
hofters belte (v.11) – Begge
uttrykkene viser til et belte
rundt livet til en person
(brukt symbolsk her) 

Diende barn (v.14) – Barn som
ammes

Basilisk (v.14) – Giftig slange

2. Nephi 30
Kraften i Mormons bok

2. Nephi 30:2 – Hvem er Herrens pakts folk?
Legg merke til at det sies i 2. Nephi 30:2 at alle som har tro
på Jesus Kristus og omvender seg, er «Herrens pakts folk».
Derfor kunne Paulus si at «ikke alle som stammer fra Israel, er
virkelig Israel» (Romerbrevet 9:6). Å være medlem av Israels
hus, berettiget til alle velsignelser til paktens familie, krever
mer enn en ættelinje. De som ikke er født i Israels hus, blir
medlemmer av paktens familie ved sin tro på Jesus Kristus,
omvendelse og ved å inngå pakter i dåpen, noe som Jesu Kristi
forsoning gjorde mulig.

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer 2. Nephi 30.

Hva lærer du?

1. Skriv følgende tre overskrifter øverst over en side i skrive-
boken din: Jøder, Etterkommere av Lehi og Hedningefolk.
Les 2. Nephi 30:1–7, og skriv under hver overskrift det du
lærer om den gruppen. Sett en stjerne ved siden av utta-
lelsene på listen din som har noe å gjøre med Mormons bok.

2. I 2. Nephi 30:8–18 beskrev Nephi to begivenheter, eller
tidsperioder, som Mormons bok hjelper oss å forberede oss
til. Hva kalles vanligvis disse tidsperiodene?

3. For hver av de to hendelsene som er identifisert ovenfor,
skriver du alt kapittel 30 lærer deg om dem.

4. Hva mener du vi ville glede oss mest til med hensyn til
å være verdig til å leve i den tidsperioden som beskrives
i vers 12–18?

Vi har lært mye av og om Nephi siden begynnelsen av
Mormons bok. Før han ga platene til sin bror Jakob og
forberedte seg til å forlate denne jord, oppsummerte Nephi

2. Nephi 31
Kristi lære
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viktige læresetninger om Jesu Kristi evangelium og etterlot
seg sitt vitnesbyrd om sannheten av det han skrev.

I 2. Nephi 31:2 skrev Nephi at han ønsket å gi oss «noen få
ord. . . om Kristi lære». I vers 21 vitner han så om at han
hadde forkynt Kristi sanne lære. Studer omhyggelig det som
står mellom vers 2 og 21, så du kan lære hva som er de viktige
elementer i Kristi lære.

Forstå Skriften

2. Nephi 31

2. Nephi 31:13–14 – «Englers tunge»
Se 2. Nephi 32:2–3 for å få hjelp til å forstå hva det betyr å ha
englers tunge.

2. Nephi 31:21 – Guddommens enhet
Fordi mennesker ikke
helt har forstått læren om
Guds natur, har de
misforstått uttalelser om
at medlemmene av
Guddommen er som
«en». Både Faderen og
Sønnen viste seg for
profeten Joseph Smith
(se Joseph Smith –
Historie 1:17), og det ble
åpenbart for ham at
medlemmene av
Guddommen er adskilte,
individuelle personer
(se L&p 130:22). Men de

er «en» i den betydning at de ord og handlinger som en av
Guddommens medlemmer sier eller gjør, er det samme som de
andre to ville si eller gjøre (se 3. Nephi 11:32–36). De er
fullkomment forenet i hensikt.

Studer Skriften
Gjør minst to av følgende fire oppgaver (A–D) mens du
studerer 2. Nephi 31.

Oppsummer Nephis læresetninger

Oppsummer i ett avsnitt «Kristi lære» fra 2. Nephi 31:3–20.
Pass på å få med alle viktige prinsipper.

Tilstrekkelig for meg (v. 2) –
Nok for mine formål

Lære (v. 2, 21) – Prinsipper,
sannheter

Vitnet (v. 7) – Befestet
sannheten, beviste

Hykleri (v.13) – Å late som
man er noe man ikke er

Falskhet (v.13) – Uærlighet

Forlatelse (v.17) – Tilgivelse

Fortjeneste (v.19) – Godhet
eller utmerkelse som gjør en
berettiget til heder eller
belønning

Hvorfor dåp?

1. Les 2. Nephi 31:5–9, og regn
opp grunnene til at Jesus
ble døpt.

2. Hva skulle tilføyes til listen
hvis vi skulle regne opp
grunnene til at vi må bli døpt?
(Se L&p 33:11, 4. trosartikkel.)

Tegn

Lag en tegning eller et diagram som forestiller det Nephi sa
i 2. Nephi 31:17–20 om måter vi kan få evig liv på. Ta med alle
punktene og elementene Nephi snakket om. Vis det til en venn
eller et familiemedlem, og spør om betydningen av det er klar
for dem.

Gi ytterligere forklaring

Noen ganger kan et enkelt ord eller uttrykk i Skriften represen-
tere dype, viktige og mektige tanker. Overvei følgende ord og
uttrykk fra 2. Nephi 31. Forklar betydningen av og budskapet
i hvert enkelt.

1. «Hvor rett stien er» (v. 9)

2. «Av hele eders hjerte» (v.13)

3. «Porten» (v.17)

4. «Fryder» (v. 20)

Prosessen med å få evig liv gjennom Jesus Kristus som Nephi
skrev om i 2. Nephi 31, er vakker, dyp og enkel å forklare. Er
dette virkelig alt vi må gjøre?

Nephi merket at noen mennesker fremdeles grunnet over hva
de skulle gjøre etter at de hadde kommet inn «på veien»
(2. Nephi 32:1). I 2. Nephi 32 forklarte Nephi hvordan vi skal
fortsette.

2. Nephi 32
Nephi fortsetter å undervise 

i Kristi lære
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Forstå Skriften

2. Nephi 32

2. Nephi 32:3 – «Kristi ord vil fortelle eder alt 
I skal gjøre»
Eldste Boyd K. Packer har sagt: «Hvis [du] er fortrolig med
åpenbaringene, er det ikke noe spørsmål – hverken personlig,
sosialt, politisk eller yrkesmessig – som trenger å forbli
ubesvart. Der finnes det evige evangeliums fylde. Der finner
vi sannhetsprinsipper som løser enhver forvirring, ethvert
problem og dilemma som den menneskelige familie eller noen
enkeltperson i den vil stå overfor.» («Teach the Scriptures»,
i Charge to Religious Educators [3. utg.], s. 89.)

2. Nephi 32:8–9 – Bønn
President Gordon B. Hinckley har sagt: «Vi kan ta store steg
i retning av fullkommenhet i vår personlige oppførsel. Vi kan
være fullkomne med hensyn til våre bønner til vår Fader
i himmelen. Det er noen saker som det er svært vanskelig
å være fullkommen i, men jeg håper at alle. . . vil gå ned på sine
knær morgen og kveld og takke Herren for hans velsignelser,
takke Herren for hans godhet, takke Herren for enhver gave
han har gitt, og be om styrke til å gjøre det rette og huske
å be til Herren for alle som lider nød. Vi kan være fullkomne
med hensyn til våre bønner, mine brødre og søstre.» (Liahona,
april 1999, s. 19.)

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer 2. Nephi 32.

Kjenn Skriften – 2. Nephi 32:3

1. Hva må vi, ifølge 2. Nephi 32:1–3, gjøre etter at vi har
kommet inn på veien som fører til evig liv?

Grunner (v.1, 8) – Tenker dypt

På veien/den rette vei
(v.1, 5) – På den veien som
fører til evig liv (som forklart
i 2. Nephi 31)

Hellige (v. 9) – Beskikke til et
hellig formål

2. Hvordan ligner dette det Lehi så i sitt syn som ville holde
menneskene på den rette sti (se 1. Nephi 8)?

3. Nevn tre forskjellige måter som vi kan motta Kristi ord på og
fryde oss over det.

Kjenn Skriften – 2. Nephi 32:8–9

Tenk deg at du har en venn som kjemper med vitnesbyrdet sitt
og har kommet med følgende kommentarer til deg. Skriv hver
kommentar i skriveboken din, og føy til et uttrykk eller en
setning fra 2. Nephi 32:8–9 som kan hjelpe deg å vite hva du
skal si til vennen din.

1. «Jeg ber ikke så ofte.»

2. «Noen ganger tenker jeg at jeg vel burde be, men så har jeg
ikke lyst, og derfor gjør jeg det ikke.»

3. «Fordi jeg har hatt så få åndelige opplevelser, tenker jeg at
jeg vil slutte å be.»

4. «Jeg har lest noe av Mormons bok, men det ser ikke ut til
å hjelpe meg. Hva kan hjelpe meg å få mer ut av den?»

Det siste som Nephi skrev i Mormons bok, står i 2. Nephi 33.
Der ga han uttrykk for sin store kjærlighet til og hengivenhet
for sitt folk, så vel som sitt mektige vitnesbyrd om Jesus
Kristus. Vi lærer også hva han følte for det han skrev, og hva
hans skrivelser skulle bety for dem som leser dem. Mens du
leser, tenker du over dette spesielle vitnesbyrdet fra en av
Guds utvalgte profeter. Se etter når Nephi sa at du og han vil
møtes igjen.

Forstå Skriften

2. Nephi 33

Anser dem ikke for noe (v. 2)
– Betrakter dem som verdiløse

Barmhjertighet (v. 7–9) –
Kristi rene kjærlighet
(se Moroni 7:47)

Forsonet (v. 9) – Å bringes til
enighet igjen etter en
uoverensstemmelse

Prøvelses dager (v. 9) – En tid
da man blir prøvet (dvs. dette
jordelivet, dødeligheten)

2. Nephi 33
Nephis siste vitnesbyrd
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Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer 2. Nephi 33.

»Stor verdi»

1. Nephi skrev at læresetningene i Mormons bok er av «stor
verdi» (2. Nephi 33:3). Les vers 4–5, og regn opp fire måter
som Mormons bok kan være en velsignelse for oss på.

2. Skriv om hvordan Mormons bok har påvirket deg på en av
disse måtene, eller forklar hvilken av disse fire måtene som
har vært viktigst for deg i ditt studium av Mormons bok
hittil.

Misjonsforberedelse

På et prestedømsmøte under en generalkonferanse sa president
Ezra Taft Benson at Mormons bok «vil være den viktigste boken
dere kan lese som forberedelse til en misjon og for livet. En ung
mann som kjenner og elsker Mormons bok, som har lest den
flere ganger, som har et varig vitnesbyrd om dens sannhet, og
som anvender dens læresetninger, vil være i stand til å motstå
djevelens list og vil være et mektig redskap i Herrens hender»
(Lys over Norge, nr. 6 1986, s. 41). Velg to ting misjonærene
skulle vite, gjøre eller bruke fra 2. Nephi 33 for å få hjelp til
å bli mer effektive misjonærer. Forklar hvert punkt som om du
snakket til en misjonær som var på vei til misjonsmarken.
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Jakobs bok

1. Nephi 
(mellom 600 og 570 f. Kr.)

2. Nephi 
(mellom 588 og 545 f. Kr.)

Jakob 
(mellom 544 og 421 f. Kr.)

Enos 
(mellom 544 og 421 f. Kr.)

Jarom 
(mellom 420 og 399 f. Kr.)

Omni 
(mellom 361 og 130 f. Kr.)

KILDE

Nephis små plater

BØKER

Hva vet vi om profeten Jakob?
I tillegg til at Jakob var en av Nephis yngre brødre, vet vi
følgende om ham:

• Han var sønn av Sariah og Lehi, og ble født i løpet av de åtte
årene de reiste i villmarken.

• Han må ha vært under ti år gammel da han kom til det
lovede land.

• Han ble «innviet» til prest og lærer av sin bror Nephi
(se 2. Nephi 6:2, Jakob 1:18).

• Han var den som førte den nephittiske opptegnelsen etter
Nephi (se Jakob 1:1–2). Han kan ha vært omkring femti år
på den tiden.

• I sin ungdom fikk han anledning til å se Frelseren
(se 2. Nephi 2:3–4, 11:2–3).

• Han var en rettferdig far (se Enos 1:1).

• Han var en av de største lærere i Mormons bok med hensyn
til evangeliet (se 2. Nephi 6–10, Jakob 1–7).

Viktige læresetninger i Jakobs bok
Jakob var en av de mektigste lærere i Mormons bok med
hensyn til evangeliet. Noe av det vi kan lære i Jakobs bok, er:

• Betydningen av å oppfylle våre kall (se Jakob 1)

• Farene forbundet med stolthet, rikdom og umoral 
(se Jakob 2–3)

• Hvordan vi kan oppnå en urokkelig tro (se Jakob 4)

• Israels adspredelse og innsamling (se Jakob 5)

• Hvordan frafalne skal behandles, og hva som kan skje med
mennesker som søker tegn (se Jakob 7)



Når vi er glad i en annen, er vi opptatt av at denne personen
skal ha det godt. Profeten Jakob beskrev den kjærligheten
han hadde til sitt folk, som «lengsel». Han hadde en profets
forståelse av frelsesplanen og visste hvilke konsekvenser de
ville lide hvis de vedble i sine synder. Legg merke til hvordan
Herren velsignet Jakob på grunn av hans «tro og store
lengsel» (se Jakob 1:5–6).

Forstå Skriften

Jakob 1

Jakob 1:1 – De små plater
Jakob skrev sin hellige opptegnelse på Nephis små plater.
(En forklaring på de forskjellige platene som ble til Mormons
bok, finnes under «Hovedkildene til Mormons bok», s. 12.)

Jakob 1:7–8 – «Forbitrelsen. . . I villmarken»
Etter at Herren ved hjelp av mange store mirakler hadde ført
Israels barn ut fra Egypt, oppvekket de hans vrede ved sin
ulydighet. Resultatet var at den generasjonen ikke fikk komme
inn i det lovede land.

Jakob 1:17–19 – «Vi forherliget vårt embete»
President Thomas S. Monson,
førsterådgiver i Det første
presidentskap, har forklart
hvorfor vi må foredle våre kall,
og hvordan vi gjør det:

«President John Taylor ga oss
følgende advarsel: ‘Hvis du
ikke foredler dine kall, vil Gud
holde deg ansvarlig for dem du
kunne ha frelst hvis du hadde
gjort din plikt.’. . .

Hvordan foredler man et kall?
Ganske enkelt ved å utføre den
tjeneste som er forbundet med
det.» (Lys over Norge, juli 1996,
s. 45.)

Hovedpunktene (v. 4) –
De viktigste delene

Lengsel (v. 5) – Bekymring

Skjelne mellom (v.14) –
Identifisere

Hengi seg til (v.15) – Forfalle
til, i overdreven grad
tilfredsstille sine lyster

Medhustruer (v.15) – Lovlige
hustruer av en lavere sosial
status og med færre rettigheter
enn en regulær hustru

Jakob 1
En profets plikt

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Jakob 1.

Finn Jakobs forhåndsomtale

I dette første kapitlet ga Jakob oss en forhåndsomtale av det
han ville skrive om i Jakob 2–3. Finn svar på følgende spørsmål
i Jakob 1:

1. Hvilke «ugudelige handlinger» (v.15) begynte nephittene
å bli involvert i?

2. Hvordan kan disse syndene sammenlignes med ugudelige
handlinger i verden i dag?

Skriv et brev

Tenk deg at du er en leder i ditt prestedømsquorum eller i din
klasse i Unge kvinner, og at du ble bedt om gi råd til et medlem
av gruppen din som ikke oppfylte sitt kall. Bruk det Jakob
underviste om i Jakob 1:17–2:3, og skriv et brev til denne
personen for å hjelpe ham eller henne å forstå hvor viktig det er
å gjøre vår plikt i våre kall (se også under «Forstå Skriften»
for Jakob 1:17–19).

Jakob innledet sin virksomhet med å lære sitt folk å unngå tre
synder: kjærlighet til rikdom, stolthet og mangel på kyskhet.
Hver gang nephittene forfalt til ugudelighet, var det på grunn
av en eller flere av disse syndene. Er disse syndene vanlige
i dag når du betrakter verden? Hvilke synder er det i dag som
vanligvis får folk og nasjoner til å forfalle til ugudelighet?

Forstå Skriften

Jakob 2

Forsynet (v.13) – Gud

Rettferdiggjør eder (v.14) –
Holder dere skyldfrie, tilgir
dere

Hor, horeri (v. 23, 28, 33) –
Seksuelle synder

Medhustruer (v. 24, 27) –
Lovlige hustruer av en lavere
sosial status og med færre
rettigheter enn en regulær
hustru

Jakob 2–3
Jakob underviser 
folket i templet
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Jakob 2:13 – «Eders klærs kostbare utseende»
Det er mange i dag som bedømmer andre menneskers verdi
på grunnlag av deres utseende og påkledning. «Uttrykket
‘kostbare klær’ forekommer mange ganger i Mormons bok. Det
beskriver nesten alltid et folk som Herren har latt ha fremgang,
som har blitt selvopptatte og gått opp i sine eiendeler og
deretter har begynt å legge større vekt på glans og prakt og sitt
ytre enn på sitt indres renhet.» (McConkie og Millet: Doctrinal
Commentary on the Book of Mormon, 2:14.)

Jakob 2:23–30 – Uautorisert mangegifte er en
avskyelighet for Gud
For å forstå Jakobs ord her er det nyttig å legge merke til at det
bare er David og Salomo som ble fordømt fordi de hadde
tatt mange hustruer og medhustruer. Abraham, Jakob og
Moses, som også hadde hustruer og medhustruer, ble det ikke.
I åpenbaring i nyere tid forklarte Herren at David og Salomo
syndet da de tok hustruer som Gud ikke hadde gitt dem
(se L&p 132:34–39). Jakob forklarte også at en grunn til at
Herren til tider har gitt tillatelse til mangegifte, er å oppreise
seg avkom, men hvis han ikke befaler det, er mangegifte
forbudt (se Jakob 2:30).

Jakob 3

Jakob 3:11 – Hva er den «annen død»?
Alle vår himmelske Faders barn vil stå for Herren og bli dømt.
De som ikke omvender seg og som er uverdige til å motta en
herlighetsgrad, de som dør med hensyn til det som hører med
til rettferdighet, vil bli utelukket fra Guds nærhet. Dette kalles
den «annen død» (se Alma 12:15–18, Helaman 14:14–19).

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Jakob 2–3.

Finn prinsippet i evangeliet

1. Sammenlign Jakob 2:5, Alma 12:3 og Lære og pakter 6:16,
og beskriv i skriveboken din en evne Gud har som ingen
annen har med mindre den blir gitt av Gud.

2. Hvordan kan det å vite at Gud har denne evnen, påvirke et
menneskes bønner?

Kjenn Skriften – Jakob 2:18–19

Les Jakobs råd til folket angående farene forbundet med
stolthet og rikdom i Jakob 2:12–21. Skriv fire avsnitt som
beskriver hvordan familien din, skolen din, samfunnet ditt og
landet ditt ville ha vært annerledes hvis alle hadde fulgt Jakobs
råd, spesielt i vers 17–19.

Tukte (v. 3) – Straffe

Håner (v. 9) – Krenker, bruker
ukvemsord

Vekk eders sjels evner (v.11) –
Ta i bruk evner og følelser

Horeri og vellystighet (v.12) –
Seksuelle synder og begjær

Oppsummer det Jakob forkynte

Les hva Jakob forkynte om ekteskap og kyskhet i Jakob 2:23–35,
3:10–12. Oppsummer hva Jakob lærte oss om hustruer, mødre
og døtre.

Hva vet du om Jesu Kristi forsoning? Hvordan påvirker hans
offer deg? Forstår du i hvor stor grad du trenger Frelseren?
Jakob profeterte at jødene som Jesus skulle bo blant, ikke ville
forstå ham eller hans misjon. De ville forkaste ham og hans
evangelium (se Jakob 4:15), og derfor ville de bli slått og
adspredt slik de ti stammer før dem.

Forstå Skriften

Jakob 4

Jakob 4:11 – «Kristi førstegrøde»
Alle som noen gang har levd på jorden, vil oppstå, men de
som er «forsonet med [Gud] ved. . . Kristi forsoning», er «Kristi
førstegrøde». Det er disse som kommer frem i den første
oppstandelse og arver det celestiale rike (se Veiledning til
Skriften, «Oppstandelse»).

Forakt (v. 3) – Manglende
respekt, utakknemlighet

Nedlatenhet (v. 7) – Villighet
til å velsigne

Forsonet (v.11) – Bli i samsvar
med eller forlikt med Gud
gjennom forsoningen

Jakob 4
Bli forsonet med Gud 
ved Kristi forsoning
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Jakob 4:14–17 – Jesus Kristus er den «eneste sikre
grunnvoll»
«Å se forbi målet» (Jakob 4:14) betyr at jødene så etter noe
annet enn Jesus Kristus som skulle frelse dem. Jakob profeterte
at jødene kom til å forkaste Messias, «den sten de kunne bygge
på og få sikker grunnvoll» (v.15). Deretter viste han til
skriftsteder som sier at han likevel ville bli deres «eneste sikre
grunnvoll» (v.16, se Salme 118:22, Matteus 21:42). Hvis vi ikke
bygger på Jesus Kristus, vil vi ikke motta den lovede evige
glede sammen med ham. Jakob 5–6 forklarer hvordan jødene,
og hele Israels hus, likevel vil bli bygd på Jesu Kristi grunnvoll.

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Jakob 4.

Formel for urokkelig tro

Jakob beskrev hvordan han fikk en urokkelig tro og makt til
å flytte fjell.

1. Les Jakob 4:6–7, og se etter ordene undersøker, åpenbaringer,
profeti, vitnesbyrd, håp og nåde.

2. Bruk disse ordene, og beskriv hvordan Jakob sa vi kan få en
slik sterk tro.

Hvorfor lytte til Gud?

Jakob skrev om Guds storhet og hvorfor vi skulle lytte til ham.
Let i Jakob 4:8–13 etter svar på følgende spørsmål:

1. Hvordan kan vi lære om Gud?

2. Ved hvilken kraft ble jorden skapt?

3. Hvorfor skulle vi lytte til Guds råd?

4. Hvilken velsignelse gis dem som er forsonet med Gud ved
forsoningen? (Se også under «Forstå Skriften» for Jakob 4:11.)

5. Hva er sannhet? Hvem kjenner all sannhet?

6. Bruk det du har lært fra de foregående spørsmålene. Hva
ville du så si til en som mente at det ikke ville være nyttig
å lære om Gud?

En allegori er en historie hvor det benyttes symboler for
å forklare viktige sannheter. Allegorien om oliventreet i Jakob
5 lærer oss om Herrens hensikter med å adspre og samle
Israels hus. I kapittel 6 oppsummerte Jakob hovedpunktene

Jakob 5–6
Allegorien om oliventreet

i allegorien. I slutten av Jakob 4 spurte Jakob hvordan jødene
noen gang kunne bygge på Jesu Kristi «sikre grunnvoll»
etter at de hadde forkastet ham (se Jakob 4:17). Se etter svaret
på dette spørsmålet i Jakob 5–6.

Forstå Skriften

Jakob 5

Jakob 5:1 – Hvem var profeten Zenos?
Zenos var sammen med Zenock og Neum profeter i gammel-
testamentlig tid. Deres skrifter finnes ikke i Bibelen, men de var
på messingplatene (se 1. Nephi 19:10; «Studer Skriften» for
1. Nephi 19:10, s. 30).

Jakob 5 – Forstå Zenos’ allegori
Enhver gjenstand i en allegori er ikke nødvendigvis ment som
et symbol på noe annet, men visse hovedsymboler må forstås
for å forstå allegorien. Følgende symboler er viktige for å forstå
allegorien om oliventreet:

Vingården

Vingårdens herre,
vingårdsherren

Tjenere

Det foredlede
oliventreet

Det ville oliventreet

Grener

Røttene av det
foredlede oliventreet

Frukten

Graving, beskjæring,
gjødsling

Ombytting av grener

Poding

Råtnende grener

Kaste grener i ilden

Verden

Gud

Herrens profeter

Israels hus, Herrens paktsfolk

Hedningefolk, eller ikke-israelitter
(senere i allegorien er de ville grenene
det frafalne Israel)

Grupper av mennesker

Paktene som Herren inngår med sine
barn, en konstant kilde til styrke og liv
for de trofaste

Menneskers liv eller gjerninger

Det arbeidet Herren gjør for sine barn
for å hjelpe dem å være lydige og
fruktbare

Det å spre menneskegrupper utover
verden eller bringe dem tilbake dit de
kom fra

Det å slå sammen en gruppe mennesker
med en annen. Når det vises til
det adspredte Israel, betyr det også
å «komme til kunnskap om den sanne
Messias» (se 1. Nephi 10:14).

Mennesker som dør åndelig av synd
og frafall

Guds dom

Symbol Hva det kan representere

Visnet bort (v. 40, 43, 45) –
Skrumpet inn, dødd ut

Gjød (v. 64) – Gjødsle
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Jakob 5:8–10 – Hva betyr å «pode inn» grener?
For å pode inn grener skjæres
sunne, friske grener fra et tre
eller en plante, og disse settes
inn et annet sted (se illustra-
sjonen). Grenene i denne
allegorien forestiller grupper
av mennesker som Herren
tar fra ett sted og plasserer
dem et annet sted. I Skriftens
betydning betyr poding
å «komme til kunnskap
om den sanne Messias»
(1. Nephi 10:14).

Grener innpodes

Jakob 5:8, 13–14, 19–25 – De «unge og sarte grener»
i Israels hus
De «unge og sarte grener» ser ut til å være de menneskene som
reagerte positivt på Guds og hans profeters «beskjæring
og gjødsling». De var mer lærevillige enn de gamle etablerte
grenene, eller de gruppene av israelitter som måtte fjernes og
tilintetgjøres.

President Joseph Fielding Smith sa: «I denne lignelsen er
oliventreet Israels hus. . . I sitt fødeland begynte det å dø. Derfor
førte Herren grener som nephittene, de tapte stammer og andre
som Herren førte bort og som vi ikke vet noe om, til andre
deler av jorden. Han plantet dem over hele sin vingård, som er
verden.» (Answers to Gospel Questions, red. Joseph Fielding
Smith jr. , 5 bind [1957–66], 4:204.)

Zenos’ allegori hjelper oss å forstå at spredningen av Israels
grener over hele verden var en velsignelse både for Israel og
resten av vår himmelske Faders barn, hedningefolkene. Eldste
Bruce R. McConkie, som var medlem av De tolv apostlers
quorum, forklarte: «Vanligvis sender Herren de ånder som
i foruttilværelsen utviklet et spesielt talent for åndelighet og for
å kjenne sannheten, til jorden i Jakobs [Israels] slektslinje. Det
sies om dem som blir født i denne slektslinjen, og som har
Israels blod i sine årer og finner det lett å akseptere evangeliet,
at de har troende blod.» (Mormon Doctrine, s. 81.)

Etter hvert som Israel blandet seg med hedningefolkene rundt
seg, ble Israels blod enda mer utbredt. Eldste James E. Faust,
daværende medlem av De tolv apostlers quorum, sa: «Da Israel
ble adspredt i hele verden, spredtes de troendes blod, slik at
mange nasjoner nå får del i evangeliets plan.» (Lys over Norge,
april 1983, s. 165.)

Jakob 5:32–46 – Når ble alle trærne bedervet?
Den delen av allegorien da alle trærne bar dårlig frukt, ser ut
til å representere perioden med frafall, som gikk forut for
evangeliets gjengivelse. Da Herren talte til Joseph Smith i det
første syn, bød han Joseph ikke å slutte seg til noen av kirkene
på den tiden, for de var alle «på avveie» (Joseph Smith –
Historie 1:19).

Jakob 6

Hårdnakket (v. 4) – Sta Gjenstridig (v. 4) – Som sier
imot

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Jakob 5–6.

Hva lærer Zenos’ allegori oss om
Israels hus?

Når du har studert allegorien om oliventreet i Jakob 5, skriver
du i skriveboken din om følgende uttalelser er riktige eller gale.
Skriv ned hvilke vers du fant svarene i. (Bruk oversikten på
side 65 for å få ytterligere hjelp.)

1. Det foredlede oliventreet forestiller Israels hus, og de
råtnende grenene forestiller ugudelige mennesker.

2. Vingårdens herre beskar og gjødslet treet for å få det til
å bære god frukt.

3. De unge og sarte naturlige grenene gjorde opprør og ble
forflyttet eller spredt som straff.

4. Den naturlige grenen, som ble plantet i god jord, og som
frembragte god frukt og dårlig frukt, kan representere
nephittene og lamanittene.

5. På ett tidspunkt bærer alle trærne kun dårlig frukt. Da gikk
Herren i gang med å gjengi evangeliet gjennom profeten
Joseph Smith.

6. Trærnes grener som ble spredt, ble senere podet inn igjen
i det opprinnelige treet.

7. Ikke på noe tidspunkt bærer alle trærne kun god frukt.

Hvordan angår denne allegorien meg

I skriveboken din besvarer du tre av følgende spørsmål:

1. I hvilken del av allegorien tror du vi lever i dag? Hvorfor?

2. Hvorfor tror du Jakob var villig til å skrive ned denne lange
allegorien på platene?

3. Hva betyr Israels adspredelse og innsamling for deg?

4. Hva lærer du fra denne allegorien om vår himmelske Faders
omtanke for alle sine barn?

5. Hva er noe av det Herren har gjort for deg for å «beskjære»
og «pleie» deg?

6. Jakob 6 er et sammendrag av Jakob 5. Hvilke vers i Jakob
6:5–13 tror du best oppsummerer det allegorien om
oliventreet betyr for deg? Forklar hvorfor du valgte de
versene.
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Har du noensinne drøftet evangeliet med en velutdannet og
veltalende person som ikke bare selv var uten tro, men også
var kritisk til din tro? Det kan være ydmykende og også litt
skremmende. I Jakob 7 forteller Jakob om en slik erfaring.
Legg merke til hvorfor Jakob «ikke [kunne] rokkes» i sin tro
(Jakob 7:5).

Forstå Skriften

Jakob 7

Forvrenger (v. 7) – Forandrer,
forvansker

Gudsbespottelse (v. 7) –
å snakke respektløst eller
uærbødig om hellige ting

Trengsel (v. 26) – Lidelse

Jakob 7
Menneskers lærdom kontra Guds makt

Jakob 7:13–20 – Farene forbundet med å søke tegn
«Vis meg et tegn,» sa Sherem (Jakob 7:13), men det var egentlig
ikke et tegn han ønsket. Satan hadde overbevist Sherem om at
det ikke var mulig å vite noe som man ikke kunne se. Jakob
visste at selv om vi ikke kan se Den hellige ånd, kan ikke hans
kraft fornektes. De som tror på Jesus Kristus, er lovet tegn –
ikke for å skape tro, men på grunn av sin tro. De som søker
tegn uten tro, vil bli fordømt på grunn av beviset de søker
(se L&p 63:9–11).

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Jakob 7.

Undersøk Jakobs motstander

For bedre å forstå hva Sherem forkynte og hvorfor han klarte
å bedra så mange mennesker, skriver du setningene 1–9 inn
i skriveboken din og fyller ut det som mangler, med opplys-
ningene fra Jakob 7:1–9. Besvar så spørsmål 10 og 11.

1. Sherem forkynte at det ikke skulle være noen .

2. Han arbeidet .

3. Han var .

4. Han hadde fullkommen .

5. Han brukte mye smiger og med stor kraft.

6. Kilden til hans kraft var .

7. Han forkynte at menneskene ikke skulle se frem til Kristi
komme, men i stedet skulle holde .

8. Han sa at Jakob ikke kunne vite noe om Kristi komme, 
for han kunne ikke fortelle om .

9. Sherem sa at det ikke er noen Kristus, at det aldri har vært
og aldri .

10. Sherems to siste uttalelser motsier hverandre. Forklar
hvorfor ikke både uttalelse 8 og 9 kan være sanne.

11. Hva forteller dette deg om hvordan djevelen arbeider?

Undersøk Jakobs styrke

Les Jakob 7:5, 8, 10–12, 21–22, og skriv noen linjer i skriveboken
som beskriver minst tre grunner til at Jakob «ikke [kunne]
rokkes» av Sherems lærdom og talegaver.
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Enos’ bok

Hva du skulle vite før du leser Enos
Enos var Jakobs sønn (se Jakob 7:27) og derfor Lehis sønnesønn.
Enos avsluttet sin opptegnelse ved å si at han begynte å bli
gammel, og at 179 år var gått siden Lehi forlot Jerusalem. Dette
vil si at det han skrev, kan dateres til ca. 420 f.Kr.

For noen få, som f. eks. Paulus, Enos og Alma den yngre,
ser det ut til at erkjennelsen av hvor alvorlig synd er og hvilke
fantastiske løfter Gud har gitt de rettferdige, har kommet
brått. Forandring til det bedre (omvendelse) kommer ikke
alltid så plutselig. President Ezra Taft Benson sa om
omvendelsesprosessen:

«Vi må være forsiktige når vi søker å bli Gud stadig mer lik,
så vi ikke blir motløse og mister alt håp. Å bli Kristus lik
er noe vi må arbeide med hele livet, og svært ofte innebærer
det en vekst og forandring som skjer langsomt, ja, nesten
umerkelig. I Skriften finner vi enestående beretninger om
menn hvis liv ble forandret på en dramatisk måte, ja, så å si
på et øyeblikk: Alma den yngre, Paulus på vei til Damaskus,
Enos som ba til langt på natt, kong Lamoni. Slike forbausende

Enos 1
Kraften i tilgivelse

1. Nephi 
(mellom 600 og 570 f. Kr.)

2. Nephi 
(mellom 588 og 545 f. Kr.)

Jakob 
(mellom 544 og 421 f. Kr.)

Enos 
(mellom 544 og 421 f. Kr.)

Jarom 
(mellom 420 og 399 f. Kr.)

Omni 
(mellom 361 og 130 f. Kr.)

KILDE

Nephis små plater

BØKER

eksempler på kraft til å forandre selv dem som er sunket dypt
ned i synd, gir oss tillit til at forsoningen kan nå frem selv til
dem som er bunnløst fortvilet.

Men vi må være forsiktige når vi tar for oss disse enestående
eksemplene. Selv om de er virkelige og kraftfulle, er de mer
å betrakte som en unntagelse enn en regel. For enhver Paulus,
enhver Enos og enhver kong Lamoni finnes det hundrevis og
tusenvis av mennesker for hvem omvendelsesprosessen foregår
atskillig mer stillferdig og umerkelig. Dag for dag kommer
de nærmere Herren, uten egentlig å merke at de bygger opp
et gudlignende liv.» («En stor forandring i våre hjerter»,
Lys over Norge, mars 1990, s. 7.)

Mens du studerer Enos’ bok, kan du legge merke til hva som
var opphavet til hans opplevelser – hva fikk Enos til å falle ned
på sine knær og rope til Herren «i kraftig bønn og påkallelse
for min egen sjel» (Enos 1:4). Legg også merke til resultatene
– både for ham selv og andre – da han søkte og fikk forlatelse
for sine synder.

Forstå Skriften

Enos 1

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Enos 1.

Hva slags bønn?

1. Gransk Enos 1:1–10, og
skriv i skriveboken din
ordene som beskriver hva
Enos tenkte og følte og
hvordan han ba. Hvordan
skilte Enos’ bønn seg ut
fra mange bønner?

2. Forklar hvordan vi kan
gjøre våre egne bønner
mer virkningsfulle ved
å følge Enos’ eksempel.

Opptuktelse (v.1) –
Undervisning og opplæring,
i likhet med det kjærlige
foreldre gir sine barn

Formaning (v.1) – En mild
advarsel mot synd eller feil,
råd



Hva er et naturlig resultat av å bli
tilgitt?

1. Enos’ første tanke dreiet seg 
naturlig nok og rettmessig om
hans egen frelse (se Enos 1:1–8).
Etter at han hadde mottatt
tilgivelse for sine egne synder,
utvidet rekkevidden av hans
omtanke seg. ?

?

Seg 
selv

Tegn det ledsagende diagram i skriveboken din, og føy til
hvem Enos ba for i annen omgang (se v. 9–10) og tredje
(se v.11–17).

2. Hvordan lignet Enos’ bønner på det Lehi følte i 1. Nephi
8:10–18? Hva lærer Enos og Lehi oss om dem som virkelig
er omvendt og født på ny?
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Jaroms bok
Hva vet vi om Jarom?
Jarom var sønn av Enos, sønnesønn av Jakob og oldebarn av
Lehi (se Jarom 1:1) Hans bok dekker en tidsperiode på ca. seksti
år, fra 420–361 f.Kr. (se Enos 1:25, Jarom 1:13).

1. Nephi 
(mellom 600 og 570 f. Kr.)

2. Nephi 
(mellom 588 og 545 f. Kr.)

Jakob 
(mellom 544 og 421 f. Kr.)

Enos 
(mellom 544 og 421 f. Kr.)

Jarom 
(mellom 420 og 399 f. Kr.)

Omni 
(mellom 361 og 130 f. Kr.)

KILDE

Nephis små plater

BØKER

En av gledene ved å være medlem i den sanne kirke er å se
hvordan Herrens profetier og løfter blir oppfylt for oss
personlig. Mer enn en gang lovet Herren Nephi og hans folk
at hvis de ville holde Guds bud, skulle de ha fremgang i landet
og bli utfridd fra sine fiender (se 1. Nephi 1:20, 2:20–24).
Jarom skrev sin bok for å vitne om at Herren holder sine løfter.
Vær på utkikk etter hva nephittene på Jaroms tid måtte gjøre
for å overvinne sine fiender.

Forstå Skriften

Jarom 1

Tilstrekkelig (v. 2) – Nok

Samfunn (v. 4) –
Kommunikasjon, kontakt

Åpenbarer seg (v. 4) – Blir vist,
blir gitt

Misbrukte ikke Guds navn,
heller ikke talte de guds-
bespottelig (v. 5) – De mis-
brukte ikke eller talte ikke
respektløst om hellige ting,
de var ikke lettsindige.

Stadfestet (v. 9) – Viste seg
å være sanne

Jarom 1
Hold budene og 

ha fremgang



Omnis bok

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Jarom 1.

Finn listen

Jarom skrev: «Når vi sto så godt rustet til å møte lamanittene,
gjorde de ingen fremgang mot oss» (Jarom 1:9).

1. Gransk vers 4–8, og skriv i skriveboken din minst tre måter
som nephittene forberedte seg på til å møte fiendene sine.

2. Fra listen velger du en måte du kan bruke for å få hjelp til
å overvinne Satans fristelser og innflytelse, og forklar
hvordan dette kan hindre ham i å ha fremgang overfor deg.
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Hvem var Omni?
Omni var sønn av Jarom, sønnesønn av Enos og oldebarn
av Jakob.

Hva er spesielt med denne boken?
Omnis bok inneholder skrivelser fra fem forskjellige nephittiske
opptegnelsesførere og dekker tidsperioden fra 361 f.Kr. til
ca. 130 f.Kr. (se Jarom 1:13, Mosiah 1:10). Omnis bok er også
den siste boken som er oversatt fra Nephis små plater
(se «Hovedkildene til Mormons bok», s. 12).

1. Nephi 
(mellom 600 og 570 f. Kr.)

2. Nephi 
(mellom 588 og 545 f. Kr.)

Jakob 
(mellom 544 og 421 f. Kr.)

Enos 
(mellom 544 og 421 f. Kr.)

Jarom 
(mellom 420 og 399 f. Kr.)

Omni 
(mellom 361 og 130 f. Kr.)

KILDE

Nephis små plater

BØKER

Omnis bok inneholder bare 30 vers. Den ble skrevet av fem
forskjellige forfattere og dekker ca. 200 år. Selv om det disse
mennene har skrevet er kort, hjelper de oss å få vite hva som
hendte i tiden mellom opptegnelsesfører Omni og kong
Benjamins regjeringstid. Av spesiell interesse er det som
skjedde under kong Mosiah I, kong Benjamins far, da de
rettferdige nephittene igjen ble bedt om å flykte til en annen
del av landet.

Forstå Skriften

Omni 1

Tåle (v. 6) – Tillate

Påminnet (v.13) – Rådet,
gitt veiledning

Forvansket (v.17) – Forandret
fra den riktige formen

Avkom (v. 25) – Barn eller
etterkommere

Omni 1
Et sammendrag av kongene 

fra Omni til Benjamin



Omni 1:12–30 – Hvem var hvem i Omnis bok?
Amaleki, den femte forfatteren i Omnis bok, nevnte følgende
forskjellige grupper i Omni 1:12–30 (se også «Kronologisk
oversikt over Mormons bok «, s. 204):

• De nephitter som fulgte kong Mosiah I ut av Nephis land og
inn i villmarken til de kom til Zarahemlas land

• De lamanitter (og de nephitter som sluttet seg til dem) som
ble værende i Nephis land

• Zarahemlas folk (noen ganger kalt mulekitter) som kom fra
Jerusalem på Zedekias tid (ca. 587 f.Kr.)

• «Coriantumr og de falne av hans folk» (v. 21, kalt jareditter)
som kom fra Babels tårn

• Den gruppen nephitter som Zeniff førte fra Zarahemlas land,
og som vendte tilbake til Nephis land

Studer Skriften
Gjør tre av følgende oppgaver (A–E) mens du studerer Omni 1.

Finn temaet som går igjen

Omnis bok inneholder det fem forskjellige menn har skrevet:
Omni, Amaron, Chemish, Abinadom og Amaleki.

1. Skriv navnet til hver mann i skriveboken din, og etter hvert
navn regner du opp versene som hver av dem skrev.

2. Hvilke lignende hendelser skrev Omni, Amaron, Abinadom
og Amaleki om? Hva kan dette lære oss om de ca. 200 årene
som denne boken dekker?

Foreta en sammenligning

Les Omni 1:12–13. Les deretter 1. Nephi 2:1–4 og 2. Nephi
5:5–8.

1. Hva har disse beretningene felles?

2. Hvordan er de alle eksempler på det Nephi forkynte
i 1. Nephi 1:20?

3. Hva kan du lære fra disse beretningene som angår deg?

Oppfyllelse av profeti

Lehis familie og Zarahemlas folk (noen ganger kalt
mulekittene) flyktet begge fra Jerusalem, men på forskjellig
tidspunkt. En viktig forskjell mellom dem var at Lehis familie
tok med seg Skriften, noe Zarahemlas folk ikke gjorde. Les
Omni 1:14–17, og forklar hvilken virkning denne forskjellen
hadde på Zarahemlas folk og hvordan dette viser at det Herren
sa til Nephi i 1. Nephi 4:12–17, er sant.

Tegn forholdet mellom gruppene

I skriveboken din tegner du et diagram i likhet med det neden-
for. Skriv navnene på de fem forskjellige gruppene som nevnes
i Omnis bok. Ta med en beskrivelse av hver gruppe og viktige
datoer (du finner hjelp under «Forstå Skriften» for Omni
1:12–30 og «Kronologisk oversikt over Mormons bok», s. 204).
Du kan gjerne skrive disse gruppene i margen i Omnis bok
i ditt eksemplar av Mormons bok.

Finn svaret

Amaleki avsluttet sin opptegnelse med et sammendrag av kong
Benjamins liv, sønn av kong Mosiah I. Mens du leser Omni
1:23–30, besvarer du følgende spørsmål i skriveboken din:

1. Hvor vellykket var kong Benjamin som konge i krigstid?

2. Hvorfor ga Amaleki de nephittiske opptegnelsene til kong
Benjamin?

3. Hvordan vet vi at Amaleki var en rettferdig mann?

4. Hva hendte med den første gruppen som forlot Zarahemla
og ville vende tilbake til Nephis land?

1

2

3

4

5
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Mormons ord

En bok som er utenom rekkefølgen
Den korte boken som heter Mormons ord, ble skrevet av
profeten og opptegnelsesføreren Mormon ca. år 385 e.Kr. ,
over 500 år etter at den siste forfatteren skrev i Omnis bok.
Den er Mormons forklaring på hvorfor han tar med Nephis
små plater sammen med sin forkortelse av Nephis store plater.
Du kommer til å lære mer om profeten Mormon senere når du
studerer det han skrev.

I likhet med Nephi (se 1. Nephi 9:5, 19:3) visste ikke Mormon
hvorfor det var nødvendig med to sett opptegnelser som dekket
den samme tidsperioden. Mormon tok med alt av Nephis
små plater sammen med sin forkortelse av Nephis store plater
fordi Herren inspirerte ham til å gjøre dette. Se etter
hvorfor Mormon følte at de små platene var så viktige.
(Se «Hovedkildene til Mormons bok», s. 12 for ytterligere
informasjon.)

Mormons ord 1
En forklaring

Mormons ord 

(ca. år 385 e.Kr.)

KILDE

Mormon

BØKER

Forstå Skriften

Mormons ord 1

Mormons ord 1:5–7 – Hva var den vise hensikt for 
å ta med Nephis små plater?
Herren hadde befalt Nephi å føre to sett opptegnelser:
en historisk opptegnelse på de store platene og, i en
«spesiell hensikt», en religiøs opptegnelse på de små platene
(se 1. Nephi 9). Selv om Mormon hadde laget en forkortelse
fra Nephis store plater som dekket tidsperioden fra Lehi til
kong Benjamin, ble han inspirert til å tilføye Nephis små plater,
som dekket den samme tidsperioden, «i en vis hensikt»
(Mormons ord 1:7). Han tok dem med uten noen forandringer.
En forklaring på hva den vise hensikten var, finnes under
«Forstå Skriften» for 1. Nephi 9:3–6 (s. 20).

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Mormons ord 1.

Sett uttrykket sammen med
definisjonen

Det er noen ganger vanskelig å vite hvilke plater Mormon
henviste til når han skrev om de forskjellige opptegnelsene
han arbeidet med. Skriv følgende uttrykk i skriveboken din.
Deretter, mens du leser Mormons ord 1:1–9, setter du en av de
fire definisjonene sammen med hvert uttrykk. Du kan gjerne
skrive definisjonen i margen ved siden av hvert uttrykk i ditt
eksemplar av Mormons bok.

«Den opptegnelse jeg har skrevet» (v. 1)

«Disse opptegnelser» (v. 2)

«Nephis plater» (v. 3)

«Opptegnelsene som var blitt overlevert 
i mine hender» (v. 3)

«Jeg. . . fant disse platene» (v. 3)

«Platene behager meg» (v. 4)

«Derfor velger jeg disse ting» (v. 5)

«Min opptegnelse» (v. 5)

«Nephis plater» (v. 5)

«Jeg skal ta disse platene» (v. 6)

«Å fullføre min opptegnelse» (v. 9)

Uttrykk

Forkortelse (v. 3) – En kort
versjon

Mange frafall til lamanittene
(v.16) – Mange nephitter
sluttet seg til lamanittene



1. Mormons bok

2. Nephis historiske opptegnelse (de store plater)

3. Nephis religiøse opptegnelse (de små plater)

4. Den samling opptegnelser Mormon brukte til
sin forkortelse

Definisjoner
Tegn et bokomslag

I skriveboken din tegner du et bokomslag for Nephis små
plater som viser hva som er i boken. Lag det slik at folk får lyst
til å lese den. Les Mormons ord 1:3–6 for å finne idéer til hva
du vil ta med på bokomslaget.

Lag en tidslinje

Fordi Mosiahs bok begynner da kong Benjamin var gammel,
ønsket Mormon at vi skulle få vite om alt det store han hadde
gjort. Når du har lest Mormons ord 1:12–18, lager du en
tidslinje med hendelsene i kong Benjamins liv. Skriv deretter en
setning som oppsummerer hans liv.
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Mosiahs bok

Hvem skrev Mosiahs bok?
Bøkene i Mormons bok som kom fra Nephis små plater
(1. Nephi – Omni), ble ikke forkortet av Mormon. Han la disse
platene, uten noen forandringer, sammen med sin forkortelse
av de store platene. Fra og med Mosiahs bok leser vi Mormons
forkortelse av Nephis store plater.

Mosiahs bok er oppkalt etter kongen og profeten Mosiah, som
var sønn av kong Benjamin og sønnesønn av kong Mosiah I,
som du leste om i Omnis bok (se Omni 1:12).

Mosiah 
(mellom 130 og 92 f.Kr.)

Alma 
(mellom 91 og 53 f.Kr.)

Helaman 
(mellom 52 og 1 f.Kr.)

3. Nephi 
(mellom år 1 og 35 e.Kr.)

4. Nephi 
(mellom år 36 og 321 e.Kr.)

KILDE

Mormons forkortelse av

Nephis store plater

BØKER

Hva kan du finne i denne boken?
I Mosiah kommer du til å lese om store helter, slike som kong
Benjamin, kong Mosiah II, Abinadi og Alma den eldre. Du vil
også finne beretninger om store kjeltringer, som kong Noah og
Amulon. Men av størst betydning er det at du finner Jesu Kristi
evangelium forklart i store taler og illustrert med fengslende
historier.

Mosiahs bok begynner ca. 130 f.Kr. og avsluttes ca. 91 f.Kr.
Men det er ikke en fortløpende historie. I sin forkortelse vevet
Mormon sammen beretningene til tre beslektede grupper av
nephitter:

• Nephittene i Zarahemla (Mosiah 1–8, 25–29)

• De nephitter som fulgte Zeniff tilbake til Nephis land
(Mosiah 9–22)

• Alma den eldre og hans gruppe av konvertitter
(Mosiah 23–24)

Følgende oversikt illustrerer den delen av beretningen
i Mormons bok som dekkes av Mosiahs bok (se «Kronologisk
oversikt over Mormons bok», s. 204, for flere detaljer).

Lamanitter

Nephitter
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Har du noen gang tenkt over hvordan livet ditt ville vært
uten Bibelen og Mormons bok? Hva ville du visst om
hensikten med jordelivet og hva du kan vente etter døden?
På samme måte som Mormons bok er et sikkert vitne for oss
om at Joseph Smith var en Guds profet, var Nephis plater og
messingplatene vitner for nephittene om at Herren virkelig
førte deres forfedre ut fra Jerusalems land.

Mens du leser Mosiah 1–5, skal du huske at Herrens læreset-
ninger ikke ble gitt for å kalle et ugudelig folk til omvendelse.
Disse nephittene var lydige mot budene og trofaste til sine
pakter. Det var derfor kong Benjamin ønsket å gi dem et nytt
navn (se Mosiah 1:11). Se etter hva dette nye navnet var og
hvordan du kan motta den samme velsignelsen.

Forstå Skriften

Mosiah 1

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Mosiah 1.

Skriv en dagbokinnføring

Tenk deg at du var Mosiah II, kong Benjamins sønn. Studer
Mosiah 1:1–8, og skriv deretter en dagbokinnføring i skrive-
boken din som oppsummerer rådet din far ga deg i disse
versene. Pass på å ta med minst to viktige prinsipper han
underviste deg om angående Skriften.

Bevart (v. 5) – Reddet i en
spesiell hensikt

Hemmeligheter (v. 5) –
Sannheter som bare læres
ved tro og åpenbaring

Passende (v. 9) – Riktig,
ønskelig

Bekjentgjørelse (v.10) –
Kunngjøring, erklæring

Utmerke seg (v.11) –
Gjenkjent, bli kjent

Utuktig (v.13) – Utro mot
pakter og løfter, umoralsk

Pådro seg (v.17) – Fortjente

Mosiah 1
Betydningen 

av hellige opptegnelser

Lag et spørreskjema

Les Mosiah 1:11–18. Skriv minst tre spørsmål til et spørre-
skjema: ett fra vers 11–12, ett fra vers 13–15 og ett fra vers
16–18. Pass på å ta med svarene.

Da kong Benjamin
nærmet seg
avslutningen av livet,
ønsket han å tale til sitt
folk om evangeliet og
utrope deres nye konge.
Kong Benjamins tale
begynner i Mosiah 2 og
fortsetter i kapittel 3 og
4. Denne mektige talen
kan hjelpe oss å forstå

evangeliet. Husk at denne talen ikke ble gitt til troløse
medlemmer, men til mennesker som levde i fred. Kong
Benjamins folk var trofaste medlemmer som var rede til å ta
det neste skritt i sin fremgang mot åndelig gjenfødelse
(se Mosiah 1:11, 5:7). Mens du studerer kong Benjamins tale,
kan du legge merke til hvilke grunner han oppgir for å strebe
etter å bli «en hellig ved den Herre Kristi forsoning»
(Mosiah 3:19). 

Forstå Skriften

Mosiah 2

Mosiah 2:16–17 – Hvorfor krever Gud at vi skal
tjene hverandre?
President Marion G. Romney, som var medlem av Det første
presidentskap, forkynte:

«Tjenestegjerning er ikke noe vi holder ut her på jorden slik at
vi kan fortjene retten til å bo i det celestiale rike. Tjeneste er
selve hovedingrediensen som et opphøyet liv i det celestiale
rike er laget av.

Ringeakte (v. 9) – Behandle
som uviktig

Innviet (v.11) – Beskikket til
hellige formål

Unyttige (v. 21) –
Uproduktive, verdiløse

Finner behag i (v. 33) – Ønsker
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Mosiah 2
Tjeneste for Gud
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Når vi vet at tjeneste er det som gir vår himmelske Fader lykke,
og når vi vet at vi ønsker å være der han er og slik han er,
hvorfor må vi da befales å tjene hverandre? Jeg ser frem til
den strålende dagen da alt dette er naturlig for oss på grunn
av våre hjerters renhet. Den dagen vil det ikke lenger være
behov for et bud, for vi vil selv ha erfart at vi bare er virkelig
lykkelige når vi er opptatt av uselvisk tjeneste.» (Lys over Norge,
april 1983, s. 175.)

Mosiah 2:20–24 – Hvorfor sa kong Benjamin at vi er
«unyttige tjenere»?
Kong Benjamin oppga to grunner til at vi er unyttige. For det
første, alt vi har og er, er gjort mulig fordi Gud ga alle sine barn
livets gave (se Mosiah 2:23). Vi står i gjeld til ham for selve
livet. For det annet, selv når vi er lydige, «velsigner han eder
øyeblikkelig, slik belønner han eder. Og I er fremdeles i gjeld til
ham» (v. 24). Den viktigste av disse velsignelsene er naturligvis
forsoningens gave. Den prisen Jesus Kristus betalte for å forløse
oss fra synd og død, er uendelig, en pris vi aldri kan betale
tilbake. Men vi skulle ikke tenke at Gud sammenligner alt han
har gjort for oss, med det vi gjør for ham. Han elsker oss
og gleder seg over enhver anstrengelse vi gjør for å tjene
og adlyde.

Mosiah 2:27–28 – Hva betyr å «rense mine klær fra
eders blod»?
I oldtidens Israel var det vanlig at det i et samfunn ble bygd et
tårn hvor en vaktmann skulle advare folket mot en kommende
fare. Hvis vaktmannen unnlot å varsle når en fiende kom,
ble han holdt ansvarlig for de liv som gikk tapt i angrepet, eller
på gammeltestamentlig språk: deres «blod» ville komme på
vaktmannens hender og klær. Kong Benjamin forsto at hans
kall som profet og konge var som vaktmannens på et tårn
(se Esekiel 33:1–9). Hvis han unnlot å undervise og vitne trofast
og advare folket og be dem omvende seg, ville deres «blod»
(åndelig talt) komme på hans klær (se også Jakob 1:18–19).

Studer Skriften
Gjør oppgave A–C mens du studerer Mosiah 2.

Lag en skriftlig beskrivelse

1. Les Mosiah 2:9–16, og beskriv hva slags leder kong Benjamin
var. Ta med alle egenskapene du finner i disse versene.

2. Hvorfor ville du like å bo et sted som ble styrt av en slik
konge?

Kjenn Skriften – Mosiah 2:17 

Kong Benjamin forklarte at når vi gjør tjenester for andre, tjener
vi egentlig Gud.

1. Hvorfor tror du at Herren krever at vi skal yte tjeneste for
hverandre? (Se under «Forstå Skriften» for Mosiah 2:16–17
for ytterligere hjelp.)

2. Beskriv en gang du ga uselvisk tjeneste, og fortell hva du
følte for dette.

Overvei kong Benjamins læresetninger

Kong Benjamins tale er full av viktige læresetninger som skulle
overveies grundig. Studer Mosiah 2:18–41, og besvar tre av
følgende spørsmål:

1. Hvem sine ord minner Mosiah 2:18 deg om (se Lukas
22:24–26)? Hva lærer det deg om rettferdige ledere?

2. Les Mosiah 2:20–24. På hvilke måter er vi «unyttige tjenere»?
Hva tror du Gud føler for oss selv om vi er «unyttige»?

3. Les Mosiah 2:25 og Helaman 12:4–13. På hvilke måter kan vi
betraktes som mindre enn jordens støv?

4. Les Mosiah 2:27–28. Hvorfor ønsket kong Benjamin å tale til
sitt folk en siste gang? Hva må vi gjøre for å se til at våre
klær ikke får pletter av våre medmenneskers blod? (Se under
«Forstå Skriften» for Mosiah 2:27–28 for ytterligere hjelp.)

5. Hva betyr å gjøre «åpen motstand mot Gud»? (Se v. 36–37.)
Beskriv minst to situasjoner hvor et medlem av Kirken på
din alder kan gjøre «åpen motstand» og kanskje ikke forstå
det.

6. I vers 38–41 talte kong Benjamin om en «fryktelig tilstand»
og en «lykkelig tilstand». Hva betyr hvert uttrykk? Hvem vil
befinne seg i hver av disse tilstandene?

Mosiah 3 er en fortsettelse av kong Benjamins store tale til
folket. Mer enn hundre år før Kristi fødsel viste en engel seg
for kong Benjamin og fortalte ham bemerkelsesverdig detaljert
om Frelserens komme. Se etter forklaringen på hvordan
Frelseren er i stand til å hjelpe oss å vende tilbake til vår
himmelske Fader. Når du har lest dette kapitlet, vil du ha en
bedre forståelse av det Kristus gjorde for oss alle.

Mosiah 3
Profeti om Kristus
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Forstå Skriften

Mosiah 3

Mosiah 3:15 – «Forbilder og lignelser»
Forbilder og lignelser er symboler som underviser og vitner om
store sannheter. Moseloven inneholdt mange symboler som
underviste og vitnet om Frelserens fremtidige liv og virksom-
het. For eksempel, det førstefødte, plettfrie lam av hannkjønn
som ble ofret, var symbol (forbilde) og påminnelse (lignelse)
om det sonoffer Jesus Kristus som Guds Lam skulle utføre
(se Alma 25:15).

Mosiah 3:19 – Hva er det «naturlige menneske» 
som vi må avlegge?

Eldste Neal A. Maxwell, medlem
av De tolv apostlers quorum,
har forklart:

«Først og fremst er det naturlige
menneske en ‘fiende av Gud’
(Mosiah 3:19). Dette betyr at slike
personer (enten de fullt ut forstår
hva deres egen motstand innebæ-
rer eller ikke) motsetter seg Guds
hovedhensikt med menneskene,
som vi vet er ‘å tilveiebringe

mennesket udødelighet og evig liv’ (Moses 1:39). Våre evige
interesser tatt i betraktning, så er det naturlige menneske derfor
heller ikke vår venn, selv om det til tider kan se ut som vi føler
oss vel sammen med ham. . .

Istedenfor å bli en hellig, bli som et barn og være villig til
å bøye seg for vår evige Fader, er det naturlige menneske
opprørsk og insisterer på å gå sine egne veier. Han er barnslig
istedenfor barnlig.

Allmektige (v. 5) – Som har
all makt

Jordisk tabernakel (v. 5) –
Fysisk legeme

Angst (v. 7) – Sorg, smerte

Hudstryke (v. 9) – Slå med en
pisk som har skarpe ben- eller
stensplinter i endene

Soner (v.11, 16) – Betaler
prisen

Gavner (v.15) – Er verdt
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Det naturlige menneske søker også hardnakket lykke i synd –
en utrolig naiv oppfatning av lykkens og universets natur. . .

I sitt forsøk på å leve ‘uten Gud i verden’ og ved slavisk å gi
etter for sine naturlige instinkter lever derfor det naturlige
menneske faktisk ‘i strid med lykkens natur’ (Alma 41:11).»
(Notwithstanding My Weakness [1981], s. 71–72.)

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Mosiah 3.

Bruk fotnotene

Kong Benjamin ble undervist av en engel om Jesu Kristi
komme.

Mens du leser Mosiah 3:1–8, skriver du ned fem viktige
kjensgjerninger om Kristus.

Hvem blir frelst ved Kristi blod?

Hvis Jesu Kristi forsoning ikke betalte for våre synder, kunne vi
ikke bli frelst. I Mosiah 3:11–18 nevnte kong Benjamin tre
grupper av mennesker som Kristi blod «soner» for. Finn
versene og beskriv disse tre typer mennesker. Hva sa kong
Benjamin vi må gjøre for å motta den frelse som kommer «ved
den allmektige Herre Kristi forsonende blod» (v.18)?

Kjenn Skriften – Mosiah 3:19 

For å få hjelp til å forstå hvor viktig det er å avlegge det
naturlige menneske og bli en hellig, besvarer du følgende
spørsmål mens du studerer Mosiah 3:19:

1. Hva er det «naturlige menneske», og hvorfor er han en
fiende av Gud? (Se 1. Korinterbrev 2:12–14, Alma 41:11,
«Forstå Skriften» for Mosiah 3:19.)

2. Hvordan «veileder» Den hellige ånd oss?

3. Hvilken rolle spiller Jesu Kristi forsoning når det gjelder
å hjelpe deg å bli en hellig? (Se Mosiah 5:2, 27:25–26.)

Mosiah 3:19 oppfordrer oss til å avlegge det «naturlige
mennesket» og bli «en hellig ved den Herre Kristi forsoning».
I Mosiah 4 kommer du til å lese om hvordan kong Benjamins
folk lyktes i dette. Kongen fortalte dem så hvordan de skulle

Mosiah 4
Hvordan motta og beholde 
tilgivelse for våre synder
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unngå å miste den store velsignelsen de hadde mottatt.
Se etter måtene som kong Benjamin sa at en som virkelig
er omvendt, blir forandret på.

I Mosiah 4 avsluttes kong Benjamins tale til folket som
begynte i Mosiah 2. Vær oppmerksom på at Mormon tok med
noe av kong Benjamins oppfølgning i Mosiah 5.

Forstå Skriften

Mosiah 4

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B og oppgave C eller D mens du studerer
Mosiah 4.

Analyser hva som hendte

Det kom en bemerkelsesverdig forandring over folket som
resultat av at de anvendte kong Benjamins læresetninger på
seg selv.

1. Les Mosiah 4:1–3, og besvar spørsmålene i følgende oversikt
i skriveboken din.

2. Hvordan er det som hendte med disse menneskene, et
eksempel på det kong Benjamin sa i Mosiah 3:19 at de
skulle gjøre?

3. Hvordan ligner dette det Lehi så i drømmen sin? 
(Se 1. Nephi 8:10–12.)

Finn listene

Kong Benjamin ønsket at hans folk skulle forstå hvordan de
kunne bli frelst i Guds rike. Som vist i Mosiah 4:1–3, fikk de
oppleve hvordan det er å motta tilgivelse for sine synder som et
resultat av sin tro.

1. I vers 4–10 forklarte kong Benjamin videre hva som kreves
for å bli frelst. Studer disse versene, og i skriveboken din
lager du én liste med de sannhetene han sa vi skulle forstå
(se v. 5–7), og en annen liste over prinsippene han sa vi først
må «tro» og så «gjøre» for å motta frelse (se v. 8–10).

Hva forsto 
de?

Hva var 
resultatet?

Hva spurte
de om?

Verdslig tilstand (v. 2) –
Jordisk eller fallen tilstand

Fatter (v. 9) – Forstår

Holde min hånd tilbake
(v.17) – Ikke hjelpe

Fordømmer ham (v. 22) –
Bedømmer ham som uskikket

2. Selv etter at vi er blitt tilgitt og gjort rene, er det ikke alltid
lett å bli værende rene. Studer vers 11–12, og lag en liste over
det kong Benjamin sa vi må gjøre for å «oppnå [beholde]
tilgivelse for [våre] synder».

3. I vers 12–16 regnet kong Benjamin opp velsignelsene vi kan
få «hvis» vi gjør det som blir sagt i vers 11. Legg merke til at
å «oppnå tilgivelse for våre synder» bare er en av velsig-
nelsene ved lydighet. Skriv en liste over velsignelsene han
nevnte, velg så to av dem og forklar hvorfor du ønsker
deg disse.

Hvilke unnskyldninger kunne de ha?

Bildet illustrerer kong Benjamins tanker om dem som avslår
å gi til de fattige. Les Mosiah 4:17–25, og i skriveboken din
fullfører du uttalelsene med hva en person kan tenkes å si
i hver situasjon. Hvilken holdning sa kong Benjamin de heller
skulle ha?

Kjenn Skriften – Mosiah 4:30 

1. Lag en skisse eller tegning i skriveboken din med et slagord
eller en illustrasjon som viser det kong Benjamin underviste
om i Mosiah 4:30.

2. Forklar hvorfor du tror det er viktig å «passe» våre tanker,
ord og gjerninger.

Mosiah 5 inneholder en opptegnelse over kong Benjamins råd
til folket etter at han hadde holdt talen som står i Mosiah 2–4.
Husk at talen hans ble holdt for å inspirere og motivere gode

Mosiah 5
Bli Kristi barn

Jeg vil ikke gi 
fordi . . .

Jeg kan ikke gi
fordi . . .
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og lydige mennesker til å nå en høyere grad av rettferdighet og
sann omvendelse (se innledningen til Mosiah 1 i denne boken,
s. 73). Se etter rådet fra kong Benjamin som hjalp folket
å forandre seg, og etter den større velsignelsen de mottok som
resultat av denne forandringen.

Forstå Skriften

Mosiah 5

Mosiah 5:7 – Hvorfor kalles vi Kristi barn?
Vår himmelske Fader er våre ånders far (se Hebreerbrevet 12:9).
Våre jordiske fedre er fedre til våre fysiske, jordiske legemer.
I sin store tale forklarte kong Benjamin at på grunn av sitt
sonoffer er Jesus Kristus far til vår åndelige gjenfødelse
(se Mosiah 3:19, 5:7). Den «store forandring» som fant sted
i kong Benjamins folks hjerter er et kraftfullt eksempel på å bli
«født på ny» (se Mosiah 4:2–3, 5:2, 27:24–26, Johannes 3:5).
President Joseph Fielding Smith forkynte at Kristus «ble en far
for oss fordi han ga oss udødelighet eller evig liv ved sin død
og sitt offer på korset» (Answers to Gospel Questions, 4:178–179).

Mosiah 5:8–15 – Hva betyr det å «påta eder
Kristi navn»?
Eldste M. Russell Ballard, medlem av De tolv apostlers quorum,
har forklart: «I dåpen påtar vi oss Kristi navn og lover å gjøre
det han ville gjøre, innbefattet å adlyde Guds bud. Til gjengjeld
lover Herren å sende sin ånd til å veilede, styrke og trøste oss
[se 2. Nephi 31:13, Mosiah 18:8–10]. Det viktigste er kanskje at
han også lover å tilgi oss våre synder som vi virkelig omvender
oss fra [se 2. Nephi 31:17]. På en svært bokstavelig måte får
de som går ned i dåpens vann, sine synder vasket bort. De kom-
mer opp fra døpefonten like syndfrie og rene som den dagen
de ble født.» (Our Search For Happiness [1993], s. 90.)

Å påta seg Kristi navn er ikke en engangs-foreteelse. President
Boyd K. Packer, fungerende president for De tolv apostlers
quorum, har sagt: «Noen lurer på om de ble døpt for tidlig.
Kunne de bare bli døpt nå og fått en ren start. Men det er ikke
nødvendig! Gjennom nadverdens ordinans fornyer du paktene
du inngikk i dåpen. Når du oppfyller alle betingelsene knyttet
til omvendelse, uansett hvor vanskelig det måtte være, kan du
bli tilgitt, og dine overtredelser vil ikke lenger plage ditt sinn.»
(Lys over Norge, juli 1997, s. 9.)

Legg merke til hvor forskjellig evangeliet er fra verdens
oppfatninger. Det ser ut til at mange mennesker er opptatt av
å finne ut «hvem de er». Kong Benjamin legger vekt på at et
viktigere spørsmål er «hvem du tilhører». Å påta oss Kristi navn
betyr å tilhøre ham gjennom pakter. Når vår tid på jorden er
omme, vil vi enten «kalles ved Kristi navn» (Mosiah 5:9) og
tilhøre ham (se v.15), eller vi vil «kalles ved et annet navn» og
ikke tilhøre Kristus, men Satan (v.10, se Alma 5:38–39).

Tilbøyelige (v. 2) – 
Ha et sterkt ønske

Middel (v. 8) – 
Navn på Kristus

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Mosiah 5.

Forklar hva som hendte

Mosiah 5 belyser noen viktige skritt vi alle må ta for å komme
til Kristus.

1. I skriveboken din tegner du et diagram omtrent som det
som følger her. Fyll ut tomrommene med svarene på
spørsmålene. (Du må tegne større ruter til svarene.)

2. Skriv et eksempel fra vår tid på hvordan det å bli en sønn
eller datter av Kristus ville påvirke en persons daglige
handlinger på en åndelig måte.

What happened
next? (see

Mosiah 5:7–9).

What was the
“mighty change”
that came upon

the people
and why did
that change
come? (see

Mosiah 5:1–4).

What were
the people

willing to do
next? (see

Mosiah 5:5–6).

Hvilken «stor 
forandring» 

foregikk med 
folket, og

hvorfor fant 
denne 

forandringen 
sted? (Se Mosiah 

5:1–4.)

Hva var folket 
deretter villige 
til å gjøre? (Se 
Mosiah 5:5–6.)

Hva hendte så? 
(Se Mosiah 

5:7–9.)
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Etter at kong Benjamin hadde laget en opptegnelse over alle
som hadde inngått en pakt med Kristus, utnevnte han sin
sønn Mosiah (Mosiah II) til å regjere over riket. Hva tror du
den nye kongen ville gjøre først? Du kan bli overrasket over
det Mosiah gjorde. Mosiah 7 gir en forhåndsomtale av det som
hendte med de nephitter som dro tilbake til Nephis land som
vi leste om i Omni 1:27–30. Du kommer til å lese denne
historien mer detaljert i Mosiah 9–22.

Forstå Skriften

Mosiah 6

Mosiah 7

Mosiah 7:1–6 – Hvor lå Lehi-Nephis land i forhold til
Zarahemlas land?
En tid etter at kong Mosiah I (kong Benjamins far) hadde
kommet til Zarahemla, ønsket en gruppe mennesker å dra
tilbake til Nephis land. Den første gruppen som dro, mislyktes
på grunn av stridigheter (se Omni 1:27–28). En annen gruppe,
ledet av Zeniff, lyktes i å opprette en bosetning i Lehi-Nephis
land (se Omni 1:29–30, Mosiah 7:9, 21). Ca. femti år senere
sendte kong Mosiah II en gruppe som ble ledet av Ammon, for
å finne ut hva som hadde hendt med Zeniffs folk (se Mosiah
7:1–6). Du finner mer informasjon under «Mulig beliggenhet for
steder i Mormons bok (i forhold til hverandre)» (s. 203).

Underdanige (v.18) – Under
andres kontroll

List (v. 21) – Lureri

Passende (v.1) – Ønskelig

Mosiah 6–7
Limhis folk i fangenskap

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Mosiah 6–7.

Skriv din egen opptegnelse

Kong Benjamin ba om at det måtte lages en opptegnelse over
de menneskene som hadde inngått en pakt om å følge
Jesus Kristus (se Mosiah 6:1). I Kirken i dag fører vi også
opptegnelser. Ethvert medlem i Kirken har en opptegnelse som
viser familieforhold og viktige datoer. I likhet med kong
Benjamins folk har ditt navn blitt opptegnet som en som har
inngått en pakt med Kristus. Før opp flere viktige hendelser
som har funnet sted og som vil finne sted i ditt liv. Skriv også
inn datoene for de hendelsene som alt har funnet sted.

Skriv et brev

Tenk deg at du levde på Limhis tid og du hadde familiemed-
lemmer som var syke og ute av stand til å høre Limhis tale til
folket. Studer Mosiah 7:17–33, og skriv så et brev til familien
din. Beskriv i detalj de viktige prinsippene Limhi forkynte. Pass
på å forklare følgende:

1. Hvorfor de skulle være «ved godt mot» (v.18)

2. Hvorfor lamanittene lot folket vende tilbake til Lehi-Nephis
land

3. Den egentlige grunnen til de nåværende problemene

4. Hva folket måtte gjøre for å bli befridd

Landet i nord
DesolationHavet i nord

Havet i nord

Fjellet
Manti

Elven Sidon

Havet i vest

Nephi (Lehi-Nephi)

Zarahemla

Zeniffs 
gruppe

Det første 
eiendomsland

Høyden 
Riplah

Høyden 
Amnihu

Havet i øst

Ammons gruppe

N

78



I Mosiah 7 redegjorde kong Limhi kort hva som hadde hendt
med hans folk etter at hans bestefar, Zeniff, hadde ledet denne
nephitt-kolonien fra Zarahemlas land tilbake til Lehi-Nephis
land. I Mosiah 8 forklarte Ammon for Limhi hvordan
oldtidsopptegnelser kan oversettes, og hva som er forskjellen
mellom en profet og en seer. Hvorfor trengte Limhi denne
forklaringen? Hvordan bidrar dette kapitlet til at du setter
større pris på Kirkens ledere i dag?

Forstå Skriften

Mosiah 8

Mosiah 8:16 – «En seer er både en åpenbarer 
og en profet»
Fra Ammons beskrivelse i Mosiah 8:13–18 lærer vi at selv om
en profet og en seer begge forkynner Guds ord, har en seer
midler til å motta åpenbaring fra Gud som ikke er tilgjengelige
for enhver profet (se v.13). Han kan ikke bare se fremtiden,
men også fortiden og skjulte ting med guddommelig klarhet
(se v.17). En seer «ser» ved Guds kraft det som ikke kan ses
med det naturlige øye (se Moses 6:35–36). Hver gang vi opp-
holder Kirkens ledere ved en generalkonferanse, anerkjenner vi
Kirkens første presidentskap og De tolv apostlers quorum som
profeter, seere og åpenbarere.

Tyde (v. 6) – Oversette

Fortært (v.11) – Skadet,
angrepet

Uttydere (v.13) – Urim og
Tummim

Ugjennomtrengelig (v. 20) –
Forherdet, uvillig til å lære

Mosiah 8
Hva er en seer?

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Mosiah 8.

Send et budskap og et kart

Limhi fortalte Ammon om en oppdagelsesgruppe som var blitt
sendt nordover for å finne Zarahemla. De fant ikke Zarahemla,
men oppdaget i stedet jaredittenes land (også kalt landet mot
nord eller Desolation).

1. I skriveboken din tegner du et kart i likhet med det du finner
under «Forstå Skriften» for Mosiah 7:1–6. Trekk en linje
for den ruten denne gruppen kan ha tatt (se også kartet
på s. 203).

2. Tenk deg at du var leder for denne gruppen. Studer Mosiah
8:7–11, og skriv et budskap som beskriver hva dere fant der.

Fortell hva det betyr i dag

1. Studer Mosiah 8:13–18, og beskriv gavene kong Mosiah
hadde som seer og som gjorde ham til mer enn en profet
(se under «Forstå Skriften» for Mosiah 8:16 for ytterligere
hjelp).

2. Les gjennom noen av de budskapene vi nylig har fått fra
våre profeter, seere og åpenbarere i vår tid (fra konferanse-
taler, artikler i Liahona eller andre kilder som er tilgjengelige
for deg), og beskriv noen av de sannheter og farer de «ser»
som de fleste mennesker i verden ikke ser.

Bruk Veiledning til Skriften

Se gjennom Mosiah 8:13–18, og les om Urim og Tummim
i Veiledning til Skriften. Skriv et kort sammendrag om hva disse
«uttyderne» brukes til og hvem som bruker dem.

Husk, mens du leser Mosiah 9–24, at det er to og noen ganger
tre forskjellige nephitt-grupper som bodde i forskjellige deler
av landet (se illustrasjonen og Kronologisk oversikt over
Mormons bok på s. 204).

Husk at Mosiah I ble advart av Herren og bedt om å ta de
rettferdige som ville følge ham, og «flykte ut av Nephis land»
(Omni 1:12). Han og hans folk oppdaget en annen folkegruppe
som bodde i landet de kalte Zarahemla. Han ble til slutt konge

Mosiah 9–10
Begynnelsen av Zeniffs opptegnelse
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over den gruppen av nephitter og Zarahemlas folk som ble
slått sammen. Mosiah I ble etterfulgt av sin sønn Benjamin og
sønnesønn Mosiah II.

En tid etter at Mosiah I var ankommet til Zarahemla, ledet
Zeniff en gruppe nephitter tilbake til Nephis land (se Omni
1:27–30, Mosiah 7:21). Der opprettet han en koloni blant
lamanittene og ble deres konge. Mosiah 9–22 er tatt fra
Zeniffs opptegnelse. Beretningen dekker mer enn femti år og
omfatter beretninger om Zeniffs etterfølgere: hans sønn Noah
og sønnesønn Limhi. Du kommer også til å lese om Abinadi
og Alma den eldre, to store profeter hvis misjoner begynte og
ble avsluttet svært forskjellig.

Forstå Skriften

Mosiah 9

Mosiah 10

Lendene (v. 8) – Beltestedet

Første eiendomsland (v.1) –
Det første stedet de slo seg
ned etter å ha ankommet
Amerika

Barsk (v. 2) – Streng

Sinnsstemning (v. 5) –
Holdning, ønsker

Gjøre seg til gode (v.12) –
Mette seg

Havet i nord Havet i nord

E lven Sidon

Havet i øst

Havet i vest

Lehi-Nephis 
land

Konger: 200–121 f.Kr.

Zarahemlas land

Zeniffs koloni

Mosiah I 
(Omni 1:19)

Benjamin 
(Omni 1:23)

Mosiah II 
(Mosiah 6:3)

Zeniff 
(Mosiah 7:9, 
21–22, 9:1) Noah

(Mosiah 11:1)

Limhi 
(Mosiah 19:26)

Mosiah 10:11–18 – Faren forbundet med falske
tradisjoner
Lamanittene lærte sine barn å ha et «evig hat» mot nephittene
på grunn av de falske tradisjonene de hadde lært fra sine fedre
(se Mosiah 10:13–17). Mosiah 10:11–18 belyser sannheten
i følgende åpenbaring som ble gitt profeten Joseph Smith: «Den
onde kommer og borttar lys og sannhet fra menneskenes barn
på grunn av ulydighet og deres fedres tradisjoner» (L&p 93:39).

Eldste Richard G. Scott, medlem av De tolv apostlers quorum,
fortalte hvordan vi kan unngå å tape evangeliets lys på grunn
av falske tradisjoner:

«Studer Skriften og profetens råd omhyggelig for å forstå
hvordan Herren ønsker at du skal leve. Vurder så alle sider av
ditt liv og foreta de justeringer som må til. Søk hjelp fra en
annen som du respekterer og som har klart å avlegge noen
dypt rotfestede overbevisninger eller tradisjoner som ikke er
i harmoni med Herrens plan. Hvis du er i tvil, så spør deg selv:
‘Er dette hva Frelseren ønsker at jeg skal gjøre?’. . .

Jeg bærer vitnesbyrd om at du vil 
fjerne hindringer for lykke og finne
større fred når du gjør troskap mot
ditt medlemskap i Jesu Kristi Kirke
og hans læresetninger til grunn-
vollen i ditt liv. Når familie eller
nasjonale tradisjoner eller skikker
strider mot Guds læresetninger,
så avstå fra dem. Når tradisjoner
og skikker er forenlige med hans
læresetninger, skulle de skattes
og følges for å bevare din kultur og
arv. Det er en arv som du aldri trenger å forandre. Det er den
arv du har som en datter eller sønn av vår Fader i himmelen.
Styr ditt liv ifølge den arven, så vil du finne lykke.» (Lys over
Norge, juli 1998, s. 87, 88.)

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Mosiah 9–10.

Kom, lytt nå til profetens røst

Historien i Mosiah 9 besvarer et svært aktuelt spørsmål i vår
tid: Hvilken nytte er det i å ha en levende profet tilgjengelig for
oss hvis vi ikke lytter til det han sier?

1. Les Omni 1:12–13, og forklar hvem som ledet nephittene fra
Nephis land til Zarahemla, og hvorfor.

2. Les Mosiah 9:1–3, og beskriv hvem som ledet disse nephitt-
gruppene tilbake til Nephis land, og hvorfor.

3. Studer Mosiah 9:4–19, og oppsummer hva som hendte med
de nephittene som dro tilbake til Nephis land.

4. Hva forteller deres erfaring med lamanittene deg om hvorfor
Herren fra begynnelsen av ba dem dra derfra?

5. Beskriv forandringen som skjedde med disse menneskene
fra Mosiah 9:3 til 9:17–19, og hvordan denne forandringen
reddet dem.
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6. Zeniffs folk lærte denne viktige lærdommen, men de kunne
ha unngått krig og spart mange liv hvis de bare hadde fulgt
sin profet, Mosiah I, og blitt værende i Zarahemlas land.
Tenk på råd du har hørt den levende profet gi Kirken nylig.
Regn opp tre prinsipper han har sagt vi skal rette oss etter,
og beskriv problemene du mener du kan unngå hvis du
følger hans råd.

Anvend Herrens råd selv

Mosiah 10:11–18 regner opp flere av lamanittenes falske tradi-
sjoner (trosoppfatninger), som de lærte sine barn og fikk dem
til å hate nephittene.

1. Beskriv lamanittenes uriktige trosoppfatning eller tolkning
for hver av de følgende begivenheter, og forklar deretter hva
som egentlig hendte:

a. Forlot Jerusalem

b. Krysset havet

c. Ankom det lovede land (eller deres første eiendomsland)

d. Nephi og alle de trofaste flyktet fra Laman og Lemuel inn
i villmarken

2. Les gjennom eldste Scotts uttalelse under «Forstå Skriften»
for Mosiah 10:11–13. Forklar hva du må gjøre for
å identifisere de skikker eller tradisjoner i din kultur eller
nasjon som ikke er i harmoni med Jesu Kristi evangelium.

Hvor utslagsgivende er det for menneskene å ha rettferdige
ledere? Tenk over hva som hendte med kong Benjamins
rettferdige folk i Mosiah 1–5. Hva tror du hendte med Zeniffs
folk da den ugudelige kong Noah regjerte over dem? Mens du
leser Mosiah 11–12, kan du igjen legge merke til hvor stor
innflytelse ledernes holdning og handlinger har på folket.

Mosiah 11–12
Den ugudelige kong Noah og 

profeten Abinadi

Vær også oppmerksom på hvilken virkning Abinadis
frimodige vitnesbyrd hadde på dette folket.

Forstå Skriften

Mosiah 11

Mosiah 11:2 – Kong Noahs «mange hustruer og
medhustruer»
På denne tiden hadde Herren forbudt skikken med å ha mer
enn én hustru og ta seg medhustruer (se under «Forstå
Skriften» for Jakob 2:23–30, s. 62).

Mosiah 12

Mosiah 12:31–32 – «Kommer frelse ved Mose lov?»
Abinadi spurte kong Noahs ugudelige prester om frelse kom
«ved Mose lov» (Mosiah 12:31). De svarte at et menneske kunne
frelses ved å etterleve Moseloven. Men dette svaret var bare
delvis riktig. Abinadi ga et mer fullstendig svar i Mosiah
13:27–35.

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Mosiah 11–12.

Fullfør listen 

1. Finn følgende ord i Mosiah 11:1–15. Skriv deretter en setning
for hvert ord, og forklar hvordan riket ble forandret da Noah
tok makten:

a. Bud f. Avgudsdyrkere

b. Hustruer g. Bygninger

c. Synd h. Tårn

d. En femtedel i. Vellystig levnet

e. Prester j. Vin

Hunger og pest (v. 4) – 
Sult og sykdom

Stumt (v. 5) – Ute av stand
til å snakke

Avsløre (v. 8) – Gjøre kjent

Sette ham fast (v.19) – Få ham
til å motsi seg selv

Gjorde dem til skamme (v.19)
– Forvirret dem

Forvrenger (v. 26) – Forandrer

Overga (v.1) – Ga

Medhustruer (v. 2) – Lovlige
hustruer av en lavere sosial
status og med færre rettigheter
enn en regulær hustru

Hor, horlevnet (v. 2, 6) –
Seksuelle synder

Ble avgudsdyrkere (v. 7) –
Begynte å tilbe falske guder

Brystvern (v.11) – En vegg
i brysthøyde

Tilfluktssted (v.13) – Et sted
hvor man søker ly, et fristed

Skjøger (v.14) –
Umoralske kvinner

Vindranker (v.15) – En som
drikker vin i store mengder,
en drukkenbolt

Vred, vrede (v. 26–27) –
Svært sint(e)
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2. Lag en liste over noen av forskjellene mellom kong Noah og
kong Benjamin, som du leste om i Mosiah 1–2. Hvem ville
du foretrekke som leder? Hvorfor?

Sammenlign profetiene

Herren kalte Abinadi til å advare kong Noah og hans folk og be
dem omvende seg, ellers ville straffedommer komme over dem.

1. Gransk Mosiah 11:20–25, og finn uttrykkene «hvis de ikke
omvender seg» og «hvis dette folk ikke omvender seg».
Skriv opp de fire straffedommene Abinadi sa ville komme
over folket hvis de ikke omvendte seg.

2. Hva gjorde kong Noah og hans folk da de hørte Abinadis
budskap? (Se Mosiah 11:26–29.)

3. I Mosiah 12 leser vi at Herren etter to år igjen sendte Abinadi
for at han skulle profetere for folket. Gransk Mosiah 12:1–7
for å finne ordene vil og skal, og skriv opp hva Abinadi sa
skulle hende med disse menneskene.

4. Hvordan gjør ordene vil og skal Abinadis annen profeti
forskjellig fra hans første advarsel i Mosiah 11:20–25?

5. Les Mosiah 12:8, og forklar hva Herren deretter fortalte
Abinadi ville skje med folket denne gangen «hvis de ikke
omvender seg».

Finn en anvendelse i vår tid

I Mosiah 12:9–37 leser du om at Abinadi blir grepet og
at rettssaken mot ham kommer opp for kong Noah og
hans prester.

1. Les vers 9–16, og forklar hva du tror var den egentlige
grunnen til det sinnet folket hadde mot Abinadi. Hvordan
kan dette gjelde for vår tid når enkelte medlemmer finner
det vanskelig å akseptere råd profeten har gitt?

2. Hvilken grunn oppga Abinadi i Mosiah 12:27 til at prestene
ikke forsto Skriften? (Les også 1. Korinterbrev 2:11–14,
og forklar hva disse to skriftstedene lærer deg når det gjelder
å få mest ut av ditt skriftstudium.

Når Herren gir oss et oppdrag, gir han oss også evne til
å fullføre det (se 1. Nephi 3:7). Abinadis oppdrag gikk ut på
å kalle kong Noah og hans folk til omvendelse. I Mosiah 13–14
kommer du til å lese om den mirakuløse måten Herren hjalp
Abinadi å fullføre dette oppdraget på. Mens du leser hans
frimodige vitnesbyrd, kan du tenke deg at Abinadi forkynte
dette for mektige politiske ledere i dag. Hvordan tror du de
ville behandle ham?

Mosiah 13–14
Abinadi utfordrer 

de ugudelige prestene

I Mosiah 14 leser vi at Abinadi siterte Jesaja 53, som beskriver
den prisen Kristus ville betale for våre synder, og hvor lite pris
folk ville sette på denne gaven. Hvorfor tror du Abinadi valgte
å sitere dette kapitlet for disse ugudelige prestene?

Forstå Skriften

Mosiah 13

Mosiah 13:10 – «Et bilde og en skygge av det som
skal komme»
Forbilder og skygger er symboler og påminnelser som under-
viser og vitner om store sannheter (se under «Forstå Skriften»
for Mosiah 3:15, s. 75). Abinadi advarte kong Noah og hans
prester og sa at hva de enn valgte å gjøre mot ham, ville det
være et «bilde» eller symbol på det som ville skje med dem og
andre. Du kommer til å lese om oppfyllelsen av denne profetien
senere i Mosiah 19 og Alma 25.

Mosiah 13:27–28 – «Frelse kommer ikke ved
loven alene»
I Mosiah 13:27–28 korrigerte Abinadi en uriktig oppfatning
som kong Noahs prester ga uttrykk for (se Mosiah 12:31–32).
Han forkynte at lydighet mot Moseloven alene ikke kunne
bringe dem frelse. De trengte alle at Frelseren skulle sone
(betale prisen) for deres synder, ellers «måtte de, trass i Mose
lov, uunngåelig omkomme».

Eldste Bruce R. McConkie, som var medlem av De tolv apost-
lers quorum, anvendte den samme lærdommen på vår tid:

«La oss nå tenke oss en situasjon i vår tid. La oss anta at vi har
Skriften, evangeliet, prestedømmet, Kirken, ordinansene,
organisasjonen, til og med rikets nøkler – alt som nå eksisterer,
hver bokstav og tøddel – men likevel ikke Kristi forsoning.
Hva da? Kan vi bli frelst? Vil alle våre gode gjerninger frelse
oss? Vil vi bli belønnet for all vår rettferdighet?

Det vil vi absolutt ikke. Vi blir ikke frelst ved gjerninger alene,
uansett hvor gode de er. Vi blir frelst fordi Gud sendte sin
Sønn, som skulle utgyte sitt blod i Getsemane og på Golgata for

Gal (v.1, 4) – Sinnssyk

Helliget (v.19) – Gjorde hellig

Begjære (v. 24) – Ha et
overdrevent eller egoistisk
ønske

En lov med handlinger
(v. 30) – Moselovens ritualer
og ordinanser
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at alle kunne bli løskjøpt gjennom ham. Vi blir frelst ved Kristi
blod (Apostlenes gjerninger 20:28, 1. Korinterbrev 6:20).

For å omskrive Abinadi: ‘Frelse kommer ikke ved Kirken alene,
men om det ikke hadde vært for forsoningen, som er gitt ved
Guds nåde som en fri gave, måtte alle mennesker, trass i Kirken
og alt som henhører til den, uunngåelig omkomme.’» (Doctrines
of the Restoration: Sermons and Writings of Bruce R. McConkie, red.
Mark L. McConkie [1989], s. 76.)

Mosiah 14

Studer Skriften
Gjør oppgave A og C og oppgave B eller D mens du studerer
Mosiah 13–14.

Skriv et brev

Tenk deg at du var tjener ved kong Noahs hoff og var der
da Abinadi ble ført frem for å dømmes. På grunnlag av det du
har lært i Mosiah 12:17–14:12, skriver du et brev til en venn
i skriveboken din. Der beskriver du det som skjedde. Pass på
å ta med et sammendrag av det Abinadi sa og profetiene han
kom med. Beskriv også hvordan kongen og hans prester
reagerte og alt det uvanlige som hendte. Avslutt med ditt
inntrykk av profeten Abinadi. Dette kan være utkast til en tale
på et nadverdsmøte en gang.

De ti bud i dag

I Mosiah 12:34–13:24 fremsa Abinadi de ti bud for kong Noah
og hans prester.

1. Finn og merk hvert av de ti bud i ditt eksemplar av
Mormons bok (sammenlign med 2. Mosebok 20:3–17 for
ytterligere hjelp).

2. Velg tre av budene, og for hvert av dem skriver du et avsnitt
som forteller hvordan nabolaget eller samfunnet ditt ville bli
forandret hvis alle trodde på og etterlevde dette budet.

Analyser Abinadis svar

Abinadi spurte de ugudelige prestene om et menneske kunne
bli frelst ved å etterleve Moseloven (se Mosiah 12:31–32). De
svarte at et menneske kunne bli frelst ved å etterleve denne
loven. Abinadi forklarte så hvorfor det svaret ikke var helt
riktig (se Mosiah 12:33–13:26). Han ga dem rett i at å holde
Guds bud, inkludert de ti bud som Moses fikk, var nødvendig,
men det var likevel ikke tilstrekkelig. Deretter lærte han dem
noe svært viktig. Studer Mosiah 13:27–35 og besvar følgende
spørsmål:

Skikkelse eller herlighet
(v. 2) – Uvanlig skjønnhet eller
tiltrekkende ytre

Aktet (v. 3) – Satte pris på,
respekterte

Straffen kom over ham for
at vi skulle ha fred (v. 5) –
Den straffen Kristus led som
gir oss fred

Sår (v. 5) – Skader fra slag eller
pisking, hans lidelse og smerte

Møye (v.11) – Lidelse, smerte

Gikk i forbønn for (v.12) –
Forsvarte, ba på vegne av

1. Hva sa Abinadi ville hende med Moseloven i fremtiden?

2. Hva var hensikten med Moseloven? (Se v. 29–30).

3. Hva prøvde Herren å lære dem gjennom Moselovens
ordinanser og ofringer? (Se v. 31–35.)

4. Hvorfor var loven alene ikke tilstrekkelig til å frelse noen?
(Se også Romerbrevet 3:20, 23, 2. Nephi 2:5–7.)

5. Hvordan gjelder Abinadis forklaring angående Moselovens
plass også evangeliets lover og ordinanser i vår tid?
(Se under «Forstå Skriften» for Mosiah 13:27–28.)

Sett uttrykket sammen med verset

For å underbygge sin forkynnelse om behovet for en Frelser
siterte Abinadi noen av profeten Jesajas læresetninger om
Jesus Kristus.

1. Les Mosiah 14, og skriv deretter av følgende setninger
i skriveboken din. Etter hver setning skriver du nummeret
på det verset hvor denne sannheten står.

a. Han døde sammen med
ugudelige selv om han
ikke hadde gjort noe galt.

b. Han led for våre synder,
og hans straff ga oss fred.

c. De fleste forkastet ham,
noe som ga ham stor sorg.

d. Han prøvde ikke
å forsvare seg selv eller
redde sitt eget liv.

e. Jesus Kristus er en rettferdig tjener, som vil frelse mange
mennesker på grunn av sin forsoning.

Har du hatt anledning til å snakke med noen fra en annen
kristen kirke om hvordan Gud er? De fleste andre kristne
kirker forkynner læren om treenigheten, som går ut på at Gud
Faderen, Jesus Kristus og Den hellige ånd er tre forskjellige
tilkjennegivelser av det samme vesen. Da profeten Joseph
Smith så Faderen og Sønnen i Den hellige lund, lærte han at
Guddommen består av tre adskilte personer (se Joseph Smith –
Historie 1:15–20, L&p 130:22–23).

I Mosiah 15 forkynte Abinadi at Jesus er «Faderen og Sønnen»,
og at «de er én Gud, ja, himmelens og jordens evige Fader»
(v.2, 4). Dette kan virke forvirrende til å begynne med, men når

Mosiah 15–16
Abinadi underviser 

om Jesus Kristus og forklarer 
hvem som vil bli frelst
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det blir riktig forstått, åpenbarer det en svært viktig sannhet
om Guddommen, spesielt om Jesus Kristus, som vi noen
ganger overser. Pass på så du ikke går glipp av denne
sannheten mens du studerer Abinadis vitnesbyrd.

I Mosiah 15–16 avsluttes de læreset-
ningene Abinadi fremla mens han
sto for kong Noah og hans ugu-
delige prester. Se etter hans
forklaring på hvem som vil
bli frelst ved Jesu Kristi
forsoning, og hvem som ikke
vil bli forløst. Når du
har lest disse kapit-
lene, vil du være
bedre i stand til
å forklare hva vi
kan vente når alle
mennesker skal
oppstå. Abinadi

Forstå Skriften

Mosiah 15

Mosiah 15:1–7 – Hvordan er Kristus både Faderen og
Sønnen?
I 1916 kom Det første presidentskap og De tolv apostlers
quorum med en detaljert uttalelse om Faderen og Sønnen.
Det følgende er noen eksempler på hvordan de forklarte at
Jesus Kristus fremstilles som Faderen:

1. Han er alle tings Skaper og omtales derfor i mange
skriftsteder som «himmelens og jordens evige Fader»
(se Mosiah 15:4, 16:15, Alma 11:38–39, Ether 4:7).

2. Han er Faderen til alle som aksepterer hans sonoffer og
inngår pakt med ham om å adlyde hans evige evangelium
(se Mosiah 5:7, 15:10–13, Ether 3:14, L&p 25:1).

3. Han er Faderen ved «guddommelig overdratt myndighet».
Dette betyr at Frelseren er sin Faders fullt autoriserte og
bemyndigede representant, at alt han gjør som utøver av
Faderens vilje, har permanent og bindende virkning fordi
det blir utført av Faderens utvalgte utsending.

Mosiah 15:21 – Hva er den første oppstandelse?
Den «første oppstandelse» som Abinadi omtaler, begynte med
Jesu Kristi oppstandelse. På den tiden oppsto mange av de
menneskene som døde før ham og som hadde gjort seg fortjent

Underkastet kjødet (v. 2) –
Gjorde det fysiske legeme
lydig

Unnfanget (v. 3) – Skapt,
gitt liv

Gå i forbønn for (v. 8) –
Forsvare, be på vegne av

Avkom (v.10) – Barn,
etterkommere (her brukt
symbolsk eller åndelig)

Med forsett (v. 26) –
Med hensikt, med vilje

til celestial herlighet. Når Frelseren kommer igjen, vil han
innlede det som kalles den første oppstandelses morgen. Da vil
andre som har dødd og som har gjort seg fortjent til celestial
herlighet, oppstå (se L&p 88:96–98). Den første oppstandelse vil
fortsette til tusenårsrikets slutt.

Mosiah 16

Studer Skriften
Gjør to oppgaver fra A–D og en oppgave fra E–F mens du
studerer Mosiah 15–16.

Oppsummer læren

Studer Abinadis ord i Mosiah 15:1–7, og forklar hvordan Jesus
er både «Faderen og Sønnen» (se under «Forstå Skriften» for
Mosiah 15:1–7 for ytterligere hjelp).

Hva er spørsmålet?

Her følger noen uttrykk fra Mosiah 15:8–9. Disse versene
forklarer hvordan Jesus Kristus befrir oss fra synd og død.
Overvei hvert uttrykk, og tenk på et spørsmål som kan
besvares med uttrykket.

Finn listen

Abinadi ga eksempler på mennesker som Jesus Kristus er far
for.

1. Studer Mosiah 15:11–13, og skriv opp to grupper som vil bli
kalt Jesu Kristi «avkom» (som betyr barn).

2. Les vers 14–17, og beskriv en annen gruppe som kunne
kalles Kristi «avkom» fordi de gjør det samme som mennes-
kene i den andre gruppen du skrev opp.

«Bryter dødens bånd»

«Gå i forbønn for
menneskenes barn»

«Full av medlidenhet»

«Påtatt seg deres synder»

«Tilfredsstillet
rettferdighetens krav»

Svaret Hva er spørsmålet?

Skjære tenner (v. 2) –
Gni tennene mot hverandre
i sinne eller smerte

Forførte (v. 3) – Bedro, forledet

Kjødelig, sanselig og djevelsk
(v. 3) – Opptatt av fysiske
fornøyelser og verdslige
ønsker

Forkrenkelighet (v.10) –
Dødelighet

Uforkrenkelighet (v.10) –
Udødelighet
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Hvem vil komme frem i den første
oppstandelse?

I Mosiah 15:19–26 beskrev Abinadi tre grupper som vil komme
frem i den første oppstandelse for å arve evig liv.

1. Les versene og se etter nøkkelordene trodd, uvitenhet og barn.
Skriv en setning som beskriver hver av de tre gruppene.

2. En av velsignelsene ved å ha levende profeter er at de kan
klargjøre læren. Det kan virke som om Abinadi sa at alle som
har dødd uten noen gang å ha hørt evangeliet, automatisk
vil motta evig liv, men det er ikke riktig. Les Lære og pakter
137:7–9, og forklar hvordan disse versene klargjør hvem
av alle mennesker som «døde uten kunnskap om dette
evangelium», som vil arve det celestiale rike.

3. Les Mosiah 15:26–27, og beskriv dem som ikke vil komme
frem i den første oppstandelse.

Besvar et brev

Tenk deg at du har mottatt følgende brev fra en venn du traff
under en tur sist sommer. Bruk de sannheter Abinadi
underviste om i Mosiah 16, og skriv et svar i skriveboken din
på din venns spørsmål.

Kjære venn!
Jeg har tenkt på samtalen vår i sommer. Jeg følte meg 
annerledes da du fortalte meg hva du trodde. Da jeg 
tenkte på hva du sa om Jesus Kristus, ble jeg forvirret 
angående en ting. Du sa at du trodde at Jesus var vår 
Frelser. Jeg forstår ikke hvorfor vi trenger å bli frelst, 
eller hva vi trenger å bli frelst fra. Hvis Gud har skapt 
oss, kan vi ikke være så ille. Jeg ble også imponert over 
den fred din tro ser ut til å gi deg. Du virker lykkeligere 
enn det jeg er. Hvorfor er det slik? Hva vil skje om jeg ikke 
tror det du tror, og ikke gjør det din kirke lærer? Jeg 
håper du har tid til å svare meg, for jeg ønsker virkelig 
å få vite hva du tror.

Din venn

Fullfør setningen

I Mosiah 16:6–9 vitnet Abinadi om hvordan døden vil over-
vinnes for hele menneskeheten gjennom Jesu Kristi kraft.
Fullfør følgende setninger ved å bruke det du lærer fra disse
versene:

1. Hvis Kristus ikke hadde kommet, så. . .

2. Hvis Kristus ikke hadde overvunnet døden, så. . .

3. På grunn av hans oppstandelse. . .

4. Fordi Kristus er verdens liv og lys, så. . .

5. De sannhetene Abinadi forkynte, betyr svært mye for meg
fordi . . .

I Mosiah 12–16 irettesatte Abinadi kong Noah
og hans ugudelige prester og kalte dem til
omvendelse. Som du kan tenke deg, for-
kastet den ugudelige kongen budskapet
og befalte at Abinadi skulle drepes.
Men en av kong Noahs prester
trodde Abinadis budskap og
omvendte seg. Han prøvde til og med
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Mosiah 17–18
Alma tror Abinadi
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å redde Abinadi. Denne mannen spiller en viktig rolle
gjennom resten av Mosiahs bok. Hvilket mot tror du det ville
kreve å stå frem for kongen og sine medprester og forsvare en
mann de er sinte på og vil drepe?

Forstå Skriften

Mosiah 17

Mosiah 18

Mosiah 18:13 – Hvordan fikk Alma fullmakt til å døpe?
President Joseph Fielding Smith sa: «Vi kan tenke oss at Alma
hadde prestedømmet før han sammen med andre ble villedet
av kong Noah. Enten det forholder seg slik eller ei spiller ingen
rolle, for i Mormons bok erklæres det med bestemthet at han
hadde myndighet [se Mosiah 18:13, 18.» (Answers to Gospel
Questions, 3:203.)

Mosiah 18:14–15 – Kan man døpe seg selv?
Da Alma døpte Helam i Mormons vann, senket han Helam ned
i vannet og gikk selv ned sammen med ham. Da den neste
ble døpt, senket Alma bare den personen ned i vannet og ikke
seg selv. President Joseph Fielding Smith forklarte: «Da Alma
begravet seg selv i vannet sammen med Helam, døpte han ikke
seg selv, men dette var bare et tegn for Herren på hans
ydmykhet og fullstendige omvendelse.» (Answers to Gospel
Questions, 3:203.)

Himmelfart (v. 2) – Det å fare
opp til himmelen

Søkte tilflukt (v. 5) – Dro dit

Tykning (v. 5) – Tett skog

Uenighet (v. 21) – Krangel,
strid

Underrettet (v. 34) – Fortalt om

En beskyldning mot deg
(v. 7) – En forbrytelse
å anklage deg for

Hånet (v.12) – Fornærmet,
krenket

Kvistbunter (v.13) – Et knippe
av små pinner eller grener

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B og en av de andre oppgavene (C–E)
mens du studerer Mosiah 17–18.

Hva gjorde Abinadi som gjorde at han
«fortjente å dø»?

Etter at Noah og hans prester hadde lyttet til Abinadi, tok
det dem tre dager å finne en anklage mot ham og erklære:
«Du fortjener å dø» (se Mosiah 17:6–8).

1. Les Mosiah 17:6–8 og Limhis tidligere forklaring i Mosiah
7:26–28. Hva anklaget de Abinadi for?

2. Hvorfor tror du Noah og hans prester var så sinte på grunn
av denne «forbrytelsen»?

Skriv en beretning som om du var
et øyenvitne

I Mosiah 17:9–20 finnes Abinadis siste vitnesbyrd og profeti.
Studer disse versene, og skriv deretter en beretning om
hendelsen som om du hadde vært der som journalist for en
avis. Pass på at du forklarer hva Abinadi i denne profetien
tilføyde til det han tidligere hadde profetert om kong Noah
i Mosiah 12:3.

Gi et eksempel fra vår tid

Før Alma innbød folket til å bli døpt, forklarte han dem noen
av løftene som gis i denne pakten.

1. Tegn et diagram som det du ser her, i skriveboken din. Mens
du studerer Mosiah 18:8–10, bruker du ordene i parenteser
som hjelp til å finne kravet Alma nevnte, løftene vi gir og
løftene Herren gir. Fyll ut diagrammet med opplysningene
du finner. Du kan gjerne merke og nummerere disse løftene
i ditt eksemplar av Mormons bok.

2. Velg tre av de løftene vi gir
i dåpen, og gi et eksempel
fra vår tid på hva de betyr
i Kirken i dag.

1. (ønsker) 1. (byrder) 1. (forløst)

2. (sørge) 2. (første)

3. (trøste) 3. (evig)

4. (stå) 4. (Ånd)

5. (tjene)

6. (holde)

Det første krav Hva jeg lover Hva Herren lover
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Sammenlign dine følelser

Mosiah 18:11–16 beskriver hva som hendte og hva folket følte
da Alma døpte i Mormons vann. Skriv et avsnitt i skriveboken
din som beskriver hva du følte da du ble døpt. Hvordan har
du sett at Herrens løfter har blitt oppfylt for deg? Hva setter du
større pris på nå i forbindelse med dåpen din enn du gjorde
den gangen?

Beskriv en leder i Kirken

Etter at Alma hadde døpt folket, måtte han organisere Kirken
i villmarken for å ta seg av dem. Mosiah 18:18–26 forteller om
prestene, eller lederne i Kirken, som han kalte.

1. Studer disse versene, og skriv deretter hvilke krav som ble
stilt til disse lederne i Kirken. (For eksempel: «En leder
i Kirken er. . . og er villig til å. . .») Hvordan ligner disse
kravene det som kreves av dem som blir kalt til biskop eller
grenspresident i dag?

2. Les Mosiah 18:21–30, og gi en annen beskrivelse av det som
ble ventet av de nye medlemmene.

3. Hvorfor tror du disse menneskene var så lykkelige?

Har du noen gang sett en som ble plaget, som ikke lot seg
knekke av tyrannen? I Mosiah 19 kommer du til å lese om
hvordan Gideon klarte seg mot kong Noah. Du kommer også
til å lese om hvordan kong Noah ble reddet fra Gideon,
men ikke fra Abinadis profeti. Mens du leser dette kapitlet,
skal du også legge merke til hvordan Abinadis profeti om
folket ble oppfylt.

Mosiah 19
Slutten for den ugudelige kong Noah

Forstå Skriften

Mosiah 19

Kong Noah Kong Limhi

Studer Skriften
Gjør en av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Mosiah 19.

Tegn en scene fra beretningen

Etter at du har lest Mosiah 19, velger du en scene fra denne
beretningen og lager en enkel tegning av den i skriveboken din.
Ta med alle de viktige detaljene i den delen av beretningen du
velger å tegne. Ved siden av tegningen forklarer du hva du har
tegnet, og fører opp versene du har illustrert.

Sett profetien sammen med
oppfyllelsen

1. Les Abinadis profetier om kong Noah og hans folk i Mosiah
12:2–3. Studer så Mosiah 19, og finn og regn opp vers som
viser at disse to profetiene ble oppfylt. Du kan gjerne skrive
henvisningen til profetien i margen i ditt eksemplar av
Mormons bok ved siden av versene som viser oppfyllelsen.

2. I skriveboken din forklarer du hvordan hver profeti ble
oppfylt.

Intervju en person

Det som skjedde med kong Noah, beskrives i Mosiah 19:18–24.
Tenk deg at du er en nyhetsreporter som er sammen med
Gideons menn, og intervjuer en av mennene som dro sammen
med kong Noah. Skriv hva du tror han ville svare på følgende
spørsmål:

• Hvorfor dro du med kongen istedenfor å bli værende
sammen med familien din?

• Hvorfor er ikke kongen sammen med deg nå?

Sjeleangst (v. 7) – Nød, frykt

Skatt (v.15, 26) – Tvungen
betaling for å bevare fred

Fornærmet dem (v. 29) –
Plaget eller skadet dem
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• Hva har hendt med ham?

• Hva har hendt med prestene?

• Hvorfor drar du tilbake?

• Hva ville du ha gjort annerledes hvis du kunne gjøre det
om igjen?

De fleste av kong Noahs prester var ugudelige menn.
I Mosiah 20 kommer du til å lese om hvordan de fortsatte
i sin ugudelighet selv etter at kong Noah var drept og de
flyktet for livet inn i villmarken. Mens du leser dette kapitlet,
skal du legge merke til hvilken styrke Limhis folk hadde da de
kjempet for en rettferdig sak.

Forstå Skriften

Mosiah 20

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Mosiah 20.

Hva lærer du om Gideon?

Du har allerede lest
flere episoder hvor
Gideon er involvert.
Han sto for eksempel
modig imot kong
Noah og sendte menn
for å finne ut hva som
hadde hendt med kon-
gen og de som forlot
sine familier og flyktet
sammen med ham
(se Mosiah 19). Studer
Mosiah 20 og besvar
følgende spørsmål:

1. Hvilken stilling hadde Gideon i kong Limhis regjering?

Forbandt (v.13) – Bandasjerte

Bære over (v.17) – Tåle, vise
tålmodighet

Beskyld dem ikke for dette
(v.17) – La dem ikke få
skylden

Fredelig stemt (v.19, 24) –
Beroliget

Beskyldte dem (v. 23) –
Ga dem skylden

Mosiah 20
Limhis folk kjemper for 
å forsvare sine familier

2. Hva gjorde Gideon for å hindre lamanittene i å angripe dem
igjen? (Se Mosiah 20:14–24.)

3. Hva sa Gideon var årsaken til Limhis folks lidelse?

4. Hva sier dette om hva slags mann Gideon var?

Skriv en prøve

På grunnlag av det du har lest i Mosiah 20, skriver du fem
spørsmål om viktige hendelser eller prinsipper i dette kapitlet.
Pass på å ta med svaret og versene hvor svaret finnes, etter
hvert spørsmål.

Hva ville du gjøre for å få igjen din frihet hvis du var
i fangenskap hos en fiende som brukte deg som et lastedyr og
lot deg bære tunge byrder? Hvem ville du gå til for å få
hjelp? Mens du leser Mosiah 21–22, ser du etter hva Limhis
folk gjorde i en slik situasjon. Legg også merke til hvordan
Abinadis profetier fortsatte å gå i oppfyllelse.

Forstå Skriften

Mosiah 21

Mosiah 21:22–24 – To beretninger slås sammen igjen
Det er nyttig å huske at Mosiah 1–8 er Mormons forkortelse
av Mosiahs opptegnelse og inneholder historien om nephit-
tene i Zarahemla inntil Mosiah II (se «Kronologisk oversikt
over Mormons bok», s. 204). Mosiah 9–22 er tatt fra Zeniffs
opptegnelse og er en beretning om nephittene som forlot
Zarahemla under Mosiah I og fulgte Zeniff tilbake til Lehi-
Nephis land.

Klage (v. 9) – Uttrykk for sorg
og bedrøvelse

Underkastet seg (v.13) –
Bøyd seg, gitt etter

Mosiah 21–22
Fangenskap og befrielse
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I Mosiah 7–9 leser vi at Mosiah II sendte en ekspedisjon, som
ble ledet av Ammon, for å finne ut hva som hadde hendt med
Zeniffs koloni, som hadde dratt fra Zarahemla mer enn femti år
tidligere. Ammon fant Zeniffs sønnesønn, kong Limhi, og hans
folk i fangenskap under lamanittene. I Mosiah 21 leser vi om
Ammons og hans menns ankomst ut fra Limhis synsvinkel.

Mosiah 22

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Mosiah 21–22.

Hvordan ble denne profetien oppfylt?

Selv om Abinadi var drept for lang tid siden, fortsatte hans
profetier å gå i oppfyllelse.

1. Sammenlign Mosiah 12:1–8 med 21:1–3. Beskriv hva som
hendte med Limhis folk som Abinadi hadde forutsagt.

2. Sammenlign Mosiah 11:23–25 med 21:13–15. Beskriv hva
annet som hendte med Limhis folk som Abinadi hadde
forutsagt.

Bekjentgjørelse (v. 6) –
Kunngjøring, erklæring

Skatt (v. 7) – Tvungen betaling
for å bevare fred

Fødemidler (v.12) – Mat og
annet

Havet i nord Havet i nord

E lven Sidon

Havet i øst

Havet i vest

Lehi-Nephis 
land

Konger: 200–121 f.Kr.

Zarahemlas land

Zeniffs koloni

Mosiah I 
(Omni 1:19)

Benjamin 
(Omni 1:23)

Mosiah II 
(Mosiah 6:3)

Zeniff 
(Mosiah 7:9, 
21–22, 9:1) Noah

(Mosiah 11:1)

Limhi 
(Mosiah 19:26)

Finn den virkelige årsaken

Akkurat som profeten Abinadi hadde profetert, kom Limhis
folk i fangenskap under lamanittene. I skriveboken din tegner
du en tabell lik den som vises her:

1. Studer versene som er oppført i den første kolonnen, og
beskriv kort i den samme kolonnen hvert forsøk Limhis folk
gjorde på å flykte fra lamanittenes fangenskap. I den andre
kolonnen beskriver du deretter resultatene av hvert forsøk.

2. Les hva Abinadi profeterte i Mosiah 11:23, og bruk dette
verset til å forklare den virkelige årsaken til at de første fire
fluktforsøkene ikke lyktes.

3. Hvorfor tror du at Ammon og hans menn fra Zarahemla
først kom etter at Limhis folk «bøyde seg i. . . ydmykhet og
ropte inntrengende til Gud» (Mosiah 21:14)?

4. Hvem tror du det var som inspirerte Gideon til å tenke ut
den effektive fluktplanen?

5. Tenk over hvilket «fangenskap» et menneske opplever ved
å gi etter for Satans fristelser. Hva ser du i det som Limhis
folk opplevde, som kan anvendes på våre egne forsøk på
å flykte fra syndens fangenskap?

Tegn et kart

Studer Mosiah 21:23–27 og Mosiah 8:7–9, og tegn et kart
som viser en mulig rute Limhis ekspedisjon på 43 mann tok.
Vis landet de lette etter, og det landet de fant i stedet.
Bruk illustrasjonen av landene i Mormons bok i denne boken
(s. 203) som hjelp.

Mosiah 21:6–9

Mosiah 21:10–11

Mosiah 21:12

Mosiah 21:25–26
(Mosiah 8:7–8)

Mosiah 21:13–15, 22:1–16

Fluktforsøk Resultater
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Med Limhis folk trygt tilbake i Zarahemla går Mosiah 23–24
over fra å fortelle om Limhis folk til å fortelle hva som hendte
med Alma og de troende som fulgte ham. Vi leste om deres
flukt fra kong Noahs hær i Mosiah 18. Når du leser disse
kapitlene, vil du også finne ut hva som hendte med Almas
tidligere medarbeidere – kong Noahs ugudelige prester.
De fortsatte på sine ugudelige veier. Legg merke til, mens
du leser, hvordan Abinadis profetier fortsatte å oppfylles.

Forstå Skriften

Mosiah 23

Mosiah 23:21–24 – Fangenskap for Almas folk
Abinadis profeti om kong Noah og hans folk besto av to deler.
Da Abinadi advarte dem den første gangen, fortalte han dem
at de kom til å lide og bli tatt til fange hvis de ikke omvendte
seg (se Mosiah 11). Da han advarte dem den andre gangen,
to år senere, hadde de fremdeles ikke omvendt seg. I sin andre
advarsel fortalte han dem at de helt sikkert ville oppleve
fangenskap og lidelse, og hvis de fremdeles ikke omvendte seg,
ville de bli tilintetgjort (se Mosiah 12). Selv om Alma og hans
folk omvendte seg etter Abinadis andre advarsel, omvendte de
seg ikke snart nok til å unnslippe det profeterte fangenskap og
den profeterte lidelse.

Mosiah 24

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–D) mens du studerer
Mosiah 23–24.

Listig (v. 7) – Lur, bedragersk Plyndring (v. 7) – å stjele ved
vold

Akte (v. 7) – Sette pris på,
respektere

Snare (v. 9) – Felle

Bitter (v. 9) – Smertefull

Motgang (v.10) – Lidelse

Bånd (v.13) – Slaveri

Syndens bånd (v.13) –
Hindringer for personlig
frihet, følgene av synd

Hører til (v.18) – Har å gjøre
med, angår

Mosiah 23–24
Fangenskap og befrielse for Almas folk

Ha klart for deg folk og steder

Diagrammet som vises her, er fra «Kronologisk oversikt over
Mormons bok» (se s. 204). Tegn eller skisser opp diagrammet
i skriveboken din, og på grunnlag av det du har lest i Mosiah
1–24, skriver du følgende navn og steder på riktig sted
på oversikten: Zeniff, Mosiah I, kong Noah, Abinadi, kong
Benjamin, kong Mosiah II, kong Limhi, Alma den eldre,
Zarahemlas land, Lehi-Nephis land.

Forklar det uventede

I Mosiah 23:16–24:4 fant flere hendelser sted som kan virke
uvanlige. Studer hvert av spørsmålene nedenfor, og forklar
hvorfor du tror hver hendelse fant sted slik den gjorde:

1. Hvorfor tror du Herren lot Alma og hans folk komme
i fangenskap under lamanittene når de hadde omvendt seg
og var rettferdige? (Pass på å ta med i svaret det du lærte
i Mosiah 11:23, 12:1–2. Se under «Forstå Skriften» for Mosiah
23:21–14 for ytterligere hjelp.)

2. Hvorfor tror du lamanittenes hær (som hadde forfulgt
Limhis folk), hadde medlidenhet med Alma og hans folk?

3. Hvorfor tror du lamanittenes døtre tryglet lamanittene om
å vise barmhjertighet mot de ugudelige prestene som hadde
kidnappet dem?

4. Hvorfor tror du Amulon og de andre ugudelige prestene
fikk høye stillinger blant lamanittene?

Sammenlign personene

Både Amulon og Alma hadde vært prester ved kong Noahs
hoff, men de hadde slått inn på svært forskjellige veier etterpå.

1. Gransk Mosiah 23:6–20 og 24:8–12, og skriv et avsnitt hvor
du sammenligner hva slags person Alma var blitt, med hva
slags person Amulon var.

Lamanitter

Nephitter
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2. Hva lærer disse forskjellene deg om hvilken virkning et
vitnesbyrd om evangeliet har på folk? Hvorfor tror du de
ugudelige blir så sinte på dem som prøver å være gode?

Sammenlign flukten

Det er noen interessante forskjeller mellom den måten Alma og
hans folk ble befridd fra lamanittene på, og den måten Limhi
og hans folk ble befridd på. På grunnlag av ditt studium av
Mosiah 21–24 besvarer du følgende spørsmål:

1. Hvilke forskjeller fant du med hensyn til når hver gruppe
bestemte seg for å vende seg til Herren i bønn om befrielse?
(Sammenlign Mosiah 21:11–15 og 23:25–29, 24:9–12.)

2. Hvilke forskjeller fant du i den måten Herren hjalp hver
gruppe på for å lette deres byrder? (Sammenlign Mosiah
21:15–17 og 24:13–15.)

3. Hvilke forskjeller fant du med hensyn til hvordan Herren
grep inn i det som hendte med lamanittenes vakter, og som
gjorde at begge gruppene kom seg unna? (Sammenlign
Mosiah 22:3–11 og 24:16–19.)

4. Hvilke forskjeller fant du med hensyn til hvordan Herren
grep inn i det som hendte med hærstyrkene som ble sendt
for å ta begge gruppene til fange igjen? (Sammenlign Mosiah
22:13–16 og 24:20–25.)

5. På hvilke måter ligner dagens prøvelser og utfordringer de
som Almas folk hadde?

6. Kan du nevne noen eksempler på hvordan menneskenes
hjerter er forherdet i dag?

De forskjellige grupper av nephitter var endelig trygt samlet
igjen i Zarahemlas land. Tenk deg at du var en nephitt som
hadde oppholdt deg i Zarahemla hele tiden. Hva ville du ha

Mosiah 25
Alma organiserer Guds kirke

tenkt etter å ha hørt beretningene om Limhis folk og Almas
folk? Legg merke til hva kong Mosiah II og Alma gjorde for
folkets ve og vel i Zarahemla.

Forstå Skriften

Mosiah 25

Mosiah 25:1–4, 13 – Hvem var nephitter?
Nephittene og lamanittene var de to hovedgruppene
i Mormons bok. Men ingen av gruppene besto bare av ett
folkeslag. Lamanittene omfattet ikke bare etterkommerne etter
Laman, Lemuel og de fra Lehis gruppe som holdt sammen med
dem, men også ugudelige nephitter som senere sluttet seg til
dem. Nephittene omfattet etterkommere etter Nephi og de fra
Lehis gruppe som fulgte ham, i tillegg til Zarahemlas folk
(se Mosiah 25:13).

Det kan være lettere å huske at det generelt sett var nephittene
som fulgte Jesu Kristi evangelium, mens lamanittene ikke
gjorde det. Det var mer enn dobbelt så mange av dem som
kaltes lamanitter som det var av nephittene og Zarahemlas folk
tilsammen (se Mosiah 25:2–3).

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Mosiah 25.

Hva følte de?

Da folket lyttet til beretningene om hva som hadde hendt under
kong Noah og etterpå, ble de «slått av forundring og
forbauselse» (Mosiah 25:7). Les følgende vers, og beskriv hva
de hørte og følte. Nummer 1 oppgis som et eksempel.

1. Mosiah 25:8 – De hørte hvordan Limhis folk ble utfridd fra
lamanittenes fangenskap. Det fylte dem med stor glede.

2. Mosiah 25:9

3. Mosiah 25:10

4. Mosiah 25:11

5. Mosiah 25:12

Lamanitter Nephitter

Etterkommere etter 
Laman og Lemuel

Nephittiske 
frafalne

Zarahemlas 
folk

Etterkommere 
etter Nephi

Verdiene er omtrentlige

Angst (v.11) – Sorg,
bedrøvelse

Formante (v.16) – Oppfordret,
oppmuntret, underviste
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Et møte i Zarahemla

1. I Mosiah 25:1 leser vi at Mosiah sammenkalte hele folket.
Denne samlingen kan sammenlignes med generalkonferan-
sene vi avholder regelmessig i Kirken i dag. I skriveboken
din skriver du en dagsorden eller et rapportskjema som
ligner det som vises her. Fyll ut på grunnlag av det du leser
i versene som er regnet opp.

2. Hvordan kan deres opplevelser anvendes på vår tid?

3. Hva gjorde Herren for disse menneskene ifølge
Mosiah 25:24?

4. Hvorfor tror du det er viktig å vite hva Herren gjorde for
dem?

Nå som alle nephittene var trygt tilbake i Zarahemla og var
befridd fra lamanittene, kunne man vente at livet ville være
fredfullt og problemfritt. Men det ser ikke ut til at det er slik
livet er så ofte. Mange av de voksne blant nephittene hadde
selv opplevd de harde prøvelsene som kommer på grunn
av ugudelighet, og den gleden som kommer ved å få Herrens
tilgivelse og befrielse. Men deres barn hadde ikke opplevd
dette, og mange forkastet sine foreldres læresetninger og
vitnesbyrd. Finnes det ungdom i dag som kjemper på samme
måte og gjør opprør mot sine foreldre? Mens du leser Mosiah
26, ser du etter hva Herren sa var årsaken til et slikt opprør,
og etter hvor det fører.

Mosiah 26
Frafall blant den 

oppvoksende generasjon

Dato: (se antydet dato for Mosiah 24:25)

Presidium: (se Mosiah 25:1)

1. taler: (se Mosiah 25:5)
Emne: (se Mosiah 25:5–6)
Folkets reaksjon: (se Mosiah 25:7–13)

2. taler: (se Mosiah 25:14)
Emne: (se Mosiah 25:15–16)
Folkets reaksjon: (se Mosiah 25:17)

Etter konferansen:
(Les Mosiah 25:18–23, og beskriv hva som fant sted
i Zarahemla etter denne viktige konferansen.)

Dagsorden for Zarahemla-møtet

Forstå Skriften

Mosiah 26

Mosiah 26:5–12 – Guds lover og menneskers lover
Det er viktig å forstå at det kan være forskjell mellom det som
er en synd og det som er en forbrytelse. En forbrytelse er brudd
på landets lover, mens en synd er brudd på Guds lover. Ofte er
en handling begge deler, men noen handlinger som er synder,
behøver ikke være imot menneskenes lover. Alma søkte
kongens hjelp på grunn av folkets misgjerninger. Kong Mosiah
innså at selv om mange av trosoppfatningene til disse mennes-
kene var uriktige, og at noen av kirkens medlemmer var blitt
bedratt av «smigrende ord» (Mosiah 26:6), var de ikke i strid
med nephittenes lov. Alma vendte seg så til Herren for å få
hjelp til å hanskes med det som var galt i kirken. Se Lære
og pakter 134 for å finne en åpenbaring i nyere tid om det
samme emnet.

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–D) mens du studerer
Mosiah 26.

Finn årsakene

Det ser ut til at det i enhver generasjon er ungdom i den
«oppvoksende generasjon» (Mosiah 26:1) som forkaster det
deres foreldre har lært og undervist dem om. Mosiah 26
beskriver en slik situasjon i Zarahemla.

1. Studer Mosiah 26:1–5, og tegn så et diagram i skriveboken
din omtrent som det du ser her. Erstatt spørsmålstegnet (?)
i rutene med det som førte til, eller forårsaket, problemet
som er oppført i versene.

Hva hendte som 
førte til disse 
problemene?

De forsto ikke Guds ord,
og deres hjerter

var forherdet (v. 3)

De ville ikke bli døpt eller
slutte seg til kirken (v. 4)

?
(Se v. 1–2)

?
(Se v. 4.)

Frafall (v. 5) –
Uoverensstemmelser, strid

Irettesettes (v. 6) –
Advares mot syndige skikker

Overtrederne (v.19) – De som
bryter en lov

I forsiktighet (v. 37) –
Med omtanke, med varsomhet
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2. Tenk på mennesker du kjenner som ikke vil prøve å forstå
evangeliet, eller de som avslår å slutte seg til Kirken eller
være aktive. Skriv et avsnitt som forklarer likhetene du ser
mellom årsakene til deres problemer og årsakene til disse
problemene i Zarahemla.

3. Les Lære og pakter 136:32–33, og forklar hva vi kan gjøre for
å overvinne disse problemene og årsakene til dem.

Oppdag prosessen

I Mosiah 26 beskrev
Mormon et vanskelig
problem Alma hadde som
Kirkens leder. Offisiell
erklæring 2, bakerst
i Lære og pakter,
beskriver et vanskelig
problem president
Spencer W. Kimball hadde
som Kirkens president
i vår tid.

1. Studer Mosiah 26:1–12, og beskriv problemet Alma hadde.

2. Les Offisiell erklæring 2, og beskriv problemet president
Kimball hadde.

3. Les Mosiah 26:13–14, og skriv opp ord eller uttrykk som
beskriver hva Alma følte og hva han måtte gjøre før «Herrens
røst kom til ham».

4. Gransk Offisiell erklæring 2, og skriv opp ord og uttrykk
som beskriver hva president Kimball og Det første
presidentskap gjorde før åpenbaringen ble gitt.

5. Hva lærer disse listene deg om forberedelsene som gjøres for
å motta åpenbaring?

Finn velsignelsene

Ordet velsignet nevnes i hvert vers i Mosiah 26:15–19.

1. Gransk disse versene, og skriv ned hvem Herren sa er
«velsignet» i hvert vers og hvorfor de er velsignet.

2. Hvilken pakt eller hvilket løfte ga Herren Alma
i Mosiah 26:20?

3. Les opplysningene i Veiledning til Skriften, under
«Utvelgelse», og forklar hvorfor du tror Alma fikk et
slikt løfte.

Finn svarene

Alma søkte Herren og mottok en åpenbaring om hva som skal
gjøres med medlemmer av Kirken som begår alvorlig synd.
Mens du leser Mosiah 26:21–39, ser du etter svarene på
følgende spørsmål:

1. Hva gjør Herren for dem som tror og blir døpt? (Se v. 21–24.)

2. Hva skjer med dem som nekter å omvende seg og akseptere
evangeliet? (Se v. 25–28.)

3. Hva skal Kirken gjøre når et medlem begår en alvorlig synd
og deretter omvender seg? (Se v. 29–31.)

4. Hva skal Kirken gjøre hvis medlemmet ikke vil omvende
seg? (Se v. 32).

5. Hva betyr å «ikke bli regnet» blant Herrens folk? 
(Se v. 36.)

6. Hvilken virkning hadde Almas handlinger på Kirken? 
(Se v. 37–39.)

Hva tror du at du ville føle hvis du hadde gjort en stor innsats
for å oppnå noe og det så kom en som forsøkte å ødelegge
det du holdt på med? Ville det bety noe om vedkommende som
prøvde å ødelegge for deg, var en du var glad i? En slik
situasjon befant både profeten Alma og kong Mosiah seg i.
I Mosiah 27 kommer du til å lese at de som var oppsatt på
å ødelegge arbeidet til disse store mennene, var deres egne
sønner! Legg merke til, mens du leser, en edel fars tro og hvor
villig vår Fader i himmelen er til å belønne stor tro.
Begivenhetene i dette kapitlet hadde en dramatisk virkning på
disse unge mennene, så vel som på nephittene og lamanittene.

Forstå Skriften

Mosiah 27

Mosiah 27:11–26 – Alma den yngres bemerkelsesverdige
omvendelse
Beretningen om Alma den yngres omvendelse er et strålende
eksempel på hva Jesu Kristi forsoning gjør for dem som omven-
der seg. Å bli «forløst av Herren» (Mosiah 27:24) innebærer
å bli reddet, løst eller bragt ut av en situasjon hvor man er i stor
gjeld (se v. 27–29). Å bli «født av Ånden», «bli født på ny»
eller «født av Gud» betyr å bli forandret fra vår jordiske, 

Øvet (v.1) – Voldte, påførte

Hovmot (v. 4) – Arroganse,
stolthet

Respektere (v. 4) – Akte, sette
pris på

Bitterhets galde (v. 29) –
Den verste form for bitterhet

Knust (v. 29) – i stor pine

Mosiah 27
Alma den yngres omvendelse
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falne tilstand «til en rettferdig
tilstand» og bli «nye skap-
ninger» (v. 25–26). Vi er ikke
lenger syndens slaver, men
ønsker i stedet stadig å gjøre
godt (se Mosiah 5:2).

Selv om beretningen om
Alma den yngres omvendelse
er bemerkelsesverdig, kom
president Ezra Taft Benson
med følgende advarsel:

«Vi må være forsiktige når vi
søker å bli Gud stadig mer
lik, så vi ikke blir motløse og
mister alt håp. Å bli Kristus

lik er noe vi må arbeide med hele livet, og svært ofte innebærer
det en vekst og forandring som skjer langsomt, ja, nesten umer-
kelig. I Skriften finner vi unike beretninger om menn hvis liv
ble forandret på en dramatisk måte, ja, så å si på et øyeblikk:
Alma den yngre, Paulus på vei til Damaskus, Enos som ba til
langt på natt, kong Lamoni. Slike forbausende eksempler på
kraft til å forandre selv dem som er sunket dypt ned i synd,
gir oss tillit til at forsoningen kan nå frem, selv til dem som er
bunnløst fortvilet.

Men vi må være forsiktige når vi tar for oss disse spesielle
eksemplene. Selv om de er virkelige og kraftfulle, er de mer
å betrakte som en unntagelse enn en regel. For enhver Paulus,
enhver Enos og enhver kong Lamoni finnes det hundrevis
og tusenvis av mennesker for hvem omvendelsesprosessen
foregår atskillig mer stillferdig og umerkelig. Dag for dag
kommer de nærmere Herren, uten egentlig å merke at de
bygger opp et gudlignende liv. De lever et stillferdig liv og
er gode, tjenestevillige og ansvarsbevisste. . .

Vi må ikke gi opp håpet. Håpet er et anker for menneskenes
sjeler. Satan vil at vi skal kaste dette anker. På den måten kan
han lett få oss til å bli motløse og til å overgi oss. Men vi må
ikke gi opp håpet. Herren gleder seg over enhver anstrengelse,
selv de aller minste daglige anstrengelser når vi streber for å bli
ham mer lik. Selv om vi forstår at det er langt frem på veien
mot fullkommenhet, må vi ikke gi opp håpet.» («En stor
forandring i våre hjerter», Lys over Norge, mars 1990, s. 7.)

Mosiah 27:29 – Hvor lenge varer «evig pine»?
Mens Alma den yngre lå hjelpeløs, gjennomgikk han «meget
motgang og angret nesten til døden» (Mosiah 27:28). Hans
lidelse var så stor at han beskrev den som å være «knust av

evig pine» (v. 29). Uttrykket «evig pine» kan være forvirrende,
for på grunnlag av dette kapitlet vet vi at han var bevisstløs
bare litt mer enn to dager.

Vi må forstå at ordet evig betyr noe annet for Herren enn det
gjør for verden. I en nyere åpenbaring sa Herren:

«Jeg er uendelig, og den straff som gis fra min hånd, er uende-
lig, for Uendelig er mitt navn. Derfor – 

Evig straff er Guds straff» (L&p 19:10–11).

Uttrykk som «evig pine» beskriver mer hvilken type pine det er
(Guds pine) enn varigheten av lidelsen (se L&p 19:6–12). Husk
også at dette beskriver straff for synder man ikke har omvendt
seg fra.

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–D) mens du studerer
Mosiah 27.

Velg de riktige uttalelsene

Når du har lest Mosiah 27:1–7, leser du følgende uttalelser og
merker dem som riktige eller gale. Hvis du tror en uttalelse er
uriktig, omskriver du den for at den skal bli riktig.

1. Nephittene i Zarahemla var alle forenet som medlemmer
av Kirken.

2. Kongen ga en lov om at alle måtte respektere Kirken.

3. Kirkens fattige medlemmer klaget over at de ble dårlig
behandlet av de rike medlemmene.

4. Kirkens ledere arbeidet som frivillige uten å bli betalt.

5. Fordi det var så mange fattige medlemmer, strevde Kirken
med fattigdom.

Skriv det med egne ord

Engelens besøk hadde stor virkning på Alma den yngre.

1. Studer Mosiah 28:13–16, og omskriv med egne ord hva
engelen sa. Husk at engelen talte rett ut og på en måte
som gjorde at Alma ikke kunne komme med noen
unnskyldninger.

2. Hva finner du i versene som bidrar til å forklare hvorfor
Herren sendte engelen til Alma den yngre og Mosiahs
sønner?

Gjennomfør et intervju

Tenk på en person i wardet, grenen, staven eller distriktet, eller
kanskje på en slektning, som har en slik tro på Gud og lydighet
overfor evangeliet som du beundrer.

1. Intervju vedkommende og still følgende spørsmål:

• Hvordan fikk du et vitnesbyrd om Jesu Kristi evangelium?

• Kom vitnesbyrdet helt plutselig eller over en lengre
tidsperiode?
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• Hvor lang tid tok det deg å komme til ditt nåværende nivå
for lydighet og trofasthet?

2. Beskriv hvordan hans eller hennes erfaring ligner eller er
forskjellig fra det Alma den yngre opplevde i Mosiah
27:23–32.

3. Les også uttalelsen av president Ezra Taft Benson under
«Forstå Skriften» for Mosiah 27:11–26, og forklar hva du har
lært om prosessen for å bli mer Kristus-lignende.

Beskriv forandringene

1. Les Mosiah 27:8–10, 32–37, og beskriv hvordan Alma den
yngre og Mosiahs fire sønner forandret seg på grunn av sin
omvendelse.

2. Hvordan er disse mennene et eksempel på det som står
i Mosiah 27:25–26? Hva lærer dette oss om en som virkelig
omvender seg?

Hvis du var svært syk og hadde en fryktelig sykdom som
gjorde at tusenvis av mennesker døde rundt deg på alle kanter,
og du fikk en oppskrift på en kraftig medisin som gjorde deg
helt frisk, hva ville du så gjøre med den oppskriften? Ville du
beholde den for deg selv? Ville du selge den? Ville du gi den
bort? Dette ligner på en måte den situasjonen Mosiahs fire
sønner befant seg i. Mens du leser Mosiah 28, skal du finne
ut hvilken «sykdom» det var og hva de gjorde med det hel-
bredende middel de hadde mottatt.

Forstå Skriften

Mosiah 28

Mosiah 28:11–19 – Hvor finner vi det Mosiah oversatte
fra disse gullplatene?
Gullplatene som Limhis folk fant, inneholder jaredittenes
historie. Moroni skrev senere en forkortelse av denne
opptegnelsen, som finnes i Ethers bok (se Ether 1:1). Se også
«Hovedkildene til Mormons bok» (s. 12).

Usleste (v. 4) – Mest ugudelige

Sjeleangst (v. 4) – Sorg,
gremmelse

Uttyderne (v. 20) – Urim og
Tummim (se også v.13–14)

Mosiah 28
Kong Mosiah, seeren

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Mosiah 28.

Skriv et brev til kong Mosiah

I Mosiah 28:1–5 forklarte Mormon hva Mosiahs fire sønner følte
med hensyn til å reise på misjon til lamanittene.

1. Studer disse versene, og merk deg alle grunnene du kan
finne som forklarer hvorfor de ønsket å reise på misjon.

2. Skriv et brev til kong Mosiah som om du var Ammon eller
Aaron, og forklar hvor du ønsker å reise og hvorfor. Pass på
å ta med grunnene du finner i vers 1–5.

3. Hvilken av disse grunnene tror du var den viktigste for disse
mennene? Hvorfor?

Mer enn noe annet ønsket Mosiahs sønner å reise på misjon.

Finn kjensgjerningene

Da Mosiahs sønner ba om å få reise på misjon til lamanittene,
ble kong Mosiah nødt til å treffe noen viktige avgjørelser.
Gransk Mosiah 28:5–20 for å finne svar på følgende spørsmål:

1. Hva var det som fikk Mosiah til å la sønnene reise på misjon
til lamanittene, som var deres fiender? (Se v. 5–9.)

2. Hvilke tre løfter ga Herren Mosiah angående hans sønner?
(Se v. 7.)
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3. Hva ga Mosiahs sønner avkall på for å reise på denne
misjonen? (Se v.10.)

4. Hvilke tre sett plater nevnes i vers 11?

5. Hvilket sett plater oversatte Mosiah, og hvordan var han
i stand til å oversette dem? (Se v.11–13.)

6. Hvor kan du finne det Mosiah oversatte fra gullplatene?

7. Hvem ga Mosiah opptegnelsene til? Hva lærer det oss om
Herrens villighet til å tilgi?

Ingen av kong Mosiahs sønner var villige til å bli den neste
kongen. De valgte i stedet å reise på misjon til lamanittene
(se Mosiah 28:5–10). I Mosiah 29 kommer du til å lese om
hvilke vanskeligheter nephittene fikk på grunn av deres
beslutning, og om hva kong Mosiah bestemte seg for å gjøre.
Mens du leser dette kapitlet, skal du legge merke til hva
Mosiah sa var godt og dårlig med hensyn til et kongedømme.
Hvilken annen form for styre foreslo han, og hvilke fordeler og
farer så han i forbindelse med dette?

Mosiah 29
Avslutningen av kongenes tid og
begynnelsen av dommernes tid

Forstå Skriften

Mosiah 29

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Mosiah 29.

Korriger det

Her følger noen uttalelser som favoriserer det å ha en konge.
Bruk det som står i Mosiah 29:18–25 for å rette eventuelle
uttalelser du tror er uriktige.

1. En konge er bare en mann. Hans problemer har ingen
virkning på folket.

2. En konge retter seg etter folkets vilje.

3. Konger er bundet av landets lov.

4. Det beste styre er et kongedømme.

Finn viktige prinsipper

Mosiah 29:25–31 nevner flere viktige prinsipper. Her følger
noen nøkkelord og henvisninger fra Mosiah 29. Når du har lest
skriftstedet, skriver du et generelt prinsipp det nevner.

1. Alminnelig (v. 26)

2. Ødeleggelser (v. 27)

3. Urettferdige dommer (v. 28–29)

4. Over deres egne hoder (v. 30)

5. Over deres kongers hoder (v. 31)

Forvende, forvrenge (v. 7, 23) –
Forandre godt til ondt,
forvanske

Gavnlig, tjenlig (v.13, 16, 24) –
Passende, ønskverdig

Deres allvise Skapers
megling (v.19) – Det at Gud
kommer dem til unnsetning

Avsette (v. 21) – Fjerne, bli
kvitt

Bekymringer (v. 33) – Lidelse,
smerte

Vinning (v. 40) – Rikdom
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Almas bok

Hvem skrev Almas bok?
Som du vil se på den første siden av Almas bok, forklarer den
fullstendige tittelen og innledningen at Alma, Almas sønn og
ofte kalt Alma den yngre, er den profeten som boken er oppkalt
etter. Boken er Mormons forkortelse av Almas bok fra Nephis
store plater (se «Hovedkildene til Mormons bok», s. 12).

Selv om boken bærer Almas navn, inneholder den andre
forfatteres skrifter:

• Kapittel 1–44 er fra Almas opptegnelse.

• Kapittel 45–62 er fra Helamans skrifter, en av Almas sønner.

• Kapittel 63 er hovedsakelig opplysninger som er nedtegnet
av Shiblon, en annen av Almas sønner.

Hva kommer jeg til å finne i Almas bok?
Almas bok er den lengste i Mormons bok, men den dekker en
periode på mindre enn 40 år (ca. 91–52 f.Kr.). I denne boken vil
du finne noen av de fineste misjonærberetningene i Mormons
bok. Du vil for eksempel lære hva som hendte med Mosiahs
fire sønner, som alle valgte å reise på misjon til lamanittene
fremfor at en av dem skulle bli utnevnt til konge over
nephittene. Du leste om deres beslutning i Mosiah 28.

Almas bok inneholder også noen av de mest betydningsfulle
doktrinære læresetninger i Mormons bok. Du kommer til å lese
om slike prinsipper som:

• Prestedømskall før dette jordelivet.

• Kraften i Jesu Kristi forsoning til å bringe oppstandelse til alle
og frelse til de som omvender seg.

Mosiah 
(mellom 130 og 92 f.Kr.)

Alma 
(mellom 91 og 53 f.Kr.)

Helaman 
(mellom 52 og 1 f.Kr.)

3. Nephi 
(mellom år 1 og 35 e.Kr.)

4. Nephi 
(mellom år 36 og 321 e.Kr.)

KILDE

Mormons forkortelse av

Nephis store plater

BØKER

• Ordets kraft er større enn sverdets kraft.

• Det viktige forholdet mellom skapelsen, fallet og forsoningen.

• Hvordan tro på Jesus Kristus og omvendelse hjelper oss
å kvalifisere oss for nåde gjennom forsoningen og tilfreds-
stille rettferdighetens krav.

Almas bok inneholder også en opptegnelse over flere kriger,
spesielt i kapitlene 43–62. Du vil legge merke til at selv om
disse kapitlene handler om fryktelige kriger, lærer de oss
likevel betydelige og tidløse sannheter som er svært viktige for
vår tid.

Alma var overdommer i Zarahemla og Kirkens leder. En av
hans første utfordringer var å dømme en mann som het Nehor,
som hadde opprettet en rivaliserende kirke, forkynte falsk lære
og drepte en trofast nephitt. Mange i dag tror og forfekter de
samme uriktige læresetninger som Nehor gjorde. Mens du
leser Alma 1, skal du tenke over hva som er galt med Nehors
lære, og hvorfor Alma sa at den var farlig.

Forstå Skriften

Alma 1

Alma 1:12 – Hva er prestelist? Hva forkynte Nehor som
var så populært?
Som Nephi definerte det, er prestelist «at mennesker preker og
fremstiller seg som lys for verden, for å få dens vinning og ros,
men de søker ikke Sions velferd» (2. Nephi 26:29). Ifølge denne
definisjonen var det Nehor forkynte, prestelist.

Forpliktet til (v.1) – Nødt til

Populære (v. 3) – Beundret av
folket, godt likt

Formante (v. 7) – Irettesatte,
advarte

Hevn (v.13) – Straff

Vanærende (v.15) – Uverdig,
skammelig

Meddelte (v. 20) – Ga,
underviste

Slettet ut (v. 24) – Fjernet,
tatt bort

Anstendige (v. 27) – Pene,
tiltalende

Henga seg (v. 32) – Ga etter for
sine lyster

Sladder (v. 32) – Tomt prat

Alma 1
Alma og Nehor



• Han kritiserte Kirken og lærte at prester og lærere skulle bli
populære blant folket (se Alma 1:3). Dette viser oss at han
ønsket at folk skulle rose ham og følge ham istedenfor Gud.

• Han forkynte at alle prester og lærere (som han selv) heller
skulle betales for forkynnelsen enn å arbeide for å under-
holde seg selv (se v. 3). Dette viser at han ønsket å få rikdom
og fremgang av andres arbeid.

• For å bli betalt for sin forkynnelse forkynte Nehor, i likhet
med alle falske lærere, det folk ønsket å høre. Han forkynte at
«alle mennesker skulle bli frelst på den ytterste dag» (v. 4).
Den læren var svært behagelig for de ulydige. Det er langt
lettere og mer beroligende å høre at alle vil bli frelst, isteden-
for å bli lært at prinsipper som tro, omvendelse og lydighet
er nødvendige for frelse. Dette viser at Nehor var mer
interessert i sin egen velferd enn i å hjelpe folk til å vokse
i rettferdighet og i Sions velferd.

Nehor ble henrettet for å ha drept Gideon, men dette gjorde
ikke hans læresetninger mindre populære. Når du fortsetter ditt
studium av Mormons bok, vil du av og til støte på mennesker
(som amlicittene, amalekittene, amulonittene og Ammonihahs
innbyggere) som fulgte Nehors læresetninger.

Studer Skriften
Gjør en av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 1.

Korriger læren

Nehor var skyldig i prestelist og drap.

1. For å få hjelp til å forstå Nehors lære og farene som er
forbundet med prestelist, tegner du en tabell i skriveboken,
som den som vises her.

2. I den første kolonnen skriver du de tre elementene i Nehors
lære fra Alma 1:3–4.

3. I den andre kolonnen forklarer du hvordan hver falsk
læresetning han forkynte, kan kalles prestelist, slik dette

1.

2.

3.

Nehor Prestelist Prestedømme

beskrives i 2. Nephi 26:29 (se under «Forstå Skriften» for
Alma 1:12 hvis du trenger mer hjelp).

4. I den tredje kolonnen korrigerer du alle uriktige
oppfatninger med en forklaring på hva en sann
prestedømsbærer ville forkynne.

Er det en gal måte å forsvare
sannheten på?

I Alma 1:19–20 leser du om den forfølgelse Kirkens medlemmer
ble utsatt for.

1. Hvordan reagerte noen av Kirkens medlemmer på denne
forfølgelsen? (Se v. 21–22.)

2. Hvilken virkning hadde deres reaksjon på forfølgelsen på
resten av Kirken og på dem selv? (Se v. 22–24.)

3. Hvordan lignet disse medlemmenes reaksjon på motgang på
Nehors reaksjon som står i Alma 1:7–9?

4. Forklar hva dette kapitlet lærer oss om reaksjon på forføl-
gelse og hvorfor dette er den beste måten.

En dag i en nephittisk tenårings liv

Les Alma 1:25–33, som beskriver hvordan livet var i Kirken på
Almas tid, og gjør deretter en av følgende oppgaver.

1. Tenk deg at du var tenåring på Almas tid. Beskriv hvordan
en typisk dag kunne være for deg i dette gode samfunnet.
Bruk fantasien og beskriv din familie, at du gjør deg klar til
å gå på skolen, hva du har på deg, hvordan andre behandler
deg og hvordan du behandler andre, og hvordan ditt forhold
til de vantro er.

2. Sammenlign ditt samfunn med det som beskrives i Alma
1:25–33. Hvilke likhetstrekk finnes? Hvordan er de
forskjellige? Hva kan du gjøre for å gjøre deg selv og ditt
samfunn mer likt det som Alma beskrev?

Nehors død (se Alma 1) gjorde ikke slutt på de vanskelighe-
tene han hadde forårsaket ved sine Satan-inspirerte læreset-
ninger. I Alma 2–3 kommer du til å lese om Amlici, en
tilhenger av Nehor, som ønsket noe mer enn å opprette en
rivaliserende kirke for personlig vinnings skyld. Mens du leser
disse kapitlene, skal du se etter hva Amlici egentlig ønsket, og
hvordan Alma og de andre medlemmene i Kirken taklet denne
trusselen. Legg også merke til hvordan Almas omtale av den
måten de ugudelige gjør seg bemerket på, også kan anvendes
på vår tid.

Alma 2–3
Amlicittenes opprør
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Forstå Skriften

Alma 2

Alma 3

Alma 3:6–12 – Hvem er lamanitter og hvem er nephitter?
På dette tidspunktet i beretningen i Mormons bok var iden-
titeten til en nephitt og en lamanitt ikke så mye et spørsmål om
blodlinje som et spørsmål om tro. De som «lot seg forlede av
lamanittene» (Alma 3:10), ble kalt lamanitter uansett slektslinje.
De som trodde på nephittenes opptegnelser og som «trodde på
Guds bud» (v.11), ble kjent som nephitter uansett slektslinje.

Studer Skriften
Gjør oppgave B og oppgave A eller C mens du studerer
Alma 2–3.

Beskriv problemet

Amlici var en talentfull og
listig mann. Alma visste at
han var en virkelig trussel
for nephittenes samfunn.

1. Studer Alma 2:1–4, og
beskriv hva Amlici planla
å gjøre.

2. Hvordan viser vers 5–10
at Almas bekymring
angående Amlici var
berettiget?

Finn en anvendelse

Alma 2:12–38 beskriver forberedelsene og kampene som fant
sted i krigen mellom nephittene og amlicittene og lamanittene.
Tenk over hvordan disse kampene ligner de kampene du
må utkjempe mot ugudelighet, mens du grunner på disse
hendelsene. Svar på følgende spørsmål:

1. Hvordan lignet Amlicis plan for nephittene på Satans plan
for deg?

Amlici

Nedtråkket (v. 2) – Trampet
ned

Blande sitt avkom (v. 9, 15) –
Gifte seg og få barn med

Fordømmelse (v.19) – Straff,
dom

Berøve dem (v. 4) – Ta fra dem

Disputt (v. 5) – Krangel, debatt

Besynderlige (v. 5) –
Forbløffende, underlige

Betegnet med (v.11) – Kjent
som, kalt

Glupske (v. 37) – Svært sultne

2. Beskriv minst to
ting Alma gjorde
for å overvinne
Amlici, som er noe
du kan gjøre for
å forsvare deg mot
Satans angrep.

Gi et eksempel fra vår tid

I Alma 3 minnet Mormon oss på den forbannelsen som kom
over lamanittene på Nephis tid (se 2. Nephi 5:20–25; «Forstå
Skriften» for 2. Nephi 5:20–25, s. 39).

1. Les Alma 3:4–10, og forklar årsaken til denne forbannelsen.

2. Hvilket løfte ga Herren dem som sluttet seg sammen med
lamanittene og kjempet mot nephittene? (Se vers 9–17.)

3. Hva gjorde amlicittene for selv å oppfylle dette løftet?

4. Hvordan setter folk «merke» på seg som vantro i dag?

Herren lovet nephittene mange ganger at hvis de ville holde
budene, ville de ha fremgang i landet (se for eksempel Mosiah
1:7). I Alma 2–3 leste du om hvordan de trofaste nephitter
ble reddet fra amlicittenes og lamanittenes trussel ved
å påkalle Herren og be om styrke. Herren velsignet dem, 
og de ble befridd.

I Alma 4 er det ingen ytre fiende, ingen kriger eller strider,
men på en svært virkelig måte var situasjonen mer fortvilet
enn da lamanittene invaderte dem. Hva var kilden til denne
faren? President George Q. Cannon, som var rådgiver i Det
første presidentskap, forkynte: «Vi skal prøves i alle ting,
og før eller senere må vi bli prøvet ved fremgang og velstand.
Mange mennesker som har vært trofaste siste-dagers-hellige
mens de var fattige, kan bli ute av stand til å forbli trofaste
når de er rike. Rikdom [har] en svært nedbrytende virkning på
menneskets hjerte, og det kreves et svært lutret folk for å være
like ærlige, dydige, ydmyke og rettskafne når de er omgitt av
luksus og velstand, som når de er i fattige og trange kår.»
(Gospel Truth, red. Jerreld L. Newquist, 2 bind [1957, 1974],
2:319.)

Mens du studerer Alma 4, ser du etter hvordan president
Cannons uttalelse angår disse nephittene – og oss!

Alma 4
Alma sier fra seg dommersetet
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Forstå Skriften

Alma 4

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Alma 4.

Sammenlign to tidsperioder

Det finnes interessante likheter og viktige forskjeller mellom
beskrivelsene av kirken i Alma 1 og Alma 4. I det annet år av
dommernes regjeringstid hadde kirken og dens medlemmer
fremgang (se Alma 1:31), men bare seks år senere «opphørte
dens fremgang» (Alma 4:9–10).

1. Lag en oversikt i skriveboken din etter den som vises her.
Studer versene som er oppgitt for hver kolonne, og beskriv
hvordan hvert av emnene forholder seg til kirken i hver
tidsperiode. For eksempel: Hvor stor fremgang hadde
medlemmene, og hvilken virkning hadde denne fremgangen
på dem? (Se Alma 1:29–31, 4:6–8.)

2. Sammenlign de to listene, og oppsummer grunnene til at
kirken begynte å ha tilbakegang, som oppgitt i Alma 4.

3. Tenk på ditt eget liv på de samme områder. På hvilke måter
kan du nå et høyere nivå av rettferdighet og på den måten
bidra til Kirkens fremgang?

Har du noen gang hørt noen si noe slikt som: «Du trenger
ikke være fullkommen for å komme til himmelen. Gud lar deg
komme inn bare du unnlater å gjøre noe riktig ille.» Kanskje

Alma 5
En mektig forandring i hjertet

Forfølgelse

Likhet og 
nestekjærlighet

Stolthet

Fred

Fremgang

Alma 1:25–31 Alma 4:6–12

Ondskap (v. 9) – Hat

du ikke kjenner noen som sier det, men som lever som om de
tror at dette er sant. Hva ville du si til et slikt menneske?
Hvor gode må vi være for å komme tilbake til Gud igjen?
Hva vil Guds barmhjertighet gjøre for oss, og hvordan kan vi
få nyte godt av denne barmhjertigheten? Alma 5 er et fint sted
å finne svar på slike spørsmål.

Alma sa fra seg sin stilling som overdommer for å vie seg til
å bygge opp kirken (se Alma 4:11–20). Han begynte i byen
Zarahemla. Alma 5 ligner en generalkonferansetale fra
profeten Alma. Budskapet han kom med, er et av de viktigste
i Mormons bok. Tenk over hvordan det angår deg mens du
leser det han sa.

Forstå Skriften

Alma 5

Alma 5:9 – Er du frelst?
Eldste Dallin H. Oaks, medlem av
De tolv apostlers quorum, har sagt:
«Slik siste-dagers-hellige bruker
betegnelsene frelst og frelse, er det
minst seks forskjellige betydninger.
I henhold til noen av dem er vår
frelse sikker – vi er allerede frelst.
I andre betydninger må frelse
omtales som noe som ligger
i fremtiden. . . , eller som er betinget
av en fremtidig begivenhet. . . Men
i alle disse betydninger, eller typer

av frelse, kommer frelse i og ved Kristus.» (Lys over Norge, juli
1998, s. 60.) Her følger en oppsummering av de seks forskjellige
betydninger som eldste Oaks omtalte:

1. Vi er frelst fra dødens permanente virkninger. På grunn av
Jesu Kristi oppstandelse skal alle mennesker oppstå.

2. Vi frelses fra synd gjennom Kristi forsoning og ved å følge
evangeliets plan. Omvendelse er en viktig del av å bli frelst
fra følgene av våre synder.

3. Vi blir frelst når vi blir «født på ny». Dette skjer når vi inngår
en pakt med Kristus ved å akseptere dåp, motta Den hellige
ånd og påta oss Kristi navn. Vi må også trofast holde og
fornye vårt paktsforhold.

Bevart i erindringen (v. 6) –
Husket

Fått hans bilde i eders
ansikter (v.14) – Blitt Kristus-
lignende i holdning og
oppførsel

Trosset (v.18) – Bevisst vært
ulydige, gjort motstand mot

Klær blir vasket hvite (v. 21) –
Symbolsk henvisning til at
synder blir vasket bort

Håner (v. 30) – Gjør narr av,
viser manglende respekt for

Orden (v. 49) –
Prestedømsmyndighet
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4. Vi blir frelst fra uvitenhetens mørke når vi lærer om evange-
liets plan. Jesu Kristi evangelium bringer lys inn i vårt liv.

5. Vi blir frelst fra den annen død, som er en endelig åndelig
død, på grunn av Kristi forsoning. Alle, unntatt de få som
blir fortapelsens sønner, vil komme inn i et herlighetsrike.

6. Vårt håp er at vi til slutt vil bli frelst i det celestiale rike.
I tillegg til andre krav krever også denne frelse, eller
opphøyelse, at vi inngår hellige pakter i Guds templer og
forblir trofaste mot dem (se Lys over Norge, juli 1998,
s. 60–62).

Alma 5:7–14 – Hva er denne mektige forandring
i hjertet?
Hvis vi gransker noen av skriftstedene som beskriver denne
forandringen, lærer vi at noen av kjennetegnene ved dem som
har opplevd denne mektige forandringen, omfatter følgende:

• De er ikke «tilbøyelige til å gjøre ondt mer, men til stadig
å gjøre godt» (Mosiah 5:2).

• De «forandres fra sin kjødelige og falne tilstand til en
rettferdig tilstand» (Mosiah 27:25).

• De er «vekket. . . av en dyp søvn» og «opplyst av det evige
ords lys» (Alma 5:7).

• «De ydmyket seg og satte sin lit til den sanne og levende
Gud» (Alma 5:13).

Eldste Merrill J. Bateman, medlem av De sytti, fortalte hvordan
en person oppnår denne mektige forandring: «Forandringer
i hjerte og sjel finner sted som følge av at man sår frøet og gir
det næring [se Alma 32:28]. Skriftstudium, bønn, lydighet og
tjeneste er nøkkelelementer når det gjelder å bygge opp tro på
Kristus.» (Lys over Norge, jan. 1993, s. 28.)

Både kong Benjamin og Alma viste hvilken kraft forkynnelse
av Guds ord har når det gjelder å frembringe denne mektige
forandring (se Mosiah 4:1–3, 5:1–2, Alma 5:7, 11–13).

President Ezra Taft Benson sa om kraften i Skriften, spesielt
i Mormons bok, til å forandre liv: «Det er ikke bare det at
Mormons bok lærer oss sannhet, selv om den virkelig gjør det.
Det er ikke bare det at Mormons bok bærer vitnesbyrd om
Kristus, selv om den virkelig gjør det også. Men det er noe mer.
Det finnes en kraft i boken som vil begynne å tilflyte deres
liv i samme øyeblikk som dere begynner på et seriøst studium
av boken. Dere vil få større kraft til å motstå fristelse. Dere vil
få kraft til å unngå å bli ført vill. Dere vil få kraft til å holde
dere på den rette og smale sti. Skriften kalles ‘livets ord’
(se L&p 84:85), og ingen steder er det i større grad tilfelle enn
i Mormons bok. Når dere begynner å hungre og tørste etter
disse ord, vil dere finne mer og mer liv.» (Lys over Norge,
jan. 1987, s. 4.)

Studer Skriften
Gjør oppgave A og en til (B–D) mens du studerer Alma 5.

Skriv et brev

Tenk deg at du har en venn som ikke tar religion og evangeliet
særlig alvorlig. Hans eller hennes innstilling er at vi egentlig
ikke trenger å være så gode for å bli frelst. Din venn tror at Gud

kjenner våre svakheter og vil frelse oss uansett. Vi bør bare
unngå de virkelig store syndene. Du er oppriktig glad i vennen
din og ønsker at han eller hun skal forstå og finne lykke. Skriv
et brev til denne vennen, hvor du forklarer hva som er galt med
hans eller hennes oppfatning av forsoningen. Bruk sannhetene
Alma forkynte i Alma 5:10–42 som hjelp til å undervise vennen
din. Pass på å forklare følgende punkter i brevet:

• Hva betyr ordet frelst?

• Hva betyr å oppleve den «mektige forandring» og bli «født
av Gud»? Hvordan kan dette prinsipp bidra til å forandre en
person?

• Hva kan vi gjøre for å oppleve denne mektige forandringen?

• Hva er nødvendig for at våre hjerter skal bli forandret og for
at vi skal bli født av Gud?

• Hva vil skje med oss hvis vi ikke forandrer oss?

Forklar dommens dag

Alma beskrev dommens dag, da vi alle skal stå for Gud for
å dømmes.

1. Bruk opplysningene i Alma 5:16–25, og sammenlign den
uomvendtes og den omvendtes følelser.

2. Lære og pakter 76:5–10 gir flere opplysninger om hvordan
den omvendte og rettferdige vil bli velsignet. Studer disse
versene, og sammenlign det Herren gir dem som følger ham,
med det djevelen gir sine tilhengere. Hva foretrekker du?
Hvorfor? Hva ville du føle hvis Herren sa disse ordene
i Alma 5:16 til deg?

Sammenlign med vår tid

Alma visste at kirkens medlemmer på hans tid hadde store
utfordringer. Gransk Alma 5:26–35, 52–62, og skriv ned to
utfordringer som Alma nevnte som også er utfordringer i vår
tid. Bruk det du har lært fra Alma, og forklar hva vi kan gjøre
for å overvinne dem.

Skriv et sammendrag ved hjelp av
nøkkelord

Alma bar sitt
vitnesbyrd i Alma
5:37–52. Skriv ned
det du mener er fem
viktige ord eller
uttrykk i hans
vitnesbyrd. Forklar
dine grunner for
å velge hvert ord
eller uttrykk.

101



Etter at Alma hadde styrket kirken
i Zarahemla, dro han videre til byen

Gideon. Han fant ut at kirkens
medlemmer der var mer trofaste
enn medlemmene i Zarahemla

hadde vært. Derfor var hans
budskap til de hellige i Gideon ikke
så mye et kall til omvendelse som

det var opplæring og oppmun-
tring. Legg merke til hva

Alma forkynte i Alma 6–7
om Frelserens misjon og
hva vi må gjøre for å bli
renset ved hans forsoning.

Alma

Forstå Skriften

Alma 6

Alma 7

Alma 7:11–13 – Hvordan kan Jesu Kristi forsoning
hjelpe meg?
Mange kristne forstår at Frelseren betalte for våre synder ved
sin lidelse i Getsemane og på korset. I Alma 7:11–13 forklarte
profeten Alma at forsoningen gjør dette og mye mer. Alma
vitnet om at Frelseren kom til jorden for å påta seg alle slags
lidelser som er en del av dette jordelivet.

• Han påtok seg «sitt folks smerter og sykdommer» (v.11).
Dette omfatter alle de mange slags lidelser vi opplever,
selv når vi ikke har gjort noe galt.

• Han påtok seg døden så vi kan oppstå (se v.12).

Påkallelse om hans nåde
(v. 3) – Bønn om guddommelig
hjelp

Redskap (v.10) – Person med
spesielle egenskaper og et
spesielt kall

Skrøpeligheter (v.12) –
Svakheter, ufullkommenheter

Får makt (v.15) – Plager

Hans vei er ett evig kretsløp
(v. 20) – Guds veier er evige og
uforanderlige

Måteholdne i alle ting (v. 23) –
å bruke selvkontroll

Fritt (v. 5) – Tilbudt rikelig, ubegrenset

Alma 6–7
Alma forkynner i Gideon

• Han påtok seg våre skrøpeligheter (se v.12), som innbefatter
svakheter og ufullkommenheter i legeme, sinn eller karakter
som vi kjemper med i vårt ønske om å bli mer lik Kristus.

• Han påtok seg våre synder så vi kan bli tilgitt (se v.13).

Eldste John H. Groberg, medlem av De sytti, sa: «Jeg vitner om
at ingen har opplevd eller kommer noensinne til å oppleve
noen omstendigheter, det være seg skuffelser, svik, smerte,
forfølgelse, lidelse eller noe annet, som ikke kan bli og ikke er
blitt tilintetgjort ved Frelseren! Vi kan ikke kjenne noen smerte,
følelsesmessig eller fysisk, som han ikke allerede har kjent.
Det finnes ingen kombinasjon av menneskelige følelser eller
fysiske sykdommer eller lidelser som ikke kan finne lindring
i Frelserens offer for oss. Han vet hvordan han skal hjelpe oss.
Han ønsker å hjelpe oss. Vær så snill å la ham gjøre det.» («Trust
the Lord» [Kirkens skoleverks tema-aften for unge voksne,
1. mai 1994], s. 6.)

Studer Skriften
Gjør oppgave B og oppgave A eller C mens du studerer
Alma 6–7.

Oppsummer dåpens pakt

En pakt er en avtale, et løfte eller en kontrakt mellom to
mennesker eller grupper. Sammenlign Alma 7:15–16 og Lære
og pakter 20:77, og skriv et sammendrag av hva vi lover vår
himmelske Fader og hva han lover oss når vi inngår dåpens
pakt (se Mosiah 18 for ytterligere hjelp).

Anvend forsoningen på vår tid

I Alma 7:9–16 bar Alma sitt vitnesbyrd om Jesu Kristi liv
og misjon.

1. Gransk vers 11–13, og nevn fire forskjellige utfordringer vi
kan stå overfor her i livet som Jesu Kristi liv og forsoning
hjelper oss med (se også opplysningene under «Forstå
Skriften» for Alma 7:11–13).

2. For hver av de følgende situasjoner fastslår du hvilken av de
fire utfordringene de illustrerer. Forklar hvordan personen
ville få hjelp ved å vende seg til Jesus Kristus:

a. Melinda er 12 år. I forrige måned gjorde en bilulykke at
hun ble lam i bena.

b. Jan hadde tatt noen dårlige valg og gjort noe han nå
skammer seg over. Han er nedfor og føler seg verdiløs.

c. Michael er 45 år. Han har kone og barn. Han har nettopp
fått vite at han har kreft, og legene sier at han bare har
ett år igjen å leve. Han er bedrøvet, forvirret og til og med
litt sint.

d. Emma har nettopp blitt kalt til president for sin Laur-
bærpike-klasse. Hun har aldri hatt et slikt kall før. Hun
elsker evangeliet og ønsker virkelig å gjøre en god jobb,
men hun er skremt og føler at hun ikke strekker til.

Illustrer Skriften

Studer Alma 7:19–21, og tegn et bilde av et viktig prinsipp
i evangeliet du finner beskrevet der. Bruk et uttrykk som
forklarer hva tegningen forestiller, som tittel.
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Misjonærarbeid krever stor innsats og kan til tider være
nedslående. Da president Gordon B. Hinckley var ung
misjonær i England, følte han seg svært nedfor. «[Han] skrev
til sin far at han ikke kom noen vei med misjonærarbeidet,
og at han ikke kunne se at det var noen vits i å kaste bort sin
tid og farens penger. Bryant Hinckley svarte både som far
og stavspresident og sendte et kort og fyndig svar: ‘Kjære
Gordon. Jeg har det siste brevet ditt. Jeg har bare ett forslag.
Glem deg selv og sett i gang og arbeid.’» (Sheri L. Dew:
Go Forward With Faith: The Biography of Gordon B.
Hinckley [1996], s. 64.)

Alma ble motløs mens han
forkynte i Ammonihah.
Mens du leser om hans
opplevelser, ser du etter
hvordan Herren oppmun-
tret og styrket ham slik
at han fortsatte sitt arbeid.

Alma 8
Alma treffer Amulek

Forstå Skriften

Alma 8

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 8.

Skriv en artikkel

Sammenlign Almas opplevelser i Meleks land (se Alma 8:3–6)
og i Ammonihah (se v. 7–13). Hva ville du skrive hvis du var
journalist i en avis og hadde fått i oppdrag å skrive en artikkel
om Almas besøk til hvert sted? Pass på å ta med hvordan han
ble behandlet, og hvorfor du tror han ble behandlet slik.

Oppsummer hva som ble sagt

En engel talte til både
Alma og Amulek.

1. Oppsummer hva
engelen sa til Alma
(se Alma 8:14–17)
og til Amulek
(se Alma 8:20,
10:7).

2. Hvordan kan det
engelen sa,
oppmuntre
misjonærer i dag?

Skriv et brev hjem

Tenk deg at du er Alma eller Amulek og skriver et brev til
familien. Studer Alma 8:21–32, og skriv et brev hjem om det
som skjer mens du er på misjon i Ammonihah.

De hårdhjertede menneskene i Ammonihah var sinte på Alma
og Amulek, og hånte dem. Senere ble disse to trofaste misjo-
nærer kastet i fengsel. Hvordan ville du reagere hvis du sto
overfor en slik motstand? Tenk deg at du er sammen med
Alma, mens du leser Alma 9. Hva slags mot trengtes for å stå

Alma 9
Alma forkynner omvendelse 

for folket i Ammonihah

Guds hellige orden (v. 4) – Det
melkisedekske prestedømme

Sjeleangst (v.14) – Sorg,
bedrøvelse, pine

Tiltok i sin ugudelighet
(v. 28) – Ble verre
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overfor disse menneskene? Hva kunne du si som best ville
hjelpe dem? Det Alma og Amulek forkynte for folket
i Ammonihah, finnes i kapittel 9–14.

Forstå Skriften

Alma 9

Alma 9:26–27 – Omvendelsens helbredende prosess
President James E. Faust,
annenrådgiver i Det første
presidentskap, har sagt:
«Vi har alle tatt feil avgjørelser
langs veien. Jeg tror at den
gode og barmhjertige Gud,
hvis barn vi er, vil dømme oss
så lett som han kan for det
gale vi har gjort, og gi oss
størst mulig velsignelse for
det gode vi gjør. Jeg synes
Almas edle ord [i Alma 9:26]
er en bekreftelse på dette.»
(Lys over Norge, jan. 1997,
s. 54.)

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B eller oppgave C mens du studerer Alma 9.

Hva kan vi lære fra historien?

Tell hvor mange ganger Alma brukte uttrykkene «har I glemt»
og «husker I ikke» i Alma 9:7–14.

1. Skriv ned eksemplene han brukte fra nephittenes og
lamanittenes historie for å vise nødvendigheten av
omvendelse.

2. Skriv dine tanker om hvordan hvert av disse eksemplene
kunne hjelpe folket i Ammonihah til å omvende seg.

3. Hvordan hjelper hans eksempler deg til å få et større ønske
om å omvende deg?

Skriv en fortegnelse

I Alma 9:18–22 regner Alma opp nephittenes mange velsignelser.

1. Lag to kolonner i skriveboken din. I den ene skriver du de
timelige (fysiske) velsignelsene nephittene fikk, og i den
andre de åndelige velsignelsene de mottok.

Protesterte (v.1) – Kranglet,
debatterte

Stivnakket (v. 5, 31) –
Egenrådig, stolt

Fordervet slekt (v. 8) – Onde
mennesker

Henvist til en tilstand (v. 11) –
Tildelt forhold

Mer utholdelig (v.15) – Bedre

Forlenge deres tilværelse
(v.16) – La dem få mer tid

Er nær for hånden (v. 25) – Vil
snart komme

2. Les Almas advarsel i Alma 9:23–24. Hvordan samsvarer
denne advarselen med Lære og pakter 82:3? Hvorfor?

Lag en plakat

Lag en plakat som forestiller læresetningene i Alma 9:25–30.
Utform plakaten slik at du kunne bruke den i en klasse for
å hjelpe andre elever til å forstå Almas læresetninger om Jesus
Kristus bedre.

Biskop H. David Burton, daværende førsterådgiver
i Det presiderende biskopsråd, sa: «Alma og

Amulek lyttet til engelen. De aksepterte
misjonskallet og forkynte omvendelse. De sto

fast under motgang og fengsling. De er
helter hvis liv er verdig å etterligne.»

(Lys over Norge, juli 1993, s. 45.)
Mens du leser om Amuleks
omvendelse og vitnesbyrd, overveier
du hvordan hans kunnskap om

Jesus Kristus hjalp ham i den
vanskelige tiden. Hvilke egenskaper hadde
Amulek som du gjerne vil ta etter?

Forstå Skriften

Alma 10

Alma 10:22–23 – «De rettferdiges bønner»
President Spencer W. Kimball, daværende fungerende president
for De tolv apostlers quorum, sa: «Mange røster fra forførende
ånder gjør seg til talsmenn for verdslige gleder og uhemmet
fysisk tilfredsstillelse. Vår verden er i dag stort sett likedan som
den var på den tid da nephittprofeten sa: ‘. . . om det ikke

Slektninger, slektning (v. 4,
7, 11) – Familiemedlemmer

Hemmeligheter (v. 5) –
Sannheter som bare kan gjøres
kjent ved guddommelig
åpenbaring

Bevart (v. 5) – Spart

Tilkjennegi (v.10) – Gjøre
kjent

Listige planer (v.13) – Uærlige
og villedende måter å spørre
og tale på

Forvende (v.18) – Forandre,
forvrenge

Pest (v. 22–23) – Sykdom eller
landeplage

Amulek

Alma 10
Amuleks vitnesbyrd
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hadde vært for de rettferdiges bønner. . . , ville I allerede nå ha
vært hjemsøkt av fullstendig ødeleggelse. . .’ (Alma 10:22).
Selvfølgelig finnes det mange, mange rettferdige og trofaste
mennesker som lever etter budene og som gjennom sin
livsførsel og sine bønner forhindrer at verden blir ødelagt.» (Lys
over Norge, okt. 1971, s. 305.)

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 10.

Intervju en ny konvertitt

Snakk med en ny konvertitt i Kirken om hans eller hennes
omvendelse og vitnesbyrd. Sammenlign denne konvertittens
opplevelse med Amuleks i Alma 10:1–11. Besvar følgende
spørsmål:

1. Hvordan lignet deres opplevelser hverandre?

2. Hvordan var de forskjellige?

3. Hvordan ligner Alma 10:8 på 1. Nephi 3:7?

Lag en ordliste

1. Mens du leser Alma 10:12–32, skriver du en liste over ordene
som beskriver de lovkyndige og dommerne i Ammonihah.

2. Hvorfor tror du disse lærde, rike og innflytelsesrike
menneskene bekymret seg så mye angående Almas og
Amuleks ord?

Forklar

I Alma 10:22–23 forkynte Amulek en viktig læresetning. Studer
disse versene, og besvar følgende spørsmål:

1. Hva beskyttet byen Ammonihah mot å bli ødelagt?

2. Kan du gi noen eksempler som viser hvordan dette
prinsippet er riktig i dag?

3. Hvilken trøst og forsikring gir dette prinsippet deg?

Amuleks forfedre

Josef
(solgt til Egypt)

Manasse

Lehi
(kom fra Jerusalem)

Nephi

Aminadi
(tolket innskrift på tempelmuren)

Ishmael

Giddonah

Amulek
Far/sønn-
forhold Etterkommer

Ville du fornekte ditt vitnesbyrd for en stor sum penger?
I Alma 11 utfordret Zeezrom, en ugudelig lovkyndig, Almas
og Amuleks læresetninger. Se etter hvor mye penger han
tilbød Amulek for å fornekte Guds eksistens. Legg også merke
til hvordan Amulek gjorde Zeezrom til skamme.

Forstå Skriften

Alma 11

Alma 11:5–19 – Nephittenes myntsystem
Følgende oversikt vil hjelpe deg å forstå nephittenes mynt-
system i dommernes regjeringstid bedre. Legg merke til at en
dommers dagslønn på den tiden tilsvarte en senine av gull
(se Alma 11:3).

Alma 11:38–39 – Hvordan er Jesus Kristus også
«den evige Fader»?
Se under «Forstå Skriften» for Mosiah 15:1–7 (s. 84).

Sølvmynter = Gullmynter = Verdien i korn

Leah Ingen 1/8 mål

Shiblum Ingen 1/4 mål

Shiblon Ingen 1/2 mål

Senum Senine 1 mål

Ingen Antion 1 1/2 mål

Amnor Seon 2 mål

Ezrom Shum 4 mål

Onti Limnah 7 mål

Nephittenes mål og vekt

Tvunget til (v. 2) – Ble nødt til

Vinning (v. 24) – Penger

Forløsningen fra dødens
bånd, løse denne timelige
døds bånd (v. 41–42) –
Overvinne døden gjennom
oppstandelsen

Timelig (v. 42) – Fysisk, jordisk

Stilles for (v. 44) – Kalt til
å svare for, anklaget for å ha
gjort noe galt

Ikke se forgjengelighet mer
(v. 45) – Aldri dø igjen

Alma 11
Alle «skal få del i»

oppstandelsen
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Forstå Skriften

Alma 12

Alma 12:9–10 – Hvordan kan jeg få kjenne
«Guds hemmeligheter»?
Nyere åpenbaring forklarer at vi går fremover trinn for trinn.
Vi mottar mer lys og sannhet når vi holder Guds bud og er
trofaste mot det lys og den sannhet vi allerede har. (Se L&p
84:44–47, 93:20, 27–28.)

Alma 12:16–18, 32 – Hva er den annen død?
Eldste Boyd K. Packer, medlem av De tolv apostlers quorum,
har forklart: «Forsoningen var absolutt nødvendig for at
menneskene skulle kunne rense seg fra synd og overvinne den
annen død, som er den åndelige død, som er adskillelse fra vår
Fader i himmelen. For Skriften forteller oss, syv ganger forteller
den oss, at intet urent kan komme inn i Guds nærhet.» (Lys over
Norge, juli 1988, s. 63, se også punkt 5 under «Forstå Skriften»
for Alma 5:9, s. 101.)

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 12.

Definer et uttrykk

1. Les Alma 12:6, og skriv tre uttrykk som tilkjennegir Satans
hensikter.

2. For hvert uttrykk du skrev, skriver du ned en metode som
Satan bruker for å trekke de unge ned i dag.

3. Studer Alma 12:9–11, og skriv en definisjon av uttrykket
«helvetes lenker».

Skriv en tale

Tenk deg at du har fått i oppdrag å tale på et nadverdsmøte om
emnet «Den endelige dom». Skriv en kort tale. Bruk Alma
12:12–18 som henvisning. Bruk minst to sitater fra disse
versene.

Bevisstheten (v.1) –
Kunnskapen, erindringen

Listig, list (v. 4) – Slu,
snedig, smart

Håne (v. 4) – Kritisere,
fornærme

Snarer (v. 6) – Feller

Oppmerksomhet og flid
(v. 9) – Lydighet og trofasthet

Keruber (v. 21) – En slags
engler

Prøvestand, forberedelse-
stilstand (v. 24, 26) – Prøvetid

Før verdens grunnleggelse
(v. 25) – i det førjordiske liv

Forlatelse (v. 34) – Tilgivelse

Fortørne, fortørnelse
(v. 36–37) – Forårsake at en
annen blir sint. Den «første
fortørnelse» kan vise til
menneskenes fall eller til den
gangen da Israels barn knurret
og valgte ugudelighet etter
at Herren hadde fridd dem ut
fra Egypt.
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Zeezrom

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Alma 11.

Litt matematikk

Les Alma 11:1–19, og løs følgende matematikkoppgaver:

1. Hvor mange mål korn kunne en nephittdommer kjøpe for
dagslønnen sin? (Se v. 3, 7.)

2. Hvor mange dagslønner var en onti av sølv verdt? 
(Se v. 11–13.)

3. Hvor mange dagslønner tilbød Zeezrom Amulek hvis han
ville fornekte sitt vitnesbyrd? (Se v. 22.)

4. Hvor mye penger ville du anta Zeezroms bestikkelse ville
være verdt i dag?

5. Hvorfor tror du det er viktig med opplysninger om
nephittenes myntsystem?

Nyttige misjonærskriftsteder

Misjonærer blir stilt mange spørsmål. Skriv ned hvilke vers
fra Alma 11:36–46 du ville bruke for å besvare hvert av de
følgende spørsmålene:

1. Hvordan vil jeg se ut når jeg har oppstått?

2. Hvor mange mennesker som lever på jorden, vil oppstå?

3. Hva kreves det at jeg gjør for å komme inn i himmelen?

4. Vil jeg noensinne dø igjen etter at jeg har oppstått?

Du kan få mange anledninger
gjennom livet til å dele evangeliet
med andre og undervise mennesker
som ikke er medlemmer av Kirken.
Alma 11 er en opptegnelse over
Amuleks erfaring med Zeezrom.

Alma 12 beretter om Alma som
underviser Zeezrom og folket som

var rundt omkring. Mens du
leser kapittel 12, tenker du

over hvordan misjonærer
i dag kan bruke disse
læresetningene eller
doktrinene i sine
samtaler.

Alma 12
Alma underviser om frelsesplanen



Et fall oppover

Les Alma 12:19–27, og besvar
følgende spørsmål:

1. Hva hendte da Adam spiste
av den forbudte frukt?

2. Hva ville ha hendt hvis
Adam hadde spist av livets
tre etter at han hadde spist av
den forbudte frukt? (Se v. 23.)

3. Hvorfor er det nødvendig
med en «prøvetid» før vi
oppstår og før vi blir dømt?
(Se Alma 42:4–5.)

Prestedømmet er Guds myndighet som er delegert til mennes-
ker for å virke for hans barns frelse. Vår himmelske Fader
valgte menn i det førjordiske liv som han visste ville være
i stand til å hjelpe ham i jordelivet. Hvordan visste han hvem
han skulle velge? Alma forklarte dette og hjalp oss å forstå det
store ansvar som hviler på dem som mottar prestedømmet.
Når du har lest Alma 13, vil du være i stand til å forklare
hvorfor prestedømmet er viktig, og hva Herren venter av dem
som har denne myndighet.

Forstå Skriften

Alma 13

Alma 13:1–18 – «Guds hellige orden»
Uttrykket «Guds hellige orden», eller en form av det,
forekommer ofte i Alma 13. Det viser til Det melkisedekske
prestedømme. Før Melkisedeks tid ble dette prestedømmet
«kalt Det hellige prestedømmet etter Guds Sønns orden.

Henlede eders tanker (v.1) –
Be dere tenke på

Guds forutviten, forutkunn-
skap om alle ting (v. 3, 7) –
Guds evne til å kjenne
fremtiden på forhånd

Helliggjort (v.11) – Gjort rene
fra synd

Klær ble vasket hvite (v.11) –
Synder ble tilgitt

Avsky (v.12) – Hat

Omvendelsens verdige
frukter (v.13) – Gode
gjerninger som tilfredsstiller
omvendelsens krav

Forbilde (v.16) – Symbol

Forvrenge (v. 20) – Forvanske
meningen av

Alma 13
Guds prestedømme

Men av aktelse eller ærbødighet for det Høyeste Vesens navn,
og for å unngå å gjenta hans navn for ofte, kalte de, kirken
i oldtiden, dette prestedømmet etter Melkisedek eller Det
melkisedekske prestedømmet» (L&p 107:3–4).

Studer Skriften
Gjør oppgave A og oppgave B eller C mens du studerer
Alma 13.

Forklar hva det betyr

Mens du leser Alma 13:1–6, oppsummerer du budskapet med
dine egne ord.

Intervju en prestedømsbærer

Les Alma 13:7–13 sammen med en som har Det melkisedekske
prestedømme. Still følgende spørsmål, og skriv ned svarene
hans:

1. Hva er etter din mening den viktigste læren i disse versene?

2. Hvorfor synes du det er et privilegium å ha Det
melkisedekske prestedømme?

3. Hvordan tror du det ville ha vært om alle prestedømsbærere
svarte til beskrivelsen i vers 12?

Presenter en leder i Kirken

Du har blitt bedt om å presentere Melkisedek som taler ved en
tema-aften. Bruk Alma 13:14–19 for å samle noen kjensgjer-
ninger som du kan bruke i presentasjonen. Skriv ned hva du
ville si for å presentere denne store mannen.

Det kreves ofte mot for å følge læresetningene til Herrens
tjenere. Men de utfordringene som de ydmyke i Alma 14 sto
overfor, er virkelig bemerkelsesverdige. Du kan bli overrasket
over hvor mye nye konvertitter og andre rettskafne mennesker
må tåle for sin tros skyld. Legg spesielt merke til hva Amulek
følte for det han så, og til Almas styrke og visdom. Prøv
dessuten å tenke deg hva de ugudelige tenkte da de så hva som
til sist hendte med Alma og Amulek.

Alma 14
Evangeliets budskap gjør 

de ugudelige sinte
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Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Alma 14.

Forklar prinsippene

1. Studer Alma 14:8–11, 60:13 og sitatet av eldste Kimball under
«Forstå Skriften» for Alma 14:8–11, og forklar deretter
hvorfor du tror at Alma og Amulek ikke brukte prestedøm-
mets myndighet til å redde de rettferdige som ble drept.
Legg spesielt merke til den veiledningen fra Ånden som
Alma fulgte.

2. Hvilken innsikt gir uttalelsen av eldste Kimball for å forklare
hvorfor Alma og Amulek måtte vente så lenge før de ble gitt
kraft til å befri seg selv fra fengslet? (Se Alma 14:26–29.)

Ubesvarte spørsmål

Etter å ha tvunget Alma og Amulek til å se på at de trofaste ble
brent, stilte de ugudelige dommerne i Ammoniah dem mange
spørsmål. Syv av disse er nedtegnet i Alma 14:14–21.

1. Finn disse spørsmålene, og skriv dem i skriveboken din.
Skriv så svaret du mener Alma og Amulek kunne ha gitt
hvis de hadde ment det var riktig å svare.

2. Les Alma 14:2–5 og deretter 3. Nephi 14:6 og Matteus
27:11–14, og forklar hvorfor du tror de nektet å besvare
spørsmålene fra de ugudelige dommerne.

3. Er det nødvendig å svare hver person som håner deg for din
tro eller kritiserer Herrens verk? Hvorfor eller hvorfor ikke?
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Forstå Skriften

Alma 14

Alma 14:8–11 – Hvorfor lar Herren de rettferdige lide?
Mange av oss føler kanskje som Amulek gjorde da han så de
rettferdige, ydmyke menneskenes lidelse. Men Alma hjalp ham
(og oss) å forstå at vår himmelske Fader har et større syn på det
som kan virke som en tragedie for dødelige menn og kvinner.

Eldste Spencer W. Kimball, som da
var medlem av De tolv apostlers

quorum, forklarte:

«Vi finner mange mennesker som
er kritiske når et rettferdig
menneske blir drept, når en ung
far eller mor blir revet bort fra

familien, eller når det inntreffer
en brå død. Noen blir bitre når

bønner de ofte gjentar, synes
å forbli ubesvarte. Noen mister

troen og blir ergerlige når
oppriktig salving ved hellige
menn synes å bli oversett. . . Men

hvis alle de syke ble helbredet,
hvis alle de rettferdige ble beskyttet

og alle de ugudelige tilintetgjort, ville
hele Faderens plan bli avbrutt, og

evangeliets grunnleggende prinsipp, handlefriheten, ville bli
satt ut av spill. . .

Skulle alle bønner øyeblikkelig besvares ifølge våre selviske
ønsker og vår begrensede forståelse, ville det bli liten eller
ingen lidelse, sorg, skuffelse eller endog død, og hvis dette ikke
var tilstede, ville det heller ikke finnes glede, suksess,
oppstandelse, evig liv og guderang.» («Tragedie eller skjebne»,
Lys over Norge, juli 1968, s. 241, se også Alma 60:13, L&p 98:13.)

Opprørt (v. 6) – Plaget, pint

Martyr (v. 9) – En som lider
og dør på grunn av sin tro

Fortært (v. 9–10, 14) –
Tilintetgjort, brent til døde

Tvinger (v.11) – Befaler

Svovel (v.14) – Symbolsk for
den kval og pine de ugudelige
gjennomgår



Som du lærte i Alma 14, drev de ugudelige menneskene
i Ammonihah ut noen av de som trodde på Almas budskap,
inkludert Zeezrom, og brente de andre på bålet. Alma 15
forteller oss hvor disse troende dro, og hva som hendte med
Zeezrom og Amulek, som mistet alt de hadde, i Ammonihah.
Legg også merke til hva dette kapitlet lærer oss om virkning-
ene av skyld og kraften i forsoningen.

Forstå Skriften

Alma 15

Studer Skriften
Gjør en av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Alma 15.

Hva kunne han ha sagt?

Les Alma 15:1–4, og skriv
deretter et budskap som
uttrykker det du tror Zeezrom
ønsket å si til Alma og
Amulek.

Skriv en dagbokinnføring

Skriv en dagbokinnføring som om du var enten Zeezrom eller
Alma, og fortell om hendelsene som beskrives i Alma 15:5–12.

Gi et eksempel fra vår tid

1. På grunnlag av Alma 15:16 skriver du opp hva Amulek ga
avkall på for å tjene Herren.

2. Beskriv en du kjenner og som i likhet med Amulek var villig
til å ofre for å reise på misjon.

Opprev (v. 3) – Plaget, pinte

Tilskrev (v.15) – Ga æren for

Helligdommer (v.17) –
Steder for tilbedelse

Alma 15
Misjon til Sidoms land

Alma advarte de ugudelige i Ammonihah og sa at de ville bli
tilintetgjort hvis de ikke omvendte seg (se Alma 8:16–17, 9:4).
Alma 16 forteller hvordan denne profetien gikk i oppfyllelse.
Ironisk nok nøt resten av landet store velsignelser fra Herren
etter hvert som kirken vokste under Almas forkynnelse
og ledelse. Mens du leser dette kapitlet, kan du tenke over
hva Mormon ønsket at vi skulle lære ved å sammenligne
Ammonihahs historie med beskrivelsen av velsignelsene de
rettferdige mottok.

Forstå Skriften

Alma 16

Studer Skriften
Gjør en av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Alma 16.

Tegn et kart

1. I skriveboken din tegner du en forenklet utgave av kartet
over landene i Mormons bok som står på side 203. Skriv
stedene som nevnes i Alma 16:1–8, inn på kartet. Vis så ved
hjelp av piler og forklaringer hva som hendte i vers 1–8.

Tilstrekkelig (v. 3) – Stor nok

Øde (v.11) – Ubebodd

Likene ble revet i stykker
(v.10) – Døde kropper ble
ødelagt

Synagoger (v.13) – Kirker,
steder for tilbedelse

Innpodet i det sanne
oliventre (v.17) – Slutte seg til
Kristus og hans kirke

Poding er å sette en gren fra en
plante inn i stammen på en annen
plante. Det er et symbol på hvordan
vi blir forenet med Jesus Kristus.

Fiendskap (v.18) – Ønske om
å såre andre, hat

Strid (v.18) – Kritikk,
fornærmelser

Vellystighet (v.18) –
Usømmelige handlinger

Alma 16
Slutten for byen Ammonihah
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2. Hva tror du Mormon ønsket at vi skulle lære fra denne
historien?

Tenk deg at du selv er med

Dann deg et bilde av hvordan det var å bo i Zarahemla etter
at «kirken ble organisert overalt i landet» (Alma 16:15, 
se v. 15–21). Beskriv to ting du ville ha likt best ved å bo der.

Beskriv godene

Gransk Alma 16, og beskriv minst tre goder ditt samfunn ville
nytt godt av hvis alle etterlevde evangeliet.

Ammon, Aaron, Omner og Himni

I Mosiah 28 ønsket kong Mosiahs fire sønner å reise på misjon
istedenfor at en av dem skulle være konge. Alma 17 innleder
beretningen om deres misjon til lamanittene og viser fantas-
tiske eksempler på hva det betyr å være en misjonær. Når du
leser de neste kapitlene, bør du være spesielt oppmerksom
på hva du lærer om vellykkede misjonærers forberedelse,
handlinger og læresetninger. Husk at du ikke trenger å være
heltidsmisjonær for å begynne å anvende det du lærer.

Forstå Skriften

Alma 17

Slit (v. 5) – Tretthet

Lavheten (v. 9) –
Ugudeligheten

Kall (v.18) – Oppdrag

Alma 17
En misjon til lamanittene

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Alma 17.

Finn mønsteret

1. Lag et enkelt diagram, omtrent slik som det nedenfor,
i skriveboken din. Gransk deretter Alma 17:2–3, og før opp
i rutene det mønster som Mosiahs sønner fulgte for å tilegne
seg åndelig kraft.

2. Hvilken av disse åndelige velsignelsene ville du spesielt like
å motta? Hva må du gjøre for å motta den?

Anvend Skriften

Tenk over følgende situasjon: Eldste Brown og eldste Wilson
er de første misjonærer som har virket i en liten, isolert by.
Borgermesteren i byen har funnet ut at eldstene har kommet,
og han har sendt beskjed til dem om at de ikke er velkomne
i hans by. I sitt morgenstudium av evangeliet leser eldstene
Alma 17. Begge føler de at de skal anvende det de har lært der,
på sin situasjon i nyere tid.

1. Skriv en avslutning på denne historien. Ta med hva du
mener disse to eldstene kan gjøre for å anvende prinsippene
de lærte i Alma 17. Prøv å ta med så mange prinsipper for
effektivt misjonærarbeid som mulig.

2. Etter historien setter du opp en liste over prinsippene de
anvendte, og versene hvor du fant hvert prinsipp.

Et vellykket resultat som misjonær avhenger ofte av hvordan
evangeliets budskap først blir presentert. Hvordan ville du
begynne å undervise en konge i evangeliet? Mens du leser
Alma 18, kan du se etter flere eksempler på hvordan evangeliet

Alma 18
Kong Lamonis omvendelse

Hva de gjorde 
for å forberede 
seg:

Hva resultatet 
var:
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kan forkynnes for andre på en effektiv måte – både med
hensyn til hva som skal forkynnes, og hvordan det skal
forkynnes.

Forstå Skriften

Alma 18

Alma 18:36–43 – Kraften i evangeliets læresetninger
Hvor skal du begynne når du har anledning til å undervise en
annen i evangeliet som ikke engang vet noe om Gud? Legg
merke til at Ammon begynte ved å besvare kong Lamonis
spørsmål angående Guds natur (se Alma 18:18–28), og han
fortalte ham så om skapelsen (se v. 28–36), fallet, innbefattet
hans forfedres falne adferd (se v. 36–38), og forsoningen, eller
«forløsningsplanen» (v. 39). Ammons valg av hva han skulle
undervise om og i hvilken rekkefølge han skulle gjøre det, var
inspirert og gjorde et mektig inntrykk på kong Lamoni
(se v. 42–43).

Eldste Russell M. Nelson, medlem av De tolv apostlers quorum,
har hjulpet oss å forstå hvorfor disse læresetningene er så
viktige: «Siden den er det sentrale i planen, skulle vi prøve
å fatte forsoningens betydning. Men før vi kan forstå den, må vi
forstå Adams fall. Og før vi fullt ut kan verdsette fallet, må vi
først forstå skapelsen. Disse tre begivenheter – skapelsen, fallet
og forsoningen – er tre fremtredende støttepilarer i Guds plan,
og de er doktrinært beslektet.» (Lys over Norge, jan. 1994, s. 32.)

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 18.

Sammenlign Skriften med et eksempel
i vår tid

1. Les følgende historie som eldste Robert E. Wells, som var
medlem av De sytti, fortalte. Hvordan ligner denne historien
på det som fortelles om Ammon i Alma 17–18?

«To eldster møtte og underviste en professor. . . Hans sinn
var ikke åpent for deres budskap, men mannen måtte inn på
sykehus for å bli operert. Mens han var rekonvalesent på
sykehuset, forfalt gården og haven. De to misjonærene følte
at de skulle bruke forberedelsesdagen sin til å klippe plenen,
trimme hekken og luke i blomsterbedene.

Hustruen fortalte mannen hva de hadde gjort. Han sendte
bud om at eldstene måtte komme til sykehuset, og med tårer

Plyndring (v. 7) – Det å stjele

Uttrykk (v.12) –
Ansiktsuttrykk

Lese (v.18) – Forstå

List (v. 23) – Knep, strategi
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i øynene sa han: ‘Aldri i hele mitt voksne liv har noen
anstrengt seg for å gjøre noe for meg.’

Hans opptreden forandret seg. Han lyttet til misjonærdis-
kusjonene. Han hadde tidligere vært skeptisk, men nå lyttet
han svært oppmerksomt, og de kunne se at han ble mer
mottagelig og ydmyk. Han ba for første gang siden han var
barn, og han fikk et vitnesbyrd og ble døpt.» (Lys over Norge,
nr. 2 1986, s. 22–23.)

2. Hva slags tjeneste kan du gjøre for din familie, ditt nabolag
og nærmiljø på dette tidspunkt i livet?

En plan for undervisning i evangeliet

Ammon presenterte evangeliet for kongen trinn for trinn.

1. Tegn et diagram som vist her, i skriveboken din. Fyll ut hvert
trinn med et sammendrag av det Ammon forkynte for
lamanitt-kongen i Alma 18:24–40.

2. Forklar hvorfor du tror Ammon valgte å forklare disse
læresetningene i denne rekkefølgen (se om nødvendig under
«Forstå Skriften» for Alma 18:36–43 for ytterligere hjelp).

Prinsipper for å dele evangeliet
med andre

Skriv tre viktige prinsipper du har lært fra Alma 17–18 med
hensyn til å dele evangeliet med andre, som du tror alle
Kirkens medlemmer kan bruke – ikke bare heltidsmisjonærer.

I Alma 19 finnes noen bemerkelsesverdige åndelige opple-
velser. De kan til og med virke enda mer bemerkelsesverdige
hvis du leser om igjen beskrivelsen i Alma 17:14–15 av hva
slags mennesker Ammon virket blant. Vær spesielt oppmerk-
som på hva Mormon ønsket at vi skulle lære fra disse
opplevelsene, slik det står i slutten av Alma 19.

Alma 19
Kong Lamonis hustru og 

andre blir omvendt

En konge blir omvendt

v. 28–32

v. 33–35

v. 36–40

Alma 18:24–27
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Forstå Skriften

Alma 19

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Alma 19.

Omvendelsesprosessen

Alma 19 lærer oss mye om omvendelsesprosessen. Besvar
følgende spørsmål som hjelp til å oppdage denne prosessen:

1. Hva tror du er de viktigste ord og uttrykk i Alma 19:6, 33
som beskriver kong Lamonis og hans tjeneres omvendelse?
Hvorfor mener du hvert ord eller uttrykk som du valgte, er
viktig?

2. Hvordan ble Abish omvendt, ifølge Alma 19:16–17?

3. Hvordan ble andre lamanitter omvendt, ifølge Alma
19:29–35?

Gravkammer (v.1) – Grav

Slør (v. 6) – Forheng

Utstrakt på jorden (v.17–18) –
Rett ut på bakken

Irettesatte (v. 20–21, 26) –
Mislikte, skjente på

Betjente (v. 33) – Hjalp
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4. Hvorfor tror du det var noen som ikke ble omvendt?

Tenk over hvilke ord, uttrykk eller hvilken opplevelse i Alma 19
som ligner mest din egen omvendelsesprosess.

Hva er moralen i historien?

I Alma 19:36 forklarte profet-historikeren Mormon hva han
ønsket at vi skulle lære av Ammons opplevelser.

1. Forklar med egne ord hva Mormon sa vi skulle lære, og
skriv opp minst to hendelser fra Alma 17–19 som illustrerer
dette prinsippet.

2. Hvor viktig er dette prinsippet for deg?

Ikke alle Mosiahs sønner hadde like stor fremgang i misjonær-
arbeidet som Ammon. I Alma 20 kommer du til å lese om
hvordan Ammons bror Aaron og hans ledsagere havnet
i fengsel. Du kommer også til å lese om hvordan Ammon fikk
befridd dem i en kamp med sverdet med Lamonis far! Det som
begynte som en svært farlig situasjon, endte som nok en stor
misjonærmulighet. 

Forstå Skriften

Alma 20

Studer Skriften
Gjør en av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Alma 20.

Intervju en misjonær

1. Les Alma 20:1–5, og forklar hvordan Ammon visste at hans
brødre var i fengsel.

2. Intervju en i din stav eller ditt distrikt som har vært eller nå
er på misjon, og be ham eller henne fortelle deg om en gang
da de ble ledet av Ånden. Oppsummer denne hendelsen
i skriveboken din.

List (v.13) – Sluhet

Det er nødvendig at du
skåner din sønn (v.18) –
Du må stoppe

Hevn (v.18) – Straff

Alma 20
Ammon møter Lamonis far
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Dear Family;        March 31

Hi! How are you all? I am fine. I wanted to write and 

thank you all for the great… 

Fullfør setningene

Ammon talte frimodig
til kong Lamonis sinte
far. Nedenfor følger
noen uttrykk som
oppsummerer hva han
sa og hvordan kong
Lamonis far svarte.
Skriv uttrykkene
i skriveboken din,
og fullfør dem med
dine egne ord. Bruk
det du har lært fra
Alma 20:17–27. Etter
hver fullført setning
viser du hvem det var
som snakket.

1. Ikke drep din sønn. Men hvis du gjør det, er det bedre at. . .

2. Hvis du dør, da. . .

3. Jeg vet at hvis jeg skulle drepe min sønn,. . .

4. La mine brødre slippe ut av fengsel. . .

5. Hvis du vil spare mitt liv. . .

6. Fordi du er glad i min sønn. . .

En forandring i hjertet

Bruk ordrette sitater fra Alma 20 til å besvare spørsmål 1 og 2.
Besvar spørsmål 3 med dine egne ord:

1. Hva følte kong Lamonis far for Ammon til å begynne med
da de møttes?

2. Hvorfor forandret hans holdning seg?

3. Hva lærer dette oss om hvordan vi skal behandle mennesker
som setter seg imot sannheten?

Alma 21–26 er en opptegnelse over Aarons, Mulokis og deres
brødres misjonærvirksomhet. Deres erfaring var svært
forskjellig fra Ammons. Mens du leser Alma 21, kan du legge
merke til hvordan den var annerledes og hvorfor. Du kan bli
overrasket over hvem det var som ga dem størst problemer.

Alma 21
Aaron og hans brødre 

underviser lamanittene

Forstå Skriften

Alma 21

Alma 21:3 – Hvem var amalekittene og Amulons folk?
Amalekittene var frafalne nephitter. Dette er første gang de
nevnes i Mormons bok. Amulons folk var etterkommere av
kong Noahs ugudelige prester, som forlot sine familier, flyktet
ut i villmarken, giftet seg med lamanittiske kvinner og ble en
del av lamanittenes samfunn (se Mosiah 23:31–35).

Alma 21:4 – Nehors orden
Du finner opplysninger om «Nehors orden» under «Forstå
Skriften» for Alma 1:12 (s. 97–98).

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Alma 21.

Skriv et brev

Når du har lest Alma 21, skriver du i skriveboken din et 
brev til familien din som om du var Aaron. Beskriv kort dine
opplevelser.

Ditt favorittskriftsted

Les Alma 21:9. Tenk deg at du ønsker å «åpne skriftene» for en
venn med tanke på Frelseren. Hvilket skriftsted i Mormons bok
som du hittil har studert, ville du dele med vedkommende?
Hvorfor?

Misjonærer har i oppdrag å forkynne
evangeliet. Men dette oppdraget

medfører mange utfordringer. En
misjonær må spørre: Hva skal jeg
undervise om? Hvordan kan jeg
hjelpe mennesker å føle Ånden?
Hva skal jeg svare på deres spørs-
mål? Vær på utkikk etter positive
eksempler med hensyn til under-
visning i evangeliet mens du leser

Alma 22
Aaron underviser lamanittenes konge

Tilta (v. 3) – Vokse

Ugudelighet (v. 3) – Synd,
tanker og handlinger som Gud
finner frastøtende

Synagoger, helligdommer
(v. 5–6, 11, 16, 20) – Kirker,
steder for tilbedelse

Forløse (v. 7) – Frelse
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om Aaron som underviser kong Lamonis far. Sammenlign
hvordan og hva han forkynte, med det Ammon gjorde
i Alma 18:22–40.

Forstå Skriften

Alma 22

Alma 22:12–14 – For å forstå forsoningen må vi først
forstå læren om skapelsen og Adams fall
Eldste Bruce R. McConkie, som var medlem av De tolv
apostlers quorum, skrev: «Faderens evige plan nødvendig-
gjorde skapelsen, fallet og forsoningen, alt vevet sammen i et
samlet hele.» (A New Witness for the Articles of Faith [1985], s. 82.)

President Ezra Taft Benson ga oss ytterligere hjelp til å forstå
dette:

«De hellige i Mormons bok visste at forløsningsplanen måtte
begynne med beretningen om Adams fall. . .

På samme måte som mennesker ikke virkelig ønsker mat før de
er sultne, så ønsker de ikke Kristi frelse før de vet hvorfor de
trenger Kristus.

Det er ingen som forstår ordentlig og tilstrekkelig hvorfor de
trenger Kristus før de forstår og aksepterer læren om fallet og
dets virkning på menneskeheten. Og det er ingen annen bok
i verden som forklarer denne livsviktige lære på langt nær så
godt som Mormons bok. . .

Godtar vi og underviser vi det åpenbaringene forteller oss om
skapelsen, Adam og menneskets fall og forløsningen fra dette
fall gjennom Kristi forsoning? . . .

Forstår vi, og er vi effektive når det gjelder å undervise og
forkynne om forsoningen? Hva betyr Herrens lidelse
i Getsemane og på Golgata for hver av oss personlig?

Hva betyr forløsningen fra fallet for oss?» (Lys over Norge,
juli 1987, s. 79.)

Edelmodighet (v. 3) –
Uselviskhet

Kjødelige tilstand (v.13) –
Jordiske eller timelige
tilværelse

Utryddet av mitt bryst (v.15) –
Fjernet fra mitt hjerte eller
min sjel

Kastet seg til jorden (v.17) –
Falt ned i ærbødighet

Ble formildet (v. 25) – Ble
fredelig stemt

Innesluttet (v. 33) – Omringet

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Alma 22.

Finn nøkkelord

1. Les Alma 22:5–11, og skriv opp fem nøkkelord som
representerer hovedidéene i disse versene.

2. Sett ring rundt det ordet du mener er viktigst, og forklar
hvorfor du valgte det.

3. Hvorfor tror du misjonærer begynner med å undervise
i evangeliets grunnleggende prinsipper?

Besvar spørsmålet

1. Hvilke tre svært viktige læresetninger underviste Aaron
kongen om, ifølge Alma 22:12–14? (Se om nødvendig under
«Forstå Skriften» for Alma 22:12–14 for å få hjelp.)

2. Etter at kongen hadde lært om disse to læresetningene, stilte
han to viktige spørsmål (se v.15). Skriv disse to spørsmålene
med dine egne ord.

3. Bruk Alma 22:15–18 som mønster, og skriv ditt svar hvis en
venn stilte deg disse spørsmålene.

Kjenner du noen som er blitt omvendt til Herren og hans
evangelium på grunn av misjonærarbeid? Hvordan forandret
de seg da de aksepterte evangeliet? På hvilke måter har ditt
studium av Mormons bok påvirket ditt liv? Mens du leser
Alma 23, kan du legge merke til hvordan evangeliets budskap
forandret menneskene Ammon underviste. Se etter pakten de
inngikk, og tenk over hvordan den ville påvirke deres fremtid.

Alma 23
Anti-nephi-lehittene
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Forstå Skriften

Alma 23

Alma 23:17 – Hva betyr navnet Anti-Nephi-Lehi?
Navnet Anti-Nephi-Lehi kan bety at de nye konvertittene ønsket
å bli som Nephi og Lehi, og de kan ha valgt et nytt navn som
gjenspeilte deres rettferdige ønsker. Undersøkelser viser at
i noen språk finnes det en vanlig rot som tilsvarer ordet anti,
og som betyr «stilt overfor» eller «stå med ansiktet mot»,
slik du gjør foran et speil. Det kan ha en lignende betydning
som ordet imitasjon. Sett i dette lys kan navnet anti-nephi-lehitter
vise til mennesker som ønsker å etterleve det Nephis og Lehis
etterkommere forkynte (se Daniel H. Ludlow: A Companion to
Your Study of the Book of Mormon [1976], s. 210).

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 23.

En sann omvendelse

Les Alma 23:6–13, og besvar følgende spørsmål:

1. Hva gjorde de lamanitter som ble døpt, som viste at de var
omvendt til Herren?

2. Hvorfor tror du at disse lamanittene «aldri falt fra» (v. 6)?

3. Hvilke opprørsvåpen mot Gud skulle folk i dag «nedlegge»?

Undervisning i evangeliet

Studer Alma 23:4–6, og besvar følgende spørsmål:

1. Hva brukte Aaron og hans
brødre som en hovedkilde
i sin undervisning?

2. Hvilken kraft hjalp dem
i deres undervisning?

3. Hvilke uttrykk beskriver
hvor effektiv deres
undervisning var?

4. Hvilke hendelser har
styrket ditt vitnesbyrd?

Forklar hvem og hvorfor

Les Alma 23:6–13, 16–18. Forklar hvem menneskene var som
hadde tatt navnet Anti-Nephi-Lehi, og hvorfor de var så
trofaste med hensyn til å holde budene.

Befaling (v. 2) – Lov, ordre

Fri adgang (v. 2) – Frihet til
å komme og gå som de ønsket

Plyndre (v. 3) – Røve

Innviet (v. 4) – Beskikket til et
hellig formål

Rådførte seg med (v.16) –
Snakket med, søkte råd hos

Skille seg ut (v.16) – Bli kjent
eller identifisert ved

Forbindelser (v.18) –
Vennskapelig forhold og
kommunikasjon

Tenk på de paktene du sluttet
i dåpen, og hvor viktige disse
paktene er. Ville du være
villig til å gi ditt liv heller
enn å bryte disse paktene?
Anti-nephi-lehittene satte
større pris på sine pakter enn
sitt liv. Mens du leser om
deres hengivenhet, kan du
tenke over hvilket mot som
kreves for å holde dine pakter
i dagens verden.

Forstå Skriften

Alma 24

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Alma 24.

Riktig eller galt?

Skriv følgende uttalelser i skrive-
boken din. Bruk Alma 24:11–19, og
vis hvilke uttalelser som er riktige
ved å skrive riktig etter setningen.
Omskriv de uriktige uttalelsene
slik at de blir riktige.

1. Folket følte at de var de mest
fortapte av alle mennesker på
grunn av de drapene de hadde
begått før de omvendte seg
(se v. 11).

2. Anti-nephi-lehittene var sikre
på at de kunne bli tilgitt hvis de
igjen gikk i krig (se v.12–13).

Fortjeneste (v.10) – Rettferdige
gjerninger, forsoning

Besmittelse, bestenke,
besmitte, besmittet
(v.11–13, 15) – Misfarget,
tilsølt. I vers 11 og 12 og
første gang ordet brukes

i vers 15, brukes det symbolsk
for skyld eller synder.

Kastet seg (v. 21) – La seg ned

Skar dem i hjertet (v. 25) –
De var bedrøvet

Alma 24
En pakt blir holdt
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3. Folket nedla sine våpen fordi de var redde for å gå i krig og
bli drept (se v.16).

4. Istedenfor å drepe og stjele bestemte disse konvertittene seg
for å la nephittene gi dem mat og ta seg av dem (se v.18).

5. Deres omvendelse var så fullstendig at de var villige til å dø
heller enn å synde (se v.19).

Tegn et historisk minnesmerke

Les Alma 24:17–26. Forestill deg at det ble plassert et historisk
minnesmerke der disse hendelsene fant sted. Lag en skisse som
viser hvordan du gjerne ville at minnesmerket skulle se ut, og
hva du mener skulle bli skrevet på det.

Herren har sendt sine profeter for at de skal være hans
budbærere og gjøre hans vilje kjent. Noen ganger forutsier de
noe som skal skje i fremtiden. Alma 25 viser i forbløffende
detalj oppfyllelsen av noen av martyrprofeten Abinadis
profetier. Mens du leser, kan du tenke over budskapene
fra dagens profet og hvorfor vi blir lykkeligere når vi følger
hans råd.

Forstå Skriften

Alma 25

Studer Skriften
Gjør oppgave B og deretter oppgave A eller C mens du
studerer Alma 25.

Undersøk Skriften

Les Alma 8:16 og Alma 16:9, som gir forklaring på hvorfor
folket i landet Ammonihah ble tilintetgjort. Skriv et sammen-
drag av hva som hendte med Ammonihah og hvorfor.

Tilranet (v. 5) – Tatt
urettmessig eller ved makt

Forbilde (v.10) – Symbol

Bekreftet (v.12) – Bevist som
sanne

Ytre handlinger (v.15) –
Ordinanser forbundet med
Moseloven

Alma 25
En profeti blir oppfylt

Hvordan ble profetien oppfylt?

1. Mens Abinadi ble brent ihjel, profeterte han angående sine
angripere og deres etterkommere. Les Abinadis siste ord
i Mosiah 17:14–19, og sett opp en liste med et kort sammen-
drag av hvert element i profetien.

2. Gransk Alma 25:4–12
for å finne hvilke
hendelser som oppfylte
Abinadis ord. Skriv
nummeret på verset ved
siden av profetien på
listen din.

3. Drøft noen av de
profetiske uttalelser fra
profeter i nyere tid som
har blitt oppfylt, med
dine foreldre, din lærer
eller et annet voksent
medlem av Kirken.
Skriv ned det du lærer.

Finn hovedidéer

Mange av lamanittene sluttet seg til Anti-Nephi-Lehis folk og
godtok Moseloven. Finn uttrykkene i Alma 25:15–16 som
forklarer hvorfor Moseloven var en viktig del av evangeliet
den gangen, og oppsummer så med én setning hvorfor du
mener at den loven var nyttig for nephittene.

Heltidsmisjonærer er ofte
svært entusiastiske når de
kommer hjem. Hvordan
snakker vanligvis trofaste
misjonærer som kommer
hjem, om sin misjon,
om menneskene de har
undervist, og om Herren?
Mens du leser Alma 26,
kan du innbille deg at du
var tilstede da Ammon
tenkte tilbake på sin mis-
jon. Virker han skrytende
eller ydmyk? Hvem ga

han æren for sin suksess? Hva kan du lære om takknemlighet
fra hans eksempel?

Alma 26
«I hans styrke kan jeg gjøre alt»
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Forstå Skriften

Alma 26

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 26.

Fullfør oversikten

Ammon brukte beskrivende ord for å illustrere sine tanker
i Alma 26:3–7. Skriv av og fullfør følgende oversikt:

Svar med dine egne ord

Les Alma 26:10, og finn ut hva Aaron trodde Ammon gjorde.

1. Les Alma 26:11–16, og oppsummer det du mener Ammon
virkelig sa og gjorde.

2. Skriv ned eksempler fra ditt eget liv på at du har mottatt
hjelp fra Herren.

v. 3 «Den dypeste En svært syndig tilstand
avgrunn»

v. 3 «Redskaper 
i Guds hånd»

v. 5 «Åkeren var 
moden»

v. 5 Arbeidet med å forkynne
evangeliet og hadde
suksess

v. 5 Konvertitter bragt 
inn i kirken

v. 6 Står fast i troen i møte
med fristelser

v. 7 «Høstens herre»

Alma 26 Ammons ord Betydning

Avgrunn (v. 3) – Et svært dypt
hull, en bunnløs fordypning

Guds fold (v. 4) – Kirken

Nek. . . samles inn i ladene
(v. 5) – Viser til innhøsting,
en symbolsk uttrykksmåte for
konvertittene som ble bragt
inn i kirken

Langmodighet (v.16) –
Tålmodighet

Angrende (v. 21) – Angerfulle,
ydmyke

Tålt alle savn (v. 28) –
Klart seg uten det som var
nødvendig

Skriv et brev

1. Les Lære og pakter 18:13–16, og lag en liste over løftene
Herren har gitt til dem som deler evangeliet med andre. Finn
beskrivelsene i Alma 26:1–4, 13–14, 35 som ligner disse
løftene, og ved siden av hvert løfte på listen din skriver du
nummeret på verset hvor dette finnes.

2. Skriv et brev til en misjonær du kjenner, eller snakk med en
hjemvendt misjonær, og siter de versene fra Alma 26 du
har hatt mest glede av. Be ham eller henne sende deg en kort
beskrivelse av den største gleden vedkommende har
opplevd ved å tjene Herren.

Den kjensgjerning at mange lamanitter ble omvendt til
Herren og heller ofret livet enn å ta opp sine sverd igjen, viste
deres store hengivenhet for ham. Som du leste i Alma 24,
legger du merke til at det disse hengivne og angrende
lamanittene gjorde, bidro til at enda flere lamanitter omvendte
seg. Men ikke alle ble påvirket av deres handlinger. Andre
lamanitter (og frafalne nephitter) prøvde fortsatt å tilintetgjøre
anti-nephi-lehittene. I Alma 27 kommer du til å lære hva
Herren sa om denne situasjonen. Tenk over den avgjørelsen
nephittene tok, mens du leser. Hvordan ville du ha stemt?
Hvorfor? På hvilke måter kan deres eksempel anvendes i dag?

Forstå Skriften

Alma 27

Forgjeves (v.1) – Nytteløst

Omkomme (v.10, 12) – Dø

Prøve (v.15) – Teste, avgjøre
deres følelser

Underholde (v. 24) – Forsørge,
ha forråd til

Nidkjærhet, nidkjært
(v. 27, 30) – Inderlighet,
hengivenhet

Avsky (v. 28) – Hat,
motbydelighet

Beveges til (v. 28) –
Overtales til

Tilføye (v. 29) – Påføre

Alma 27
Et nytt hjem 

for anti-nephi-lehittene
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Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 27.

Hva var planen?

Følgende oversikt vil hjelpe deg å forstå problemet Alma
hadde, og planen han bestemte seg for å iverksette. Tegn av
oversikten i skriveboken din, og bruk deretter opplysningene
i Alma 27:1–12 som hjelp til å fullføre den.

Hva er kvalifikasjonene?

1. Hvem opplever størst glede og lykke, ifølge Alma 27:18?

2. Hvem vil aldri få vite om læresetningen i Alma 27:18 er
riktig eller ei? Hvem vil helt sikkert ikke få vite det?

Finn ord og uttrykk

1. Lag en liste over ord og uttrykk i Alma 27:27–30 som
kjennetegner anti-nephi-lehittene, som var Ammons folk.

2. Hvilke av disse ville du likt spesielt godt å bli kjennetegnet
ved? Hvorfor?

Hva som virkelig
hendte

(se v. 14–15, 20–26)

Planen
(se v. 5)

Fordeler
1.
2.

Anti-nephi-lehittenes sikkerhet

Problemet
(se Alma 27:1–4)

Hvordan
beslutningen ble tatt

(se v. 10–12)

Ulemper
1.
2.
(se v. 6–9)

Det å la Ammons folk bo i landet hvor nephittene bodde,
virket rett og rimelig. Men hva om prisen på en slik
beslutning innebar tap av en far eller bror i et slag for
å forsvare dem? Alma 28 viser oss hvor pliktoppfyllende
nephittene var når det gjaldt å hjelpe disse menneskene som
var i nød, og gjøre det de visste Herren ville de skulle gjøre.
Legg spesielt merke til de siste versene i kapitlet, hvor
Mormon minnet oss om at mye av den lidelse og sorg vi leser
om i Alma 28, ikke trengte å finne sted. Han trakk frem den
virkelige årsaken til dette og andre «ulikheter» – med andre
ord hvorfor noe skjer som faktisk ikke er rettferdig. Han
minnet oss også om hva som kan hindre slikt i å finne sted.

Forstå Skriften

Alma 28

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Alma 28.

Hva er lærdommen? 

I Alma 28:13 skrev Mormon den første av to «således ser
(forstår) vi»-uttalelser. Deretter forklarte han noe vi kan lære fra
hendelsene som er beskrevet. Oppsummer med egne ord det
han underviste om, og forklar hva dette har å gjøre med
hendelsene som er nevnt i kapitlet. I Alma 28:14 gis ytterligere
to «således forstår vi»-uttalelser. Du kan gjerne merke dem
i ditt eksemplar av Skriften.

Klage (v. 4) – Stor sorg og
bedrøvelse

Ubeskrivelige (v. 8) –
Nesten umulig å forstå

Smuldrer (v.11) – Råtner

Henvist til (v.11) – Tildelt

Fryder seg (v.12) – Gir uttrykk
for glede

Alma 28
Nephittene forsvarer 

Ammons folk
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Å utføre en hederlig misjon gir mange verdifulle opplevelser
og muligheter til åndelig vekst. Det gir en følelse som fyller
hjertet med glede. Mens du leser Alma 29, kan du prøve å føle
Almas glede da han tenkte på velsignelsene han og andre
mottok fordi han hadde vært med på å utføre Herrens verk.
Misjonærer i dag kan føle den samme slags glede når de
velsigner andre med sin tjeneste. Legg også merke til hvilken
virkning Almas glede hadde på hans ønsker.

Forstå Skriften

Alma 29

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 29.

Gi noen råd

Bruk det du har lært i Alma 29, og skriv et brev med råd du
kunne gi til en ung mann som er på vei ut til misjonsmarken.
Ta med minst to tanker fra Alma 29 om en god misjonærs
holdninger.

Legg merke til et viktig ord

Ordet huske finnes flere ganger i Alma 29:10–13. Du kan gjerne
merke det hver gang det forekommer.

1. Hva husket Alma? Hvorfor husket han disse ting?

2. Hva husker du når du ønsker å få større åndelighet?

Definer et ord

Hvordan ville Alma, ifølge Alma 29:13–17, definere fremgang
i forbindelse med å være en av Herrens tjenere – som f.eks.
misjonær? (Se Alma 8:15 for å finne ut hva engelen fortalte
Alma på et tidligere tidspunkt som ville gi ham grunn til
å glede seg, selv når det ikke så ut som han lyktes.)

Tilfreds (v. 3) – Fornøyd

Tilmålt, tilmåler (v. 3–4) –
Gir, tildeler

Rokke (v. 4) – Rive opp, såre

Faste (v. 4) – Uforanderlige

Samvittighetsnag (v. 5) –
Anger, skyldfølelse

Ser tjenlig (v. 8) – Føler er
riktig

Alma 29
«O, om jeg var

en engel»

President Ezra Taft
Benson minnet oss om
at «Mormons bok
avslører Kristi
fiender. . . Den styrker
Kristi ydmyke disipler
i kampen mot djevelens
onde planer, metoder og
dogmer i vår tid.
Apostatene i Mormons bok
har mye til felles med
frafalne i dag. I sin uendelige
forutviten formet Gud
Mormons bok slik at vi skal
kunne se det feilaktige og vite
hvordan vi skal bekjempe
falske pedagogiske, politiske,
religiøse og filosofiske begreper i vår tid.» («Mormons bok
er Guds ord», Lys over Norge, mai 1988, s. 3.)

Alma 30 ser ut til å være et av de kapitlene president Benson
talte om. Her kommer du til å lese om en antikrist. Hans
argumenter ligner sterkt på det enkelte i dag forkynner og
tror. Mens du leser, kan du se etter feil i den logikken han
brukte for å få uriktige og ugudelige læresetninger til å se ut
som noe enhver intelligent person kunne godta. Dette kapitlet
kan være ytterst verdifullt som hjelp for oss til å oppdage og
forkaste uriktige læresetninger i vår tid.

Forstå Skriften

Alma 30

Stikk imot (v. 7) – i strid med

Undertrykke (v.13, 28) – Binde

Forvirret (v.16) – Sinnssykt,
vanvittig

Sinnsforvirring (v.16) –
Sinnssykdom

Vandel (v.17) – Kontroll over
sine handlinger

Løfte hode (v.18, 23) – Ikke
føle skyld, være stolt

Forvender (v. 22, 60) –
Forandrer, fordreier

Fråtse, mette seg (v. 27, 31–32)
– Få langt mer enn nødvendig,
leve i stor luksus

Luner (v. 28) – Plutselige og
tankeløse ønsker

Gudsbespottelse (v. 30) –
å snakke respektløst om det
som er hellig

Tyder på (v. 44) – Beviser, viser

Stum (v. 47, 49, 52) – Ute av
stand til å snakke

Kjødelige (v. 53) – Verdslige,
ikke åndelige

Alma 30
Korihor, en antikrist
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Alma 30:12–50 – Kritikk av kirken og søken etter tegn
Profeten Joseph Smith forkynte: «Det menneske som står frem
for å fordømme andre, som finner feil ved Kirken og sier at den
tar feil mens han selv er rettferdig, kan være forvisset om at
han er på vei til å falle fra; og hvis han ikke omvender seg, vil
han falle fra like sikkert som Gud lever. Dette prinsipp er like
korrekt som det Jesus forfektet da han sa at den som søker etter
tegn, er en ond og utro person; og dette prinsipp er like evig,
ufravikelig og står like fast som himmelens pilarer, for hver
gang dere ser et menneske som søker etter tegn, kan dere ta det
for gitt at han er en ond og utro person.» (Profeten Joseph Smiths
læresetninger, s. 116.) Sannheten av denne siste uttalelsen kan ses
i Alma 30:18, 53.

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B og deretter oppgave C eller D mens du
studerer Alma 30.

Forklar virkningene

Eldste Boyd K. Packer, medlem av De tolv apostlers quorum,
har sagt: «Sann lære som forstås, forandrer ens holdninger og
adferd.» (Lys over Norge, jan. 1987, s. 13.) Det kan også sies at
å tro på falsk lære forandrer ens holdninger og adferd. Vi kan se
dette i beretningen om Korihor.

1. Lag en oversikt med fire kolonner som vist nedenfor. I den
første kolonnen skriver du opp minst fem doktriner eller
læresetninger som Korihor forkynte som sannhet i Alma
30:13–18. I annen kolonne skriver du hvilken virkning du
tror denne læresetningen hadde på en persons holdning eller
adferd hvis vedkommende trodde på den. I den tredje
kolonnen skriver du den sanne læresetningen. I den siste
kolonnen skriver du så hvilken virkning denne sanne
læresetningen sannsynligvis vil ha på en persons holdning
og adferd.

2. Hvordan påvirket Korihor eller håpet han å påvirke folkets
holdninger og adferd, ifølge Alma 30:17–18?

Korihors
falske lære

Virkninger
på holdning

og adferd
Sann lære

Virkninger
på holdning

og adferd

Virkninger av sann og falsk lære

Avslør problemene i logikken

Når folk krangler, prøver de ofte å bruke logikk for å vise hvor
fornuftig deres syn er. Men et logisk argument begynner med
visse idéer som en person tror eller antar er sanne. Korihor var
intet unntak. Han kom med to «logiske» konklusjoner i Alma
30:12–18. De kan identifiseres som et resultat av hans logikk og
argumentasjon da han sa «derfor», eller med andre ord: «Det er
logisk å konkludere med».

1. Finn Korihors konklusjon i vers 15. Finn deretter ut hva han
antok var sant for å kunne komme til denne konklusjonen.

2. Finn Korihors konklusjon i vers 17. Finn deretter ut hva han
antok var sant for å kunne komme til denne konklusjonen.

3. Hva er problemet med Korihors antagelser av hva som
er sant?

4. Korihor spurte de troende hvordan de så sikkert visste at det
de trodde var sant. Vi kunne stille det samme spørsmål til
Korihor. Legg merke til hva Alma spurte ham om i vers 40.
Hvilke bevis ga Alma deretter i vers 41 og 44 på at det han,
Alma, trodde, var sant?

Hvordan sies det i dag

Regn opp fem uttalelser som Korihor kom med i Alma
30:12–18, 23–28, som mennesker fortsatt bruker som argu-
menter mot Jesu Kristi sanne evangelium i dag. Ved siden
av hver uttalelse av Korihor skriver du hvordan mennesker
bruker det samme argumentet i dag.

Støtt denne konklusjonen

I Alma 30:60 forklarte Mormon hva han ønsket at vi skulle lære
av Korihors eksempel. Bruk det du har lært i Alma 30 for å lage
en liste over det som ville støtte sannheten i Mormons uttalelse.

I slutten av Alma 30 leste vi at Korihor døde mens han gikk
rundt og tigget blant et folk som kaltes zoramitter. I Alma 31
leser vi at Alma og andre drar for å forkynne evangeliet blant
dem. Selv om de tråkket ned Korihor, fantes mange av hans
tanker i zoramittenes religion. Se etter dem mens du leser
dette kapitlet. Du kommer også til å lese to stikk motsatte
bønner i Alma 31. Mens du gjør det, kan du tenke over hva
disse bønnene viser om menneskene som holdt dem.

Alma 31
En misjon til zoramittene
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Forstå Skriften

Alma 31

Alma 31:3 – Zoramittene
I Mormons bok er det to grupper
mennesker som kalles zoramitter.
Den første var etterkommere av
Zoram, Labans tjener som dro ut
fra Jerusalem sammen med
Nephi. Den andre var tilhengerne
av en frafallen nephitt som het
Zoram, og som var anfører for sitt
folk da de gjorde opprør mot
nephittene og Herrens veier.

Alma 31:5 – Ordets kraft
Det er interessant å legge merke til at Alma prøvde å løse et
politisk problem med et åndelig botemiddel. Nephittene var
bekymret for at zoramittene skulle hisse lamanittene opp til
krig mot nephittene. Alma mente at den beste måten å hindre
dette på var å forkynne evangeliet for zoramittene, slik at de
kunne gjennomgå en forandring i hjertet. Alma valgte å ta fatt
i årsaken til problemet, ikke symptomene.

I en tale med tittelen «Ordets makt» ga president Ezra Taft
Benson prestedømsledere råd om det å ta fatt i årsaken til
problemer i Kirken: «Ofte anstrenger vi oss meget for å forsøke
å øke aktivitetsnivået i våre staver. Vi arbeider flittig for å heve
det prosentvise fremmøtet på nadverdsmøtene. Vi arbeider for
å få en høyere prosent av unge menn som reiser på misjon.
Vi strever for å få flere til å gifte seg i templet. Alt dette er
prisverdige anstrengelser og viktige for rikets vekst. Men når
de enkelte medlemmer og familier fordyper seg i Skriften
regelmessig og vedvarende, vil disse andre aktivitetsområdene
følge automatisk. Vitnesbyrdene vil bli sterkere. Forpliktelser
vil styrkes. Familier vil forsterkes. Personlig åpenbaring vil
komme i rikere monn.» (Lys over Norge, juli 1986, s. 82–83.)

Underretning (v.1) – Nyheter,
opplysninger

Forbund (v. 4) – Vennskapelige
forbindelser og kommuni-
kasjon

Dissentere (v. 8) – Frafalne,
overløpere

Påkallelse (v.10) – Inderlig
bønn

Utvalgt (v.16–17) – Spesielt
valgt

Oppblåste (v. 27) – Fulle av
hovmod og forfengelighet

Skrøpeligheter, skrøpelig
(v. 30) – Svakheter

Bære (v. 33) – Tåle, holde ut

La han hendene på dem
(v. 36) – La sine hender på
dem for å gi dem en
prestedømsvelsignelse

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 31.

Skriv et eksempel

I Alma 31:5 leser du at Alma trodde at Guds ord hadde kraft til
å inspirere mennesker til å gjøre det sverdet eller andre krigs-
redskaper ikke kan gjøre. Gi et eksempel fra ditt eget liv som
viser hvordan Skriften eller Kirkens lederes læresetninger
motiverte deg til å handle på en måte som ingen kunne ha
tvunget deg til å handle eller oppføre deg på.

Finn likheten 

Skriv uttrykkene i Alma 31:8–20 som viser hvordan zoramit-
tenes ugudelige læresetninger og skikker lignet det som
Korihor forkynte. Etter hvert uttrykk skriver du nummeret
på et vers i Alma 30 hvor Korihor forkynte denne tanken.

Foreta en sammenligning

Sammenlign zoramittenes holdning og bønn i Alma 31:13–18,
23 med Almas holdning og bønn i Alma 31:24–38. I sammen-
ligningen tar du med minst to viktige måter som de var
forskjellige på. Avslutt ved å skrive det du mener dagens lesere
skulle lære for å få hjelp når det gjelder bønnens prinsipp.

I Alma 31 leste du om misjonærarbeidet blant zoramittene.
Hva ville du ha ønsket å fortelle dem hvis du var Alma?
Hvordan ville du ha forkynt det?

Alma 32 er et yndlingsskriftsted for misjonærer, for det bidrar
til å forklare for de mennesker de underviser, hvordan de
kan få kunnskap om sannheten i evangeliets prinsipper.
Men det er ikke bare for undersøkere. Vi kan alle – uansett
vårt åndelige nivå – anvende prinsippene Alma forkynte
i dette kapitlet.

Forstå Skriften

Alma 32

Grove (v. 2) – Enkle

Betraktet (v. 3) – Vurdert

Berme (v. 3) – Av liten verdi,
til liten nytte

Foraktet (v. 5, 12) – Mislikt,
hatet

Angrende (v. 7) –
Angerfulle, ydmyke

Alma 32
Prøv ordet
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Alma 32:21–22 – Hva er forskjellen mellom
overbevisning (belief), tro (faith) og kunnskap
(knowledge)?
Overbevisning kan være passiv, en ren godtagelse av at noe er
sant, mens tro er aktiv. Tro krever overbevisning og tillit.
Den gjør oss tillitsfulle, styrker vår motivasjon og får oss til
å handle. Vi kan ikke ha tro uten å ha en overbevisning, men vi
kan være overbevist om noe uten å ha tro. Derfor er det ikke
nok bare å ha en overbevisning om Jesus Kristus. For at
evangeliet skal velsigne oss, må vi ha tro som motiverer oss til
å følge ham. Kunnskap, i likhet med overbevisning, trenger
også handling for at den skal gagne oss. Bare å vite at noe kan
hjelpe eller skade oss, gagner oss ikke med mindre vi handler
ifølge denne kunnskapen. Vi får en spesiell kunnskap når vi
utøver tro og prøver å etterleve evangeliet. Når vi handler
ifølge vår overbevisning i tro, rører ånden ved vårt hjerte og
sinn. Vi mottar et åndelig vitnesbyrd fra Den hellige ånd som
gjør at vi kan si «vi vet» at Kristus er vår Frelser og at Kirken er
sann. (Se James E. Talmage: Articles of Faith, s. 96–100.)

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 32.

Kjenn Skriften – Alma 32:21

1. Skriv et eksempel som illustrerer hvordan lydighet mot
Guds bud viser en persons tro. Forklar i eksemplet ditt
hvordan en person ikke har «en fullkommen kunnskap»,
men «håper. . . på noe som ikke er sett, som er sant».

2. Tenk deg at du har snakket med en venn om tro. Du ga ham
eller henne Almas definisjon på tro i Alma 32:21. Vennen din
spurte: «Men hvordan kan du vite at noe som ikke ses,
er sant?» Hvordan ville du svare? Gi et konkret eksempel
på noe du vet er sant, men som ikke er sett.

Være nødt til, tvunget til
(v.13–16, 25) – Tvunget av
omstendigheter

Meddeler (v. 23) – Gir

Forbauser (v. 23) – Forvirrer

Anstrenge eders evner
(v. 27) – Være oppmerksomme

Uvirksom (v. 34) – Inaktiv,
ubrukt

Synlig (v. 35) – Forståelig,
tydelig

Ufruktbar (v. 39) –
Uproduktiv, ingen næring
til å dyrke noe

Høste (v. 43) – Samle

Skriv instruksjonene

Skriv noen trinn for trinn-instruksjoner for den «prøven»
Alma beskrev i Alma 32:27–43. Pass på å ta med advarsler om
hva som vil hindre en i å komme frem til riktige resultater.

Finn og forklar en gjentatt tanke

Finn tre ord som forekommer i hvert vers i Alma 32:41–43.
Forklar hvor viktig du mener hvert av disse tre kjennetegnene
eller hver av disse egenskapene er i prosessen for åndelig vekst
og forståelse. Du kan gjerne merke disse ordene i ditt eksem-
plar av Skriften.

I Alma 32 fortalte Alma zoramittene om prosessen for vekst
i åndelig tro og kunnskap. Han oppfordret dem til å så
evangeliets sannheter i sitt hjerte ved hjelp av Guds ord, og
forklarte hvordan det lille frøet i form av Guds ord kunne
vokse til et mektig tre av lys, glede og evig liv. I Alma 33 leser
vi om de konkrete sannheter i evangeliet han ønsket at de
skulle «så» på den tiden. Legg merke til hvordan Almas
undervisning spesielt besvarte de spørsmålene og problemene
han så fantes blant zoramittene i Alma 31–32.

Forstå Skriften

Alma 33

Alma 33:3–17 – Zenos og Zenock
Se under «Forstå Skriften» for 1. Nephi 19:10 (s. 30).

Alma 33:18–22 – Hvorfor satte Moses en slange 
på en stang?
Eldste Bruce R. McConkie, som var medlem av De tolv
apostlers quorum, sa: «Da Herren sendte ‘serafslanger’ blant
israelittene i ørkenen, slik at mange av folket ble bitt og døde,
laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Da fikk
alle som ble bitt av disse giftige krypene og som i tro så opp på
kobberslangen, leve. De andre døde. Hvorfor? Fordi Moses ble
befalt av Gud å gjøre dette, og dette var en ordinans i Israel –
en ordinans som ble utført som et forbilde på den kjensgjerning
at den lovede Messias skulle bli løftet opp på korset, og alle
som så hen til ham i tro, skulle leve. De andre skulle dø.» (The
Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 bind [1979–81],
1:476–77.)

Skjenket (v.16) – Gitt

Forbilde (v.19) – Symbol

Ved et øyekast (v. 21) –
Ved å se dere omkring

Alma 33
Ordene de skulle så
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Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Alma 33.

Herrens løsninger

1. I Alma 31:8–23 og 32:2–5 leste vi om zoramittenes problemer
og om hvordan mange av dem var kommet på avveier.
Finn minst to av deres problemer og falske læresetninger,
og oppsummer deretter hva Alma forkynte i Alma 33 som
ga svar eller løsninger på hvert av problemene du fant.

2. Hvorfor var det viktig at Alma underviste zoramittene om
å prøve Guds ord (i Alma 32) før han ga dem råd om hvor-
dan de kunne løse sine problemer (i Alma 33)?

Slangen i ørkenen

1. Les 4. Mosebok 21:4–9 og Alma 33:18–22, og forklar hvordan
kobberslangen på stangen var et forbilde (symbol) på Jesus
Kristus (se under «Forstå Skriften» for Alma 33:18–22 for å få
hjelp, om nødvendig).

2. Hvordan kan det å se hen til eller vende seg til Kristus
hjelpe deg?

Har du noen gang følt deg fortapt? I Alma 34 vitnet Amulek
om at hvis det ikke hadde vært for Frelserens forsoning,
ville hele menneskeheten blitt underkastet to forskjellige typer
død og vært fortapt for alltid. Så alvorlige er virkningene av
Adams fall på hele menneskeheten. Mens du leser, overveier
du hvordan Jesu Kristi forsoning hjelper oss å overvinne disse
to slags død. Husk at hvis vi skal motta alle velsignelsene
knyttet til Guds forløsningsplan, må vi delta ved å gjøre det
vår himmelske Fader krever av oss. Se etter hva du må gjøre
for å oppfylle hans plan.

Forstå Skriften

Alma 34

Atskillelse (v. 2) – Opprør,
frafall

Hver bokstav og tøddel
(v.13) – Selv det aller minste
(viser til de minste skrift-
symboler i det hebraiske
språk)

Gavner eder ikke (v. 28) –
Er verdiløst for dere, hjelper
dere ikke

Underkastet (v. 35) –
Kontrollert av

Gjør oppstand (v. 40) –
Krenker, kritiserer

Alma 34
Den evige forløsningsplan

Alma 34:9–14 – «Et stort og siste offer»
Amulek forkynte at bare «et uendelig og evig offer» kunne
forløse Guds barn fra Adams fall, som bragte synd og død inn
i verden (se Alma 34:10–12). Eldste Russell M. Nelson har sagt:
«Jesus var den eneste som kunne tilveiebringe en slik uendelig
forsoning fordi han var født av en dødelig mor og en udødelig
Fader. På grunn av denne enestående fødselsrett var Jesus et
uendelig vesen.» (Lys over Norge, jan. 1997, s. 33.)

Alma 34:32–34 – Hvorfor er det viktig å omvende seg og
forberede seg i dette liv?
Eldste Bruce R. McConkie sa: «Dette liv er den tiden mennes-
kene har fått til å omvende seg og berede seg til å møte Gud.
De som får anledning til å akseptere sannheten i dette livet, er
forpliktet til å ta imot den. Ellers vil full frelse bli nektet dem.
Håp om belønning ved såkalt omvendelse på dødsleiet er
forgjeves.» (Mormon Doctrine, s. 631.)

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–D) mens du studerer Alma 34.

Hva består et vitnesbyrd av?

Alma 34:8–16 inneholder en del av Amuleks vitnesbyrd.

1. Les følgende skriftsteder fra Alma 34, og skriv i skriveboken
din det du tror de betyr: vers 8–9, 10–12, 13–14 og 15–16.

2. Forklar hva du tror var grunnlaget for Amuleks vitnesbyrd.

3. Hvilken del av Amuleks vitnesbyrd er også en del av ditt
vitnesbyrd?

Skriv et brev

En venn forteller deg at hun ikke ber lenger fordi hun ikke har
noe privat sted å be på og ikke vet hva hun skal be om. Studer
Alma 34:17–27, og skriv et brev til henne basert på Amuleks
råd, som kommer med fem forslag til hvor og når hun kan be,
og hva hun kan be om.
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Kjenn Skriften – Alma 34:32–34

Du er bekymret for en venn som ikke holder budene. Hans
kommentarer er oppført nedenfor. Skriv dem i skriveboken din.
Skriv deretter et svar til hver kommentar. I svaret tar du med
ord eller uttrykk fra Alma 34:32–34.

1. «Jeg skal omvende meg før jeg reiser på misjon, men til da
vil jeg ha det gøy.»

2. «Hvis jeg dør, kan jeg alltids omvende meg i åndeverdenen.
Er det ikke det den er til for?»

Lag spørsmål

For hvert vers i Alma 34:37–41 skriver du et spørsmål som kan
besvares av verset. Ta med ditt svar etter hvert spørsmål.

Å etterleve evangeliet krever noen ganger at vi foretar
vanskelige forandringer. Vi må kanskje bytte jobb, velge nye
venner eller enda mer. Mens du leser Alma 35, kan du legge
merke til de vanskelige forandringene som var nødvendige for
de zoramittene som trodde Almas og Amuleks ord, og hvordan
Herren sørget for en måte som gjorde at de kunne finne glede
i evangeliet. Tenk over hvordan dette kan gi deg håp når du
står overfor utfordringer.

Forstå Skriften

Alma 35

Studer Skriften
Gjør en av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 35.

Avslør den hemmelige planen

Lat som om du er en spion som har trengt inn i zoramittenes
lederskap. Når du har lest Alma 35:1–6, skriver du et memo
som beskriver zoramittenes onde plan og hvordan den vil
påvirke mennesker som etterlever evangeliets prinsipper.

Rådført seg (v. 3) – Snakket
sammen, gitt hverandre råd

Stilling (v. 3) – Yrke

Utslynget (v. 9) – Uttalte,
ga uttrykk for

Bli hårde (v.15) – Gjøre
motstand mot rettferdighet

Alma 35
Omvendte zoramitter 

flykter til Jershon

Skriv en nyhetsrapport

Les Alma 35:7–12, og skriv et referat til en avis om denne krisen
i Jershon. Ta med følgende:

1. Overskrift.

2. Et eksempel på de truslene du tror kan ha blitt «utslynget»
av zoramittene.

3. Et sammendrag av Ammons folks reaksjon og hvordan en
slik reaksjon kanskje kunne forbedre noen situasjoner der
du bor.

Beskriv følelsene

1. Overvei Alma 35:14–16, og beskriv hva Alma følte for situa-
sjonen og hva han gjorde med den.

2. Hvilke likhetstrekk er det mellom dette og det profeter i vår
tid har sagt oss om å forberede våre familier til de vanskelige
tider som det er profetert skal komme?

Hvordan forbereder en kjærlig far sine barn på å motstå
Satans fristelser? Hvordan kan han inspirere dem til å ønske
evangeliets velsignelser mer enn verdens timelige forlokkelser?
Alma 36–42 er en opptegnelse over profeten Almas råd til
sine sønner. Studer disse kapitlene oppriktig for å forstå hva
Alma ønsket at hans barn skulle vite og gjøre. De sannhetene
han forkynte, er løfter om våre jordiske og evige velsignelser,
som overgår alt Satan kan tilby.

Alma 36
Alma forteller Helaman 

om sin omvendelse
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Forstå Skriften

Alma 36

Alma 36:18 – Bitterhets galde
Vi opplever «bitterhets galde» når vi føler anger eller stor sorg
fordi vi har gjort noe galt. Men det er ikke alle som tillater seg
selv å føle slik anger. President Spencer W. Kimball sa at «de
som velger dette alternativet, blir til slutt så tykkhudet at de
mister ønsket om å omvende seg. Det andre alternativet er
å tillate anger å føre [oss] til total sorg, så til omvendelse og til
slutt til full tilgivelse» (se «Omvendelsens evangelium», Lys over
Norge, mars 1983, s. 3).

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 36.

Husk deres fedres fangenskap

Alma 36 begynner og slutter med Almas råd til sønnen Helaman
om å huske deres fedres fangenskap og deres endelige befrielse
ved Guds makt (se Alma 36:2, 28–29). Legg merke til hvordan
Alma brukte sitt eget liv som et eksempel på dette prinsippet.

1. Les Alma 36:6–16, og beskriv måter som Alma var i fangen-
skap på.

2. Les vers 17–21, og beskriv måter som Alma ble utfridd på
ved Guds makt.

3. Skriv et kort avsnitt som forklarer hvordan disse hendelsene
hjelper deg å tro på Guds makt til å befri deg fra livets
prøvelser som ser ut til å holde deg fanget.

Finn elementene

På grunnlag av Alma 36:13–24 oppgir du hva som viser at Alma
gjennomgikk hvert av de følgende elementer i omvendelse:

1. Erkjenne synden

2. Føle bedrøvelse etter Guds sinn

3. Bekjenne

4. Gi tilbake det som er tapt

Forklar nøkkelordene

Tenk over velsignelsene som regnes opp i Alma 36:25–29. For
hver av de følgende nøkkelord eller -uttrykk oppsummerer du
velsignelsene som er forbundet med dem, og forklarer hvorfor
disse velsignelsene er viktige:

1. «Født av Gud» (v. 26)

2. «Styrket» (v. 27)

3. «Oppreise meg» (v. 28)

Formaner (v. 3) – Bønnfaller,
trygler

Timelige (v. 4) – Fysiske,
jordiske

Kjødelige sinn (v. 4) –
Verdens visdom

Plaget (v.12, 14, 16–17) –
Pinte, bekymret

Opprørt (v.12, 17, 19) – Pint,
i dyp sorg

Har du noen gang brukt kompass? Hva kan et kompass gjøre
for deg? Det finnes tider da vi trenger et åndelig kompass
som kan veilede og lede oss. Herren har gitt oss et åndelig
kompass. Mens du leser Alma 37, ser du etter hva dette
åndelige kompasset er, og hvor nyttig det kan være for deg
i dag.

Forstå Skriften

Alma 37

Alma 37:21–31 – De 24 platene og hemmelige foreninger
Alma advarte Helaman og ba ham beskytte jareditt-oppteg-
nelsen (de 24 gullplatene), slik at de eder, tegn og pakter som
ble brukt i de hemmelige foreninger, og som tilintetgjorde
jaredittene, ikke skulle bli kjent blant nephittene. Eldste Bruce
R. McConkie skrev: «Ned gjennom alle etterfølgende tidsaldre
har det vært grupper, organisasjoner, kirker og regjeringer som
har hatt lignende hemmelige eder og hensikter – alt inspirert av
Satan.» (Mormon Doctrine, s. 471.)

Hellig skrift (v. 5) – Skriften

Gjort til skamme (v. 6) –
Forvirret

Uttydere (v. 21) – Urim og
Tummim (se Veiledning til
Skriften, «Urim og Tummim»)

Gazelem (v. 23) – Trolig et
navn som er gitt til en ukjent
seer

Avsky (v. 29) – Hate

Merkelig (v. 39) – Omhyggelig
laget, detaljert

Likegyldige (v. 41, 43, 46) –
Late

Dal (v. 45) – Symbolsk for
jordelivet

Alma 37
«Søk visdom i din ungdom»

125



Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B og oppgave C mens du studerer Alma 37.

Kjenn Skriften – Alma 37:6–7

Noen mennesker ser ut til å mene at Skriften bare er skrifter fra
fortiden, og de kan ikke være til hjelp for dem i dag.

1. Les Alma 37:6–7, og gi et eksempel på et lite og enkelt
skriftsted som har vært til velsignelse for deg.

2. Gransk Alma 37:8–20, og regn opp minst tre «vise hensikter»
med at Skriften er bevart, og fortell kort hvordan disse
hensiktene kan velsigne mennesker i dag.

Kjenn Skriften – Alma 37:35

Tenk over Alma 37:35 og på hvordan du ville lære et fem år
gammelt barn dette. Skriv et utkast til hva du ville si, og
underbygg tankene dine med det som står i vers 36–37.

Skriv retningslinjer

I Alma 37:38–47 sammenlignet Alma Liahona, eller veilederen,
med Skriften, eller «Kristi ord».

1. Les disse versene, og skriv noen retningslinjer om hvordan
Liahona skal brukes.

2. Forklar hvordan disse retningslinjene også kan hjelpe deg til
å bruke Skriften bedre.

Almas råd til sønnen Shiblon var kortfattet (bare et kort
kapittel), men kraftfullt. Studer det omhyggelig mens du lærer
om Shiblons sterke og svake sider. Se også etter måter du kan
gi dine foreldre glede på.

Alma 38
Alma rettleder sin sønn Shiblon 

Forstå Skriften

Alma 38

Alma 38:12 – «Behersk alle dine følelser»
På engelsk brukes ordet «bridle»
her, som betyr tøyle. Tøyler
brukes for å kontrollere og lede
en hest, ikke for å plage eller
ødelegge den. Det er slik rådet
om å «beherske» våre følelser er
ment. «Er det klokt å nekte seg
noe fordi det er noe galt med
våre følelser, eller fordi det er
noe riktig med våre følelser?
Alma sa til sin sønn: ‘Pass på
å beherske alle dine følelser, så
du kan bli fylt med kjærlighet’
(Alma 38:12, uthevelse tilføyd).

Han sa ikke at man skulle fjerne dem, ikke engang undertrykke
dem, men beherske dem – legge bånd på, kanalisere og dirigere
dem. Hvorfor? Fordi disiplin muliggjør en rikere, dypere
kjærlighet.» (Bruce C. Hafen og Marie K. Hafen: The Belonging
Heart [1994], s. 302.)

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Alma 38.

Vend svakhet til styrke

1. Tegn to kolonner i skriveboken din, og merk den ene med
«Shiblons styrke» og den andre «Advarsler gitt Shiblon».
Les Alma 38:1–5, 10–15, og skriv opp det du mener var hans
sterke sider og advarsler.

2. Les Ether 12:27, og forklar hvordan det å gi akt på advarsler
fra våre ledere kan styrke oss.

Skriv et brev

Alma forklarte sin sønn Shiblon prosessen for å motta åndelig
kunnskap.

1. Tegn et diagram som det som vises her, men uten
spørsmålene. Mens du leser Alma 38:6–9, ser du etter svar
på spørsmålene, og inne i rutene skriver du verset eller
versene som besvarer dem.

Sjeleangst (v. 8) – Sorg,
smerte, kval

Måteholden (v.10) – Moderat,
vise selvkontroll

Overmodig (v.12) – Kjepphøy

Alvorlig (v.15) – Sindig,
nøktern
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2. I skriveboken din skriver du et brev til en venn om hvordan
vi erverver oss åndelig kunnskap.

Alma var fornøyd med sine sønner Helaman og Shiblon.
Men han var ikke fornøyd med sin sønn Coriantons
umoralske adferd. Alma visste hvilken smerte som var
forbundet med synd, og ønsket at andre skulle unngå denne
smerten (se Alma 36:11–16). Derfor hadde han mer å si til
Corianton enn til sine andre sønner. Legg merke til hva Alma
rådet sin sønn til å gjøre for å overvinne sine synder.

Forstå Skriften

Alma 39

Det som bedrøvet meg (v. 3) –
Det som gjorde meg lei

Skjøgen (v. 3) – Umoralsk
kvinne, prostituert

Forurolige (v. 7) – Plage, gjøre
urolig, engste

Forsake (v. 9) – Gi avkall på

Beherske deg (v. 9) – Stoppe,
slutte med

Budskap (v.15) – Nyheter

Alma 39
Alvoret forbundet med seksuell synd

Hva er den eneste veien til frelse?

Hva måtte Alma holde ut for å motta forlatelse 
for sine synder?

Hvordan beskrev Alma fødselen mennesker
går gjennom når de omvender seg?

Hvordan mottar de som er født av Gud,
større åndelig kunnskap?

Åndelig kunnskap

Alma 39:5–6 – Hvor alvorlige er seksuelle synder
i Herrens øyne?

Det første presidentskap uttalte i et
budskap som ble opplest under
generalkonferansen i oktober 1942:

«Seksuell synd. . . er den alvorligste
synd nest etter mord. . .

. . . Dere kan ikke være med på
utenomekteskapelige, ulovlige
seksuelle forhold. . . og slippe unna
den straff og den dom som Herren
har forkynt for denne synd.»
(Conference Report, okt. 1942, s. 11.)

Alma 39:6 – i hvilken forstand tilgis mord?
Eldste Bruce R. McConkie sa: «Mordere vil til slutt bli tilgitt,
men bare i den forstand at alle synder blir tilgitt unntatt synd
mot Den hellige ånd. De blir ikke tilgitt i den forstand at
celestial frelse blir gjort tilgjengelig for dem.» (Mormon Doctrine,
s. 520.)

Eldste Spencer W. Kimball, som da var medlem av De tolv
apostlers quorum, forklarte:

«Johannes skrev at ‘ingen morder har evig liv værende i seg’
[1. Joh. 3:15]. En morder utelukker seg selv fra å bli frelst i det
celestiale rike, og i så henseende kan han ikke bli tilgitt for sin
forbrytelse. . .

Selvfølgelig trekker både Guds lov og landets lov klare grenser
mellom mord eller bevisst drap på den ene side og på den
annen side mord som ikke var planlagt på forhånd. Mennesker
må dessverre også ta andre menneskers liv i krig.» (Tilgivelsens
mirakel, s. 119, 121.)

Studer Skriften
Gjør oppgave B og oppgave A eller C mens du studerer Alma 39.

Hvorfor var Alma bedrøvet?

1. Les Alma 39:1–11, og regn opp fem ting Alma var lei for at
Corianton hadde gjort eller ikke gjort som hindret Corianton
i å være en god misjonær.

2. Skriv hva Corianton måtte gjøre for å omvende seg 
(se v. 7–13).

Skriv et brev

President Ezra Taft Benson forkynte: «Denne generasjons
pestbefengte synd er seksuell umoral» (Lys over Norge, nr. 6
1986, s. 3). Les Alma 39:3–9, og skriv et avsnitt i skriveboken
din for å styrke noen så de kan stå imot fristelser til å være
umoralske.

1. Forklar hvor alvorlig seksuell umoral er.

2. Fortell hvorfor du velger ikke å gi etter for fristelse.

3. Bruk uttalelsen under «Forstå Skriften» for Alma 39:5–6, og
forklar hvorfor du mener disse syndene er så alvorlige
(se også L&p 42:24–25).
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Hvor viktig er ditt eksempel?

Les Alma 39:11–13, og tenk over hvilken virkning Coriantons
eksempel hadde på zoramittene.

1. Sammenlign det Corianton gjorde (se v.11) med det han var
kalt til å forkynne (se v.15–16).

2. Hvilken virkning kan et dårlig eksempel ha på folk?

3. Hvilken virkning kan et godt eksempel ha på folk?

Har en venn noen gang spurt deg om hvor vi går når vi dør?
Hvordan ville du besvare det spørsmålet? I Alma 40 finnes
Almas svar på flere spørsmål angående livet etter døden. Les
hva Alma forkynte, og se om han besvarte noen spørsmål du
har hatt om livet etter dette.

Forstå Skriften

Alma 40
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Dette dødelige ifører seg ikke
udødelighet (v. 2) – Dette
jordiske legemet vil ikke
oppstå

Et tidsrom mellom (v. 6) –
Noe tid mellom

Brennende harme (v.14) –
Store, rettferdige sinne

Overgivelse, overlatt (v.15,
17, 26) – Det å bli dømt til

Til siste dråpe (v. 26) –
Bunnfallet som samler seg
i bunnen av en flaske vin,
å drikke den verste delen

Alma 40
Åndeverdenen og oppstandelsen

Studer Skriften
Gjør oppgave C og oppgave A eller B mens du studerer Alma 40.

Fullfør setningen

Se gjennom Alma 40:1–8, og finn ordene som fullfører følgende
setninger. Skriv de ferdige setningene i skriveboken din.

1. «Der er ingen oppstandelse. . . før .»

2. «Der er fastsatt en tid da .»

3. «Det må nødvendigvis være .»

Paradis eller fengsel?

Alma 40:11–15 nevner to tilstander i åndeverdenen. Les disse
versene, og regn opp noe av det som følger etter de rettferdiges
død og etter de ugudeliges død.

Sett uttalelsen sammen med et vers

På grunnlag av det du lærer i Alma 40:15–26, skriver du en
doktrinær uttalelse om oppstandelsen for hvert av følgende
uttrykk:

1. Ånden og legemet

2. Ved Kristi oppstandelse

3. Mellom døden og oppstandelsen

4. En lykkelig eller en elendig tilstand

5. Føres frem for Gud

6. Alt skal føres tilbake, eller gjenopprettes

Har du noen gang lurt på hvorfor det ser ut som enkelte
mennesker unngår konsekvensene av å ha gjort noe galt?
Alma forklarte sin sønn Corianton om hva som skjer med
dem som tror at de finner lykke i ugudelighet. Mens du leser
Alma 41, skal du legge merke til læresetningene om en endelig
dom, om prinsippet gjenopprettelse og at alle i oppstandelsen
vil få tilbake de kjennetegn og egenskaper de tilegnet seg
i jordelivet.

Alma 41
«Ugudelighet har aldri vært lykke»
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JUSTICE MERCY

Forstå Skriften

Alma 41

Alma 41:2 – Hva er «gjenopprettelsens plan»?
Ordet gjenopprettelse betyr å føre noe tilbake til en tidligere
tilstand. Alma 40:1–41:2 beskriver gjenopprettelsens plan som
oppstandelsen, da ånden og legemet blir ført sammen igjen.
En betydning til blir gitt i Alma 41:3–15. Planen for gjenopp-
rettelse innbefatter også den endelige dom, da vi skal motta en
belønning i forhold til det vi har gjort i jordelivet. President
Joseph Fielding Smith sa: «Det finnes en guddommelig lov om
godtgjørelse. Jordelivet er derfor et sted hvor vi prøves.
Menneskene skal dømmes etter sine gjerninger, og det er en
belønning eller straff for det som gjøres i det jordiske legemet.
Det finnes ingen partiskhet i Guds rike. Det den enkelte mottar,
er det vedkommende fortjener.» (Answers to Gospel Questions,
5:16.) Det vi blir i evigheten, bestemmes i svært reell forstand
av vår adferd og våre ønsker i jordelivet (se L&p 88:21–32).

Alma 41:11 – «Bitterhets galde»
Se «Forstå Skriften» for Alma 36:18 (s. 125).

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Alma 41.

Besvar et spørsmål

Les Alma 41:1–6, og skriv svar på to av følgende spørsmål
angående planen for gjenopprettelse:

1. I disse versene viser ordet gjenopprettelse noen ganger til
oppstandelse. Forklar andre måter gjenopprettelse brukes
på her.

2. Hvordan er gjenopprettelsens plan rettferdig?

3. Hva skjer med de ugudelige ifølge Guds dom?

4. Etter hvilke sider ved vårt liv skal vi bli dømt, ifølge
Mosiah 4:30?

Forvrengt (v.1) – Forvansket,
forandret meningen i

Uforanderlige (v. 8) – Kan ikke
forandres

Kjødelig (v.11, 13) – Jordisk,
dødelig

Rettferdiggjør (v.15) – Tilgir

Kjenn Skriften – Alma 41:10

President Ezra Taft Benson sa:
«Dere kan ikke gjøre noe galt
og samtidig føle at det er riktig.
Det er umulig!» (Sitert i «Til
styrke for ungdom», s. 3.) Bruk
Alma 41:3–10 som hjelp til
å besvare følgende spørsmål:

1. Hvorfor er president Bensons
uttalelse sann både i dette liv
og i det kommende liv?

2. Hvorfor er ugudelighet aldri
lykke? Hvorfor blir vi lykkeligere når vi prøver å følge
Jesu Kristi eksempel og læresetninger?

Idet Alma avsluttet sin undervisning av Corianton, besvarte
han spørsmål om hvordan livet ville vært uten omvendelse,
synd, lov og straff. Gud kan være både rettferdig og barm-
hjertig. Alma 42 kan hjelpe deg å forstå hvorfor du er her på
jorden, og hvor viktig jordelivet er for din evige fremgang.

Forstå Skriften

Alma 42

Alma 42:7–9, 15 – Legemlig og åndelig død kom på
grunn av fallet og overvinnes ved Jesu Kristi forsoning
I sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus erklærte Det første
presidentskap og De tolv apostlers quorum:

«Han ga sitt liv for å sone for hele menneskehetens synder.
Hans offer var en stor stedfortredende gave til beste for alle
som noen gang vil ha levet på jorden.

Vi vitner høytidelig om at hans liv, som er sentralt i hele
menneskehetens historie, hverken begynte i Betlehem eller ble

Overgis til (v.1) – Tildeles,
dømmes til

Cherubim (v. 2–3) – En slags
engler

Prøvetid, prøvelsens tilstand
(v. 4, 10, 13) – Tid for å prøves
(livet på jorden)

Legemlig (v. 7–9) – Fysisk,
jordisk

Tilfredsstille (v.15) – Oppfylle

Samvittighetsnag (v.18) –
Skam, skyldfølelse, anger

Fullbyrder (v. 22) – Iverksetter,
håndhever

Den angrende (v. 23–24) –
Den omvendte, den ydmyke

Alvorlighet (v. 31) –
Oppriktighet

Alma 42
Barmhjertighet og rettferdighet
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avsluttet på Golgata. Han var Faderens førstefødte, den
enbårne Sønn i kjødet, verdens Forløser.

Han oppsto fra graven for å bli ‘førstegrøden av dem som
er sovnet inn’ (1. Korinterbrev 15:20).» (Den levende Kristus
[1. jan. 2000; 36299 170]).

Studer Skriften
Gjør oppgave B eller oppgave A og C mens du studerer Alma 42.

Skriv dine svar

Bruk Alma 42:1–10
som hjelp til å besvare
følgende spørsmål:

1. Hvilke to typer død
resulterte Adams
fall i?

2. Hvilken død ville
ikke hatt noen
virkning hvis Adam
hadde spist av
livets tre?

3. Hvilken død ville
Adam fremdeles ha
opplevd hvis han
hadde spist av
livets tre?

4. Hva ville ha vært konsekvensene hvis Adam hadde spist av
livets tre etter fallet?

5. Hva gjorde Herren med livets tre etter fallet? Hvorfor?

6. Hva er én hensikt med vår prøvetid, eller vårt jordeliv?

7. Hvordan kan du bruke din prøvetid klokt?

Fyll ut diagrammet

Tegn følgende diagram i skriveboken din. Bruk Alma 42:11–24
og uttalelsen under «Forstå Skriften» for Alma 42:7–9, 15 for
å fylle ut ovalene med de to hovedresultatene av fallet og
rektangelet med hvordan disse resultatene overvinnes. Besvar
deretter spørsmålene.

Fallet

Fallets resultater

Fallets resultater ble
overvunnet ved. . .

1. Hva «tilveiebringer» forsoningen og hva «tilfredsstiller» den
ifølge vers 15?

2. Skriv følgende setning i skriveboken din. Fyll ut tomrom-
mene med opplysninger fra vers 17: Et menneske kunne ikke

hvis det ikke først , noe det ikke kunne ha
gjort med mindre det var en , som ikke kunne finnes
uten en .

3. Hvordan overvinner forsoningen den legemlige død?
(Se v. 23.)

4. Hvordan overvinner forsoningen den åndelige død som kom
ved Adams fall? (Se v. 23.)

5. Til hvilken gruppe blir barmhjertighet gitt? (Se v. 23–24.)

6. Når du vet hva forsoningen gjør for deg, på hvilke måter
påvirker så dette hva du føler for Jesus Kristus?

Skriv et sammendrag

Almas siste ord til sønnen Corianton finnes i Alma 42:27–31.
Tenk deg at du er far eller mor til en opprørsk sønn eller datter.
Les Alma 42:27–31, og skriv et sammendrag av hva du ville si
for å irettesette og styrke barnet ditt.

Alma 43 presenterer oss for kaptein Moroni, en stor nephittisk
militærleder, og fortsetter beretningen om krigene mellom
lamanittene og nephittene. Det er mange grunner til at
Mormon tok med krigsberetninger i Mormons bok. Mens du
leser og studerer disse sidene, kan du tenke over hva du ville
være villig til å kjempe for. Er det noe du ville risikere livet for
å beskytte?

Forstå Skriften

Alma 43

Hellig orden (v. 2) –
Prestedømme

Overhøyhet (v. 7) – Kontroll

Tilegne seg (v. 8) – Ta
urettmessig eller med vold

Spent om lendene (v. 20) –
Festet rundt midjen

Skjule seg (v. 27) – Gjemme
seg

List (v. 30) – Omhyggelige
planer

Alma 43
Nephittene forsvarer sine familier, 

sin frihet og sin religion
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Studer Skriften
Gjør oppgave A og oppgave B eller C mens du studerer Alma 43.

Finn hva som motiverer til krig

1. Les Alma 43:4–8, og regn opp lamanittenes grunner for
å begynne en krig.

2. Les vers 9–12, 26, 30, og regn opp nephittenes grunner for
å kjempe i krig.

3. Les vers 18–21, og regn opp hvordan nephittene forberedte
seg til krig.

4. Hva kan du lære av nephittene om å forberede seg på
å overvinne jordelivets fristelser? (Se også L&p 27:15–18.)

Beskriv Moroni

1. Les Alma 43:16–17, 23–26, 53–54, og skriv en beskrivelse av
Moroni, den store nephittiske militærlederen.

2. Beskriv en person du kjenner som har noen av Moronis
karaktertrekk.

3. Pek på to egenskaper som Moroni hadde, som du aller helst
ville ha.

Tegn et kart

Les Alma 43:22–53 som om du studerte militær historie, og gjør
følgende:

1. Vis til «Mulig beliggenhet for steder i Mormons bok (i for-
hold til hverandre)» (s. 203), og finn steder som nevnes
i Alma 43:22–53.

2. Sammenlign det som inspirerte lamanittene til å kjempe,
med det som inspirerte nephittene, og forklar hvorfor
nephittene vant (se v. 43–50).

3. Skriv et avsnitt om det du tror er den viktigste lærdom fra
dette slaget.

Hvorfor befalte Moroni sine soldater å slutte å kjempe da de
nær hadde tilintetgjort sine fiender? Hva sier dette deg om
Moronis hjerte? Moronis lederskap var svært forskjellig fra
Zerahemnahs. Du må huske at begge var nephitter, og at mye
av kampen foregikk mellom trofaste nephitter og frafalne
nephitter med de lamanittene de overtalte til å kjempe sammen
med seg. Denne krigen kunne ha vært forhindret om det ikke
hadde vært for mennesker som Zerahemnah. Hva føler du når
noe som kunne ha vært forhindret, hender deg?

Forstå Skriften

Alma 44

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 44.

Foreta et intervju

Tenk deg at du kunne
intervjue kaptein Moroni og
Zerahemnah etter krigen. Les
Alma 44:1–9. Ta bl.a. med
følgende i intervjuet:

1. Sammenlign det Moroni
og Zerahemnah sa var
grunnen til at nephittene
seiret (se Alma 44:3–4, 9).

2. Forklar hvorfor du tror
det er vanskelig for noen
mennesker å anerkjenne
Guds makt (se 3. Nephi
2:1–2).

Skriv en nyhetsrapport

Skriv en nyhetsrapport fra kampscenen som beskrives i Alma
44:11–24, til lesere som venter spent på å høre nytt om krigen.

Et stykke (v.1) – En kort
strekning

Blir utryddet (v. 7) – Alle dør

Vred (v.16) – Sint

Alma 44
Nephittene seirer
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Foreta en sammenligning

1. Les Alma 44:11–24, og regn opp hvordan Moroni viste både
rettferdighet og barmhjertighet til og med i krigstid 
(se Alma 43:54).

2. Les Alma 42:22–24, og sammenlign Moronis rettferdighet og
barmhjertighet med Guds rettferdighet og barmhjertighet.

Når hadde du sist et intervju med din far eller med en
prestedømsleder? Før Alma overleverte opptegnelsene og
lederskapet til sin sønn Helaman, intervjuet og velsignet han
ham. Se etter hvordan Helamans intervju er sammenlignet
med dem du har hatt. Legg merke til de viktige instruksjonene
han fikk, og hvor vanskelig hans kall ville være.

Forstå Skriften

Alma 45

Alma 45:18–19 – Ble Alma forvandlet?
President Joseph Fielding Smith sa: «Det er svært logisk å tro at
både Moses og Alma, i likhet med Elijah og [åpenbareren]

Alma

Synke ned (v.10, 12) –
Gradvis falle fra

Pest (v.11) – Sykdommer

Utryddet (v.11, 14) – Helt
tilintetgjort

Vellyst (v.12) – Umoral

Stridigheter (v. 21) – Opprør,
frafall

Forbedring (v. 21) –
Korrigering, reorganisering

Alma 45
Almas avskjed

Johannes, ble forvandlet for å utføre et verk som Herren hadde
i vente for dem til en gang i fremtiden.» (Answers to Gospel
Questions, 5:38.) Når rettferdige mennesker blir forvandlet, blir
deres legemer forandret slik at de ikke er underlagt jordisk
smerte eller død. Noen ganger blir forvandlede personer tatt fra
jorden uten å oppleve døden for å oppfylle Herrens hensikter.
Men forvandlede personer vil gjennomgå en forandring
i fremtiden når de går over fra en forvandlet til en oppstanden
tilstand.

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 45.

Et intervju med Alma

Alma 45:1–8 inneholder Almas intervju med sønnen Helaman.
Forestill deg at Alma intervjuet deg. Skriv Almas spørsmål og
hvordan du ville besvare dem.

Si din mening

Les Alma 45:9–14.

1. Gi et sammendrag av den viktige profetien som Alma ba
Helaman holde hemmelig.

2. Skriv din mening om hvorfor profetien måtte holdes
hemmelig.

3. Hva lærer denne profetien oss om Almas evne til å profetere
og se fremtiden, noe som var en gave fra Gud?

Forvandlede personer

Les Alma 45:18–19, president Joseph Fielding Smiths uttalelse
under «Forstå Skriften» for Alma 45:18–19 og det som står
i Veiledning til Skriften under «Forvandlede skapninger». Skriv
minst tre sannheter du lærte om forvandlede personer fra hver
av disse tre kildene.

Husker du at du leste om Amlicis opprør i Alma 2? Et
lignende opprør fant sted i Alma 46. Amalickiah, en annen
som ønsket å bli konge, prøvde å styrte nephittenes styre.
Se etter den nephittiske kapteinen som sto frem og gjorde
motstand mot ham. Han blir trolig en av favorittheltene dine
i Mormons bok. Legg også merke til metoden denne kapteinen
benyttet for å samle sitt folk for frihetens sak, og tenk over
hvorfor det var så effektivt.

Alma 46
Frihetens valgspråk
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Forstå Skriften

Alma 46

Studer Skriften
Gjør en av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 46.

Finn nøkkelord

1. Tegn tre kolonner, og merk dem «Amalickiahs ønske»,
«Amalickiahs metode» og «Amalickiahs virkning». Les Alma
46:1–7, og skriv opp nøkkelord under disse overskriftene.

2. Gransk vers 8–10, og forklar hva vi kan lære av resultatet av
Amalickiahs innflytelse på nephittene.

3. Hvilke personer, grupper eller organisasjoner i dag kan ha
de samme ønsker og bruke de samme metoder som
Amalickiah gjorde?

Skriv en moderne versjon

Les hva kaptein Moroni skrev på frihetens valgspråk i Alma
46:12. (Du kan gjerne merke det i ditt eksemplar av Skriften.)
Lag ditt eget frihetens valgspråk som du kan ha utstilt i rom-
met ditt eller i Seminar. Ta med ord eller bilder av det som du
mener det er verdt å bevare og forsvare.

Forklar bildet

Vred(e) (v. 2–4) – Sint(e)

Usikker (v. 7) – Utrygg,
risikabel

Listig (v.10) – Lur, slu

Spent om lendene (v. 21) –
Festet om midjen

Levning (v. 23–24, 27) –
Gjenværende del

Møtte (v. 32) – Her: stanset,
innhentet og avskar

Heise (v. 36) – Løfte

Les Alma 46:21–28, og skriv en dagbokinnføring som om du
var der. Forklar hva som hendte på bildet som medfølger, og
hva du ville ha følt mens du hørte på kaptein Moroni.

Det faktum at Amalickiah måtte flykte ut fra
Zarahemla for å redde livet, stanset ikke hans

planer om makt. Han la hemmelige
planer om å bruke lamanittene
som hjelp til å beseire nephit-
tene, så han kunne bli konge

over hele landet. Du vil
oppdage at hans
listige plan viste
akkurat hvor
ugudelig han
var, og hvor lite

han brydde seg om
andre enn seg selv.

Forstå Skriften

Alma 47

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 47.

Lag utkast til en plan

Alma 47:4–19 forteller om Amalickiahs plan for å bli konge.
Bruk versene som er regnet opp nedenfor, og forklar hva og
hvorfor i forbindelse med planen.

Proklamasjon (v.1–2) –
Offisielt budskap eller offisiell
kunngjøring

Tvinge (dem) til å gripe til
våpen (v. 3) – Tvinge dem til
å kjempe

Beslutning (v. 6) –
Forpliktelse, bestemmelse

Avsette (v. 8) – Fjerne fra makt

Bud (v.10, 32) – Offisiell
budbringer eller budbringere

Litt ad gangen (v.18) –
Gradvis, en liten mengde om
gangen

Tegn (v. 23) – Symbol

List, forræderi (v. 30, 35) –
Uærlighet, lureri

Listige (v. 35) – Forræderske,
utspekulerte

Frafalne (v. 36) – Opprørere

Alma 47
Mannen som ønsket å bli konge
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Hva ville de si?

Når du har lest hva Amalickiah gjorde i Alma 47:20–29, skriver
du en kort uttalelse som du tror representerer det hver av de
følgende grupper ville ha sagt om det som hendte:

1. Kongens tjenere

2. Amalickiahs tjenere

3. Ammons folk

Skriv en «således ser vi»-uttalelse

Alma 47:36 inneholder interessante sannheter om livet.
Tenk over hva Mormon skrev, og skriv deretter en lærdom vi
kan høste fra dette verset, og hvordan denne angår vår tid.

Tenk på en leder som
har hatt en sterk inn-
flytelse på deg. Hvilke
egenskaper mener du
en fremgangsrik leder
har? Herren velsignet
nephittene med en stor
leder på en tid da
lamanittene gikk inn
for å herske over hele
landet. Hva gjorde
kaptein Moroni stor?
Mens du leser Alma
48, kan du se etter
noen av hans karakter-
trekk som du gjerne
ville ha. Se også etter
den store hyllesten
som Mormon ga
denne modige lederen.

Alma 48
Kaptein Moroni, en Guds mann

(se v. 5) (se v. 4)

(se v. 10) (se v. 8)

(se v. 13)

(se v. 18)

Hva gjorde Amalickiah? Hvorfor gjorde han det? Forstå Skriften
Alma 48

Alma 48:19 – «Ikke mindre tjenestevillige»
Når vi leser om store helter
i Skriften, kan vi noen
ganger føle at vi ikke når
opp til deres høye normer
eller ikke kommer til
å utrette mye for å bidra til
å bygge opp Guds rike.
President Howard W.
Hunter, som da var presi-
dent for De tolv apostlers
quorum, sa: «Ikke alle på
skolen blir elevrådsformann
eller Hjelpeforenings-presi-
dent eller lærer for eldstenes
quorum. Dere blir ikke alle
som Moroni og mottar deres
kollegers bifall hele dagen

hver dag. Nei, de fleste vil være stillfarende, relativt ukjente
personer som kommer og går og gjør sitt arbeid uten fanfarer.
Til de av dere som mener dette er ensomt, skremmende eller
rett og slett ubetydelig, sier jeg at dere er ‘ikke mindre tjenes-
tevillige’ enn de mest betydelige av deres omgangsvenner.
Dere er også en del av Guds hær.» («’No Less Serviceable’»,
Brigham Young University 1990–91 Devotional and Fireside
Speeches [1991], s. 2.)

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 48.

Sammenlign forberedelsene

Både Moroni og Amalickiah hadde en plan for å vinne den
forestående krigen.

1. Les Alma 48:1–10, og sammenlign hva hver leder gjorde for
å forberede sitt folk.

2. Hva gjorde kaptein Moroni først for å forberede sitt folk?
Hva lærer det deg om hans visdom og tro?

3. Hvordan kan du anvende det Moroni gjorde, på de
utfordringene du støter på?

Skriv en introduksjon

Bruk ideene du finner i Alma 48:10–13, 17–18, og skriv et
avsnitt som kunne leses opp hvis du ble bedt om å introdusere
Moroni som taler under en tema-aften for ungdom.
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Tilfluktssteder (v. 5, 8) –
Sikre steder

Festninger (v. 9) – Byggverk
brukt som forsvar

Tjenestevillige (v.19) –
Hjelpsomme, nyttige, effektive

Barbarisk (v. 24) – Grusom,
brutal
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Hva mente de om krig?

Tenk deg at historielæreren din ba klassen undersøke hva
forskjellige religioner eller kulturer mener om krig.

1. Studer Alma 48:14–16, 23–25, og skriv et avsnitt som
forklarer nephittenes tro.

2. Hva tror du det ville bety for verden hvis alle trodde dette?

Alma 48 beretter om krigsforberedelsene både Moroni og
Amalickiah gjorde. I Alma 49 kommer du til å lese om
resultatene av disse forberedelsene. Hvilken forskjell tror du
det utgjør å stole på sin egen styrke, slik Amalickiah gjorde,
i motsetning til å stole på Herren, slik Moroni gjorde? Mens
du leser dette kapitlet, ser du etter hvordan du selv kan
anvende prinsippene du lærer.

Forstå Skriften

Alma 49

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Alma 49.

Vær en krigskorrespondent

Tenk deg at du er en nyhetsreporter som skal følge
lamanittenes hær ut på slagmarken.

1. Til hvert av de følgende tre skriftsteder lager du en over-
skrift og en kort nyhetsreportasje som beskriver for leserne
hva som hendte: Alma 49:1–12, 13–25 og 26–30.

2. Apostelen Paulus forkynte at «vi har ikke kamp mot kjøtt og
blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens
herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmel-
rommet» (Efeserbrevet 6:12). Forklar hvordan du kan
anvende det du har lært av nephittenes krigsforberedelser,
i dine åndelige kamper mot eller konflikter med synd og
ugudelighet.

Stasjonert (v. 2) – Plassert Jordvoll (v. 4) – En vegg
av gjørme eller jord

Alma 49
Nephittene seirer

Hvor ofte i det du hittil har lest av Mormons bok, har du lest
Herrens løfte om at hvis folket ville holde hans bud, ville det
gå dem godt i landet? Og hvor ofte har du
sett bevis på sannheten av dette løftet
i folkets liv i Mormons bok? 
Alma 50 gir nok
et eksempel
på denne
sannheten.
Hvorfor tror
du Herren
lot sine tjenere
gjenta dette
budskapet så ofte?

Forstå Skriften

Alma 50

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Alma 50.

Tegn et bilde

Alma 50:1–6 gir en beskrivelse av forsvarsanlegget som ble
bygd for å beskytte byene. Tegn disse festningsverkene slik du
tror de så ut. Husk at de var tilstrekkelige til at nephittene
kunne drive de tallrike lamanittkrigerne tilbake.

Forklar hvorfor

Alma 50:23 inneholder en viktig uttalelse om denne tiden
i nephittenes historie.

1. Studer Alma 50:17–22, og regn opp de sannhetene Mormon
ønsket at vi skulle lære.

2. Hvorfor tror du disse menneskene var så lykkelige?

Forsikring (v.12) – Løfte Overgitt (v. 22) – Utlevert

Alma 50
Herren lar sine lydige barn ha fremgang
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Hva gjør du når du står overfor motstridende meninger om
viktige saker? Mens du leser Alma 51, kan du se etter hvilken
konflikt nephittene opplevde, og hva som gjorde situasjonen
enda mer utfordrende. Tenk over hvilken gruppe du ville tatt
parti for hvis du hadde levd da.

Forstå Skriften

Alma 51

Alma 51:5–6 – Hvem var frimennene og kongemennene?
To slags styreformer beskrives i Alma 51. Den ene var basert
på den tanke at storparten av folket (frimennene) ville velge
«det som er rett» (Mosiah 29:26). Den andre var en gruppe
(kongemenn) som ønsket «makt og myndighet over folket»
(Alma 51:8) for seg selv.

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 51.

Lag en beskrivelse

Hva slags budskap kan kongemennene og frimennene ha
kommet med for å overtale folket til å stille seg på deres side?
Når du har lest Alma 51:1–8, lager du en kort beskrivelse av
hver gruppes politiske synspunkter.

Finn svaret

Mens du studerer Alma 51:13–21, skriver du svar på følgende
spørsmål:

1. Hvordan reagerte kongemennene på lamanittenes angrep?

2. Hvordan reagerte landets ledere på kongemennenes
handlinger?

3. Hvordan gjorde Moroni slutt på kongemennenes opprør?

Høy byrd (v. 8) – Adelsstand,
velstand, makt

Vred(e) (v.13–14) – Sint(e)

Ansøkning (v.15) – Formell,
skriftlig anmodning

List (v. 27) – Omhyggelige
planer

Utmattet dem (v. 32) – Angrep
og plaget dem vedvarende

Alma 51
Kongemennenes opprør

4. Hvorfor tror du det var nødvendig for Moroni å gå til det
skritt han gjorde?

5. Hvorfor tror du Mormon tok med alle disse detaljene om
trusler mot friheten i sin forkortelse av nephittenes
opptegnelser? (Se Mormon 8:34–35.)

Fortell en historie

Les Alma 51:29–37, og skriv med dine egne ord en historie om
Teancum og Amalickiah som du kunne fortelle til Primær-barn.

Har du noen gang stått overfor et dilemma? Et dilemma er en
situasjon hvor man må gjøre et vanskelig valg mellom noen
muligheter. I Alma 52 kom nephittene opp i enda et alvorlig
dilemma. Mens du leser dette kapitlet, kan du se hvordan
Herren hjalp dem å løse sitt dilemma. Tenk over hvordan
denne løsningen kan hjelpe deg med dine dilemmaer.

Forstå Skriften

Alma 52

Tilfluktssteder (v. 6) – Sikre
steder

Pant (v. 8) – Pris for utveksling

Straffe (v.10) – Angripe, plage

List (v.10) – Omhyggelige
planer

Lokke (v.19) – Overtale

Bud (v. 20) – Offisielle
budbringere

Fattet beslutning (v. 21) –
Bestemte seg for

Hadde en uovervinnelig ånd
(v. 33) – Var uvillig til å gi opp
eller overgi seg

Opphøre (v. 37) – Stoppe

Alma 52
Nephittene seirer
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Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Alma 52.

Finn dilemmaet og oppsummer
løsningen

Lamanittene erobret mange av nephittenes byer og brukte
deres festningsverker til å beskytte sine tropper mot
nephittenes hærer. Les Alma 52:16–20, og finn ut hvilket
dilemma nephittenes ledere var i.

1. Les vers 21–32, og skriv et kort avsnitt som oppsummerer
strategien nephittene benyttet for å overvinne lamanittene.

2. Hvilke planer eller beslutninger kan du gjøre nå som vil
hjelpe deg å overvinne Satans angrep gjennom livet?

Eldste Rex D. Pinegar, medlem av De sytti,
har sagt: «De av dere som har lest
Mormons bok, kjenner historien om
Helamans sønner. (Se Alma 53:56–58.)

Da deres fedre ble omvendt til evangeliet,
inngikk de en pakt med Herren om

at de aldri ville gripe til våpen
igjen. Men til slutt ble deres
hjem så sterkt truet av

fiendtlige styrker at deres fedre
måtte velge mellom å slåss eller dø.
Det var da de to tusen unge

Alma 53
To tusen unge soldater

mennene, som ikke var bundet av den samme pakten, frivillig
tilbød seg å forsvare sine foreldre og sine hjem.» (Lys over
Norge, april 1983, s. 41–42.) Hva kan vi lære av deres tro og
handlinger? President James E. Faust sa til Kirkens bærere
av Det aronske prestedømme: «For meg ser dere unge menn
ut som Helamans unge soldater som ‘var overmåte tapre
og modige, sterke og virksomme’. Vi håper at dere, som
dem,’alltid [er] pålitelige i hva som helst [dere blir] betrodd’.»
(Lys over Norge, juli 1998, s. 44.)

Forstå Skriften

Alma 53

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 53.

Finn løsninger

Nephittenes hær hadde seiret, men fikk siden flere problemer.

1. Les Alma 53:1–7, og finn minst tre problemer nephittene
hadde på den tiden.

2. Finn løsningene som kaptein Moroni fant på hvert problem.

Brystvern av tømmer (v. 4) –
Trevegg

Beskjeftige seg (v. 7) –
Arbeide

Renker (v. 9) – Lureri, svik

Overmåte tapre (v. 20) –
Svært modige
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Studer Skriften
Gjør to av følgende aktiviteter (A–C) mens du studerer Alma 54.

Tre brev

Les om brevvekslingen i Alma 54:1–4, 11–12, 15, 20.

1. Hvem skrev det første brevet? Hva ba han om?

2. Hvem skrev det andre brevet? Hva var kaptein Moronis
plan for fangeutvekslingen?

3. Hvem skrev det tredje brevet? Hvorfor gikk han med på
betingelsene?

Omskriv løftene

Tenk over kaptein Moronis løfter, og omskriv dem til dagens
språk.

1. Første løfte (se Alma 54:6)

2. Annet løfte (se v.10)

3. Tredje løfte (se v.12)

4. Hvorfor tror du Moroni var så sint på Ammoron? Hva føler
du når du ser noen true andre med fysisk kraft?

Sammenlign de to mennene

Sammenlign Moronis ord (se Alma 54:4–14) med Ammorons
(se v. 16–24). Skriv hva du har lært om de to mennene ut fra det
de skrev.

Frelseren lærte sine disipler å være «kloke som slanger»
(Matteus 10:16). Hans disipler i Amerika trengte også
inspirasjon og visdom, noen ganger til og med smarthet,
for å bevare sin frihet. Se etter hvilken list Moroni brukte
for å redde nephittiske krigsfanger uten tap av liv.

Forstå Skriften

Alma 55

Bedrageri (v.1) – Løgn

Rettferdig sak (v.1) –
Rettferdig prinsipp, mål

Renker (v. 27) – Hemmelige
sammensvergelser

Alma 55
Nephittiske fanger blir befridd

Sammenlign pakter

1. Sammenlign den pakten Ammons folk inngikk (se Alma
53:10–15), med pakten deres sønner inngikk (se v.17).

2. Skriv et avsnitt som forklarer hvorfor det er viktig å holde
pakter.

Finn lignende karaktertrekk

Les Alma 53:20–21, og regn opp karaktertrekk som de to tusen
unge soldatene hadde, og karaktertrekk som våre heltids-
misjonærer må ha.

Kaptein Moroni skrev et brev til Ammoron, lamanittenes
leder, for å forhandle om fangeutveksling. Hva ville du skrive
i et brev til en
fiende? Det
Moroni valgte
å skrive, vil
kanskje overraske
deg. Mens du leser
Moronis brev og
Ammorons svar, kan
du legge merke til de
sterke følelsene på begge
sider av konflikten.

Forstå Skriften

Alma 54

Fødemidler (v. 2) – Mat og
andre forsyninger

Hans allmektige vredes sverd
(v. 6) – Guds straff

Vårt første eiendomsland
(v.12) – Det stedet hvor vårt
folk først bodde (Nephis land)

Hevne hans blod på eder
(v.16) – Drepe dere fordi dere
drepte ham

Tilintetgjørelse (v. 20) –
Fullstendig utryddelse

Alma 54
Brevveksling
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Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Alma 55.

Lag prøvespørsmål

Les hvordan Moroni befridde de nephittiske fangene i Alma
55:4–24, og skriv seks prøvespørsmål og svarene på dem.
Spørsmålene bør kreve fullstendige setninger i svarene.

Har du noen gang kommunisert med
andre ved hjelp av brev? Du har
kanskje skrevet regelmessig til en
venn eller et familiemedlem som er
eller har vært på misjon. Du har
kanskje blitt venn med en i en annen
by eller et annet land. Når vi forteller
gode nyheter, kan det oppmuntre en
annen, gjøre dagen lysere og ha en
god smitteeffekt på vedkommende.
Mens du leser Alma 56, kan du legge
merke til de gode nyhetene Helaman
fortalte om sine nye soldater. Legg

også merke til hva han skrev til kaptein Moroni om Herrens
beskyttelse av disse trofaste unge mennene.

Forstå Skriften

Alma 56

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 56.

Mot under kamp

Les Alma 56:42–56, og besvar følgende spørsmål:

1. Hvorfor var Ammons folks sønner så modige?

2. Hva ga Helaman «stor glede» etter slaget?

Trengsler (v. 2, 7) –
Vanskeligheter, nød

Slet (v.15) – Arbeidet

Tappert (v.16) – Modig

Våget (v. 24–25, 40) – Turde

Gjøre utfall (v. 29) – Storme
frem for å angripe

Som følge av (v. 51) –
På grunn av

Alma 56
De to tusen unge soldatene 

i kamp

Skriv et brev

Les Alma 56:27–29, 47–48, 54–56,
og tenk deg at du er en av de unge
soldatene. Skriv et brev til dine
foreldre hvor du forklarer hvordan
deres innsats og innflytelse har
hjulpet deg som soldat.

Forklar hva som skjer i verset

Følgende kart illustrerer hendelsene i Alma 56:27–54. Skriv opp
alle skriftstedhenvisningene som står på kartet, og forklar hva
som skjedde på det tidspunktet i beretningen.

Barn som trofast retter seg etter rettferdige foreldres og lederes
læresetninger, kan utrette store ting i livet. Helamans to tusen
unge krigere var slike unge mennesker, som kjempet tappert
i krigen mot lamanittene. Mens du leser Alma 57, kan du
tenke over hva disse unge krigerne utrettet og hvorfor de var
i stand til å utrette det.

Alma 57
De to tusen unge soldatene 

unnslipper døden

Byen Antiparah,
som var på
lamanittenes hender Nephittenes

by Judea

v. 33

v. 34–36

v. 39–41
v. 44,
47–48

v. 49–54

v. 37–38

N

Lamanittenes hær

Antipus’ hær

2000 unge krigere
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Forstå Skriften

Alma 57

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Alma 57.

Skriv nøkkelord

Les Alma 57:19–27.

1. Skriv nøkkelord og uttrykk som du tror forklarer hva
disse unge krigerne gjorde og trodde som reddet dem på
mirakuløst vis.

2. Skriv kort om hvordan du utviklet din tro, og om en gang
da du fikk hjelp gjennom Guds kraft på grunn av din tro.

Hold en nyhetskonferanse

Tenk deg at du er en representant for nephittenes styresmakter
og holder en nyhetskonferanse om krigene. Bruk det som står
i Alma 57:19–36, og besvar følgende spørsmål:

1. Hvor mange har blitt drept og såret i det siste sammen-
støtet?

2. Hvordan forklarer du at ingen av de to tusen unge soldatene
døde?

3. Hvorfor har så mange av de lamanittiske krigsfangene
dødd?

Nephittenes hær møtte ofte større lamanittiske stridsenheter
i kamp. Alma 58 forteller om en gang da nephittenes hær
hadde et fortvilet behov for forsyninger og forsterkninger.
Har du noen gang følt deg overveldet av situasjoner i livet?
Hva hjalp deg? Mens du leser dette kapitlet, kan du legge
merke til hva som motiverte nephittene til å fortsette. Se etter
hvilken tro som ga dem besluttsomhet til å overvinne
vanskelighetene.

Alma 58
Nephittene inntar byen Manti

Skrivelse (v.1) – Brev

Uforferdede (v. 20) –
Fryktløse, ikke mismodige

Tilskriver det (v. 26) –
Gir æren for det til

Forstå Skriften

Alma 58

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Alma 58.

Tenk på en anvendelse i vår tid

Les Alma 58:1–13.

1. Hva gjorde nephittene da de var i en spesielt vanskelig
situasjon?

2. Skriv om en situasjon i vår tid som kanskje kan løses ved å ta
etter dem.

Hvis det var du

Les Alma 58:39–41.

1. Lag en kortfattet liste over det Helaman sa om de unge
soldatene.

2. Hvis du er en ung kvinne, hva ville du så synes om å være
venn med eller gå ut sammen med en gutt med disse
egenskapene? Hvorfor? Hvis du er en ung mann, hva ville
du så synes om du ble beskrevet som en som hadde disse
egenskapene? Hva kan du forandre på for å utvikle disse
egenskapene?

Lamanittenes styrker vokste og truet nephittenes byer.
Kaptein Moroni sendte et brev til Pahoran og ba om flere
soldater og forsyninger som hjelp til å forsvare landet, men
hjelpen kom aldri. Mens du leser Alma 59, kan du legge merke
til hva som hendte på grunn av denne mangelen på støtte,
og se etter minst to bekymringer Moroni hadde for sitt folk og
regjeringen som skulle ha støttet dem.

Alma 59
Moroni ber om hjelp

Lokke (v.1) – Lure, bli narret
i en felle

Ambassadør (v. 4) – Offisiell
budbringer

Gjorde utfall (v. 6) – Stormet
frem for å angripe

List (v. 6, 28) – Omhyggelige
planer

Skjule, skjulte seg (v.16–17) –
Gjemme, gjemte seg

Uoverensstemmelse (v. 36) –
Frafallen gruppe
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Forstå Skriften

Alma 59

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Alma 59.

Skriv et brev

Les Alma 59:3–13, og skriv et brev til Pahoran som inneholder
de sakene du ville tatt opp og bekymringene du ville hatt for
denne situasjonen hvis du var Moroni.

Kaptein Moroni iakttok at maktbalansen tippet over til
lamanittenes fordel. Mens lamanittenes hær tiltok i antall,
mottok nephittene hverken forsyninger eller forsterkninger fra
Pahoran. Hva ville du være bekymret for hvis du var Moroni?
Hva ville du synes om Pahoran? Alma 60 er et brev Moroni
skrev til Pahoran. Se etter om Moronis tanker og følelser
lignet dem du ville ha hatt. 

Forstå Skriften

Alma 60

Alma 60:23–24 – «Karet skal først renses innvendig»
Det er viktigere å ha et rent hjerte og sinn enn å bli altfor
opptatt av den ytre renhet, for, som det sies i ordspråket: «Som
han tenker i sin sjel, slik er han» (Ordspråkene 23:7). Da det ble
klaget til Jesus fordi hans disipler ikke foretok den tradisjonelle
vask av hendene før de spiste, sa han at «fra hjertet kommer
onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott».
Han fortsatte med å si: «Disse ting er det som gjør mennesket
urent», ikke uvaskede hender (Matteus 15:19–20).

Sløvhetstilstand (v. 7) –
Mental matthet

Likegyldighet (v.14) – Latskap

Jaget bort (v.16) – Adspredt

Tilrane seg (v. 27) – Ta
urettmessig eller med vold

Handler virksomt (v. 29) –
Våkner opp og gjør noe

Holde fast ved (v. 34) – Forbli
trofaste, støtte

Alma 60
Moronis brev til Pahoran

Likegyldighet (v.13) – Mangel på interesse, forsømmelse

Moroni var bekymret for at nasjonens sjel var åndelig syk og
trengte å renses. President Ezra Taft Benson talte om behovet
for en slik rensing i vår tid:

«Hvis vi skal rense karet innvendig, må vi avstå fra umoral og
bli rene. . .

Mine kjære brødre og søstre, når vi renser karet innvendig,
må vi foreta forandringer i vårt eget personlige liv, i vår familie
og i Kirken.» (Lys over Norge, 1986, nr. 6, s. 3, 5.)

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Alma 60.

Valg av leder

Tenk deg at kaptein Moroni var en lederkandidat i landet ditt.
Les Alma 60:2–10, og regn opp de egenskaper du tror ville
gjøre ham til en god leder.

Velg uttalelsene

Se gjennom Alma 60:10–15. I skrive-
boken din skriver du de tre av følgende
uttalelser som du mener best represen-
terer Moronis tanker slik de kom til
uttrykk i hans brev til Pahoran.

1. Nephittenes ledere var glad i og
støttet sine soldater.

2. Nephittenes ledere var ansvarlige
for dødsfallene i troppene deres.

3. Nephittenes ledere gjorde ingenting
mens soldatene døde i kamp.

4. Nephittenes soldater døde på grunn
av sin manglende tro.

5. Nephittenes regjering var lat og
forsømte hæren.

Omskriv uttrykkene

Nedenfor står noen uttrykk som er hentet fra Alma 60:23–36.
Les hvert uttrykk sammen med versene som hører til, og
omskriv deretter uttrykket med dine egne ord.

1. «Før vi har renset våre kar innvendig» (v. 24)

2. «Da vil jeg vekke opprør blant eder» (v. 27)

3. «Det er for eders ugudelighets skyld vi har lidd så store tap»
(v. 28)

4. «Hvis I ikke kommer oss til unnsetning, se, da kommer jeg
til eder» (v. 30)

5. «Eders ugudelighet er en følge av eders kjærlighet til ære og
verdens verdiløse ting» (v. 32)

6. «Jeg trakter ikke etter makt, men etter å rive den ned» (v. 36)
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Byen Zarahemla og nephittenes regjering var blitt tatt av
fiender av frihet og rettferdighet. Det var i denne farlige tiden
Pahoran mottok Moronis brev. Hvordan ville du ha reagert på
Moronis brev hvis du var Pahoran? Mens du leser Pahorans
svar, må du huske hvor bittert Moronis brev var og hva slags
mann Pahoran var.

Forstå Skriften

Alma 61

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Alma 61.

Problemer og løsninger

Tegn to kolonner i skrive-
boken din. Merk den ene
«Problemet» og den andre
«Løsningen». Les Alma 61,
beskriv problemet Pahoran
hadde, og regn opp
handlingene han anbefalte.
Les kapittelinnledningen
til Alma 51, og forklar
hvordan du tror Moroni
ville reagere på Pahorans
løsning.

Gi eksempel

Les Alma 61:15–21.

1. Skriv to eksempler på noen du kjenner som har lykkes på
grunn av den styrke de har mottatt fra Herren.

2. Skriv to måter som du kan få mer av Herrens styrke på.

Tatt motet fra (v. 4) – Gjort
mismodige

Satt i forlegenhet (v. 7) –
Gjort brydd, møtt motstand

Våger (v. 7) – Tør

Forbund (v. 8) – Partnerskap,
samarbeid

Klandret (v. 9) – Kritisert,
beskyldt

Alma 61
Pahorans svar til Moroni

På grunn av Moronis og andre nephittiske lederes mot og
lederegenskaper ble kongemennenes opprør i Zarahemla slått
ned, og krigen med lamanittene tok endelig slutt. Hva slags
innflytelse tror du dette opprøret hadde på nasjonen? Hvilken
virkning tror du den lange og ødeleggende krigen med

lamanittene hadde på det
nephittiske samfunn
og på kirken? Se etter
svar på disse spørs-
målene mens du
studerer Alma 62.

Forstå Skriften

Alma 62

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–D) mens du studerer Alma 62.

Skisser hendelsene

For hver av de følgende hovedbegivenheter i Alma 62:1–11
skriver du to detaljer som har forbindelse med historien:

1. Heise frihetens banner (se v.1–5)

2. Beseire kongemennene (se v. 6–9)

3. Håndheve loven (se v.10–11)

Opprørsmennene (v. 6) –
Opprørske nephitter

Tappert (v. 37) – Modig

Overga (v. 43) – Ga

Sette i orden (v. 44) –
Rette opp, reorganisere

Alma 62
Moroni marsjerer for 

å hjelpe Pahoran
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Hva ville du si?

Les Alma 62:12–17. Tenk deg at du er lederen for Ammons folk.
Skriv hva du kunne si til de lamanittiske krigsfangene.

Skriv en nekrolog

Les Alma 62:35–38, og skriv en nekrolog over Teancum. (En
nekrolog er en kunngjøring om et dødsfall med noen minneord
om den avdøde.) Ta med opplysninger som hvem han var,
hva han utrettet og hvorfor han gjorde det han gjorde.

Oppsummer noen vers

Les Alma 62:39–51.

1. Skriv opp noe du tror kunne være årsaken til at noen av
nephittene var blitt «forherdet» av krigen, mens andre ble
«bløtgjort».

2. Forklar hvordan Helaman og hans brødre hjalp menneskene
å overvinne virkningen av krigen.

3. Hva kan du gjøre nå for å forberede deg til de vanskelige
tidene som vil komme, slik at ditt hjerte ikke blir forherdet?

Da krigen mot lamanittene var over, utvidet nephittene sine
bosetninger inn i landet mot nord. Hvorfor tror du en slik
utvandring var gunstig? Var det bare for å skaffe seg nytt
land og flere muligheter, eller var det andre grunner? Noen av
dem som dro til landet i nord, forsvant, og stedet hvor de slo
seg ned, er ukjent. Hvor kan de ha dratt?

Forstå Skriften

Alma 63

Hellige ting (v.1, 11) – Hellige
nephittiske opptegnelser og
gjenstander

Overlevert (v.13) – Gitt til

Alma 63
Nephittisk utvandring til landet mot nord

Alma 63:5–9 – Hvem var Hagoth?
Hagoth bygget store skip og seilte nordover. Nephittene fikk
aldri kjennskap til hans bestemmelsessted. Profeter i nyere tid
har erklært at Hagoths skip kom til Stillehavsøyene, hvor de ble
en del av den polynesiske kultur. I 1913 svarte president Joseph
F. Smith på et telegram han hadde mottatt tidligere om at
polynesierne «kanskje» var noen av Hagoths folk. Han sa til
en gruppe polynesiske hellige: «Jeg vil gjerne si til dere brødre
og søstre fra New Zealand at dere er av Hagoths folk, og det
er ikke NOE KANSKJE i dette!» Han forklarte at da han var
misjonær på Hawaii, hadde Ånden vitnet for ham at polyne-
sierne var etterkommere etter Lehi (i William A. Cole og Elwin
W. Jensen: Israel in the Pacific [1961], s. 388). Senere takket
president Heber J. Grant i innvielsesbønnen for Hawaii tempel
vår himmelske Fader for at «tusener og titusener av Lehis
etterkommere, i dette begunstigede land, har kommet til
kunnskap om evangeliet» («The Dedicatory Prayer in the
Hawaiian Temple», Improvement Era, febr. 1920, s. 283).

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Alma 63.

Løs matematikkoppgavene

Les Alma 43:3, 17, 62:39, 63:3 for å regne ut følgende:

1. Hvor mange år kjempet Moroni mot lamanittene?

2. Hvor mange år med fred fikk han etter at krigen var over?

Skriv om hva du har lært

Nå har du lest Almas bok. Skriv om et skriftsted, en historie
eller en del av boken som du mener har hatt god innflytelse på
deg. Fortell hvordan dette har hjulpet deg å bli et bedre
menneske.
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Helamans bok

Opp og ned
Hittil i Mormons bok har du lest om tider da nephittene var
rettferdige og tider da de var ugudelige. I Helamans bok
veksler de mellom rettferdighet og ugudelighet så ofte at det
nesten kan være forvirrende. Det får oss ganske visst til å lure
på hvorfor de var så ustabile. Du kan gjerne føre opp i skrive-
boken din eller sette et spesielt merke i Skriften hver gang du
leser at nephittene gikk fra rettferdighet til ugudelighet, eller
fra ugudelighet til rettferdighet, i Helamans bok. Legg spesielt
merke til Mormons forklaring i Helaman 12 på disse
forandringene.

Lamanittene forandrer seg også
En annen uvanlig side ved Helamans bok er at lamanittene ofte
var mer rettferdige enn nephittene. Faktisk er en av de mest
bemerkelsesverdige profeter i denne boken, og i hele Mormons
bok, en lamanitt som het Samuel.

Forberedelse til Frelserens komme
Helamans bok avsluttes like før Jesu Kristi fødsel. President
Ezra Taft Benson sa: «Opptegnelsen om nephittenes historie
kort tid før Frelserens besøk har mange paralleller til vår egen
tid mens vi venter på Frelserens annet komme.» (Lys over Norge,
juli 1987, s. 3.) Du ønsker sikkert å se etter disse parallellene
mens du leser Helamans bok.

Mosiah 
(mellom 130 og 92 f.Kr.)

Alma 
(mellom 91 og 53 f.Kr.)

Helaman 
(mellom 52 og 1 f.Kr.)

3. Nephi 
(mellom år 1 og 35 e.Kr.)

4. Nephi 
(mellom år 36 og 321 e.Kr.)

KILDE

Mormons forkortelse av

Nephis store plater

BØKER

Da den store nephittiske dommeren Pahoran døde, ble det
kamp om hvem som skulle overta etter ham. Dette førte til
stridigheter og blodsutgytelse. I denne tiden hadde nephittene
to fiender, nemlig Kishkumen og Coriantumr. Hvem var
disse mennene, og hva var deres hensikter? De kjempet mot
nephittene på forskjellige måter, men de ønsket begge
å ødelegge nephittenes samfunn.

den store 
over-

dommer

utpekt til
ny over-

dommer, ble 
myrdet av 

Kishkumen

bror av 
Pahoran II, 
utpekt til 
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Helaman 1
Krig i Zarahemla



Forstå Skriften

Helaman 1

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Helaman 1.

Hvem gjorde hva?

1. Skriv en setning om hva hver enkelt av følgende personer
i Helaman 1 gjorde: Pahoran (sønnen), Paanchi, Pacumeni,
Kishkumen, Coriantumr, Tubaloth, Moronihah.

2. Tenk over hva Helaman 1:13–17 forteller oss om Coriantumr
og Tubaloth. Bruk opplysningene i disse versene for å finne
ut hva disse to ugudelige mennene hadde til felles. Du kan
bli overrasket.

Moralen i historien

1. Hva mener du nephittene skulle ha lært fra hendelsene
i Helaman 1? Gi konkrete eksempler fra kapitlet.

2. Hva mener du folk i vår tid kan lære fra Helaman 1?
Gi konkrete eksempler fra kapitlet.

Tegn et bilde

I Helaman 1:18–34 er en beskrivelse av Coriantumrs fatale
militærtrekk, noe som resulterte i at han ble beseiret. Når du
har lest beretningen, tegner du et bilde som viser hva som
hendte med lamanittenes hær, og hvorfor Moronihah klarte
å overvinne den.

I Helaman 1 skrev Mormon om to overdommere som ble
myrdet. Legg merke til hvem den nye overdommeren var,
mens du leser Helaman 2. Hvorfor tror du de valgte ham?
Hva gjorde han for å hindre at han skulle bli den tredje

Helaman 2
Gadianton-bandene

Utallig (v.14) – Svært stor,
talløs

Hogg ned vakten (v. 20) –
Drepte vaktmennene

Hovedstaden (v. 27) –
Det offisielle senter for
landets styre

Møtte dem (v. 30) – Avskar
dem

Midte (v. 32) – I midten

overdommeren som ble drept? Hva kunne gjøres med denne
nye og kraftige trusselen mot den nephittiske nasjon?
Legg også merke til hva Mormon sa om virkningen av disse
hemmelige foreningene (forbundene).

Forstå Skriften

Helaman 2

Helaman 2:8 – Hva er en hemmelig forening

Gadiantons bande, eller orga-
nisasjon, var en hemmelig
forening. Hemmelige forenin-
ger (forbund) er grupper som
benytter ugudelige metoder
for å oppnå makt og rikdom.
De opererer i hemmelighet
fordi de prøver å bedra og
benytte seg av andre. De
opererer ved svindel, mord
og bedrageri og er fiender av
ærlige regjeringer og gode
mennesker overalt. De er
villige til å gjøre alt som er
nødvendig for å fremme sin
sak. Profeter i vår tid har

advart oss og sagt at det finnes organisasjoner i dag som er
like så farlige som Gadianton-bandene var på nephittenes tid.

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Helaman 2.

Finn de viktigste elementene

1. Hva skrev Mormon i Helaman 2:13–14 om den endelige
virkningen av hemmelige foreninger blant nephittene?

2. Bruk Helaman 1:9–12 og 2:1–8, 11, og lag en liste over hva
hemmelige foreninger gjør, hvorfor de gjør det og hvordan
de gjør det.

Gi et eksempel fra vår tid

1. Tenk over hva du har lært av oppgave A, og skriv om
hvordan du kan bli påvirket av hemmelige foreninger.

2. Hvordan tror du vi kan bidra til å forhindre at hemmelige
foreninger blir utbredt?

Gadianton

Var på vakt (v. 3) – Ventet
i hemmelighet

Forening (v. 8) – Gruppe som
er organisert for å handle
i hemmelighet
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Helaman 3 inneholder ca. ti års hendelser
blant nephittene. Det var en tid da

nephittene hadde stor fremgang. Det
fant også sted en bemerkelsesverdig
vekst i kirken. Mormon la spesielt vekt
på hva vi kan lære fra denne
beretningen. Legg spesielt merke til

uttrykkene «således ser vi» og «vi
ser» i sammenheng med

denne viktige
lærdommen.

Men det var ikke alt
som var bra. Legg
merke til utfor-
dringene nephittene
hadde. Hva var
årsaken til disse
vanskelighetene?

Helaman, Helamans sønn

Forstå Skriften

Helaman 3

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Helaman 3.

Lag en tidslinje

Helaman 3 inneholder mange årstall. Hvert vers på følgende
tidslinje har en tilhørende hendelse og året da denne fant sted.

Uoverensstemmelser
(v.1, 3, 17) – Krangel, opprør

Øde (v. 5–6) – Herjet, tomt

Gjøren og laden (v.13) –
Handlemåte

Upartiskhet (v. 20) –
Rettferdighet

Renker (v. 29) – Lureri, svik

Snarer (v. 29) – Feller

Bedragerier (v. 29) – Svindel,
lureri

Helligelse (v. 35) – Det å
gjøre ren

Hengivenhet (v. 35) – Det å
underkaste seg

Helaman 3
En tid med fremgang og vekst

I skriveboken din tegner du en tidslinje som vist nedenfor. Full-
før den med det du lærer i Helaman 3.

Forklar forholdet

Hva er forholdet mellom stolthet og uoverensstemmelser ifølge
Helaman 3:1?

Anvend Skriften

Tenk deg at du har en venn som har strevd med å ta riktige
valg. Vennen din vet at evangeliet er sant, men dårlige valg har
gitt skyldfølelse og tvil på om det er mulig å omvende seg
og om det å omvende seg er verdt anstrengelsen. På hvilke
konkrete måter kunne du bruke Helaman 3:27–30, 35 til
å hjelpe vennen din å unngå fristelse, vende tilbake til Kirken
og øke hans eller hennes tro på Jesus Kristus?

Fremgang kan føre til ugudelighet. Ugudelighet kan så føre til
ødeleggelse. Dette gjelder ikke bare nephittene, men også oss
i dag. Hvorfor må vi trues med ødeleggelse før vi innser at vi
er i åndelige vanskeligheter? Hvorfor adlød ikke nephittene
Herren både i gode og dårlige tider? I Helaman 4 beskrev
Mormon hva som hendte når fremgang førte til ugudelighet.
Hans ord kan også gjelde oss og noen sider ved dagens
samfunn.

Forstå Skriften

Helaman 4

La an på (v. 3) – Prøvde

Undertrykte (v.12) – Var
grusomme

Våget (v.16) – Turde

Ringeaktet (21) – Oversett,
vært ulydige, behandlet som
ubetydelig

Klynget seg (v. 25) – Holdt fast
ved, forble trofast

Helaman 4
Ugudelighet og dens konsekvenser

Tidslinje: Helaman 3

Vers 1 3 18 19 23 32 33 37

År

Hva 
skjedde?
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Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Helaman 4.

Den universelle synd

1. Det har blitt sagt at stolthet (hovmod) er en universell synd,
noe som betyr at nesten enhver synd er knyttet til stolthet
på en eller annen måte. I skriveboken din tegner du dette
forholdet ved å skrive ordet stolthet midt på en side. Sett ring
rundt ordet, og tegn piler ut fra sirkelen i alle retninger.
I enden av hver pil skriver du en av syndene som Helaman
4:12–13 sier ble begått på grunn av nephittenes stolthet.

2. Velg tre av syndene du skrev ned, og forklar hvordan
stolthet kan føre til slik synd.

3. Hva sier Helaman 3:35 vi kan gjøre for å forhindre eller
eliminere stolthet fra livet vårt og slik forhindre mange
forskjellige synder?

Nå ser jeg

1. Finn og merk uttrykket «de så» i Helaman 4:23–26, og skriv
opp de konsekvensene av synd som nephittene så.

2. Hvilken velsignelse har Herren gitt oss som hjelp til å «se»
konsekvensene på forhånd, slik at vi ikke må oppleve dem?
(Se Mosiah 8:16–18.)

3. Gi et konkret eksempel på en konsekvens som Herren hjalp
deg eller din familie å se og unngå på grunn av denne
velsignelsen.

Nephi, Helamans sønn, frasa seg dommerembedet for å bruke
mer tid på å forkynne evangeliet, akkurat slik Alma hadde
gjort noen tiår tidligere (se Alma 4:15–19). Hva lærer vi om
hvordan det er best å forandre samfunnet, av det disse to
profetene gjorde? Nephis ledsager i forkynnelsen var hans bror
Lehi, en mann som var like så åndelig innstilt som Nephi

Helaman 5
Nephi og Lehi i fengsel

STOLTHET

(se Helaman 11:19). I Helaman 5 kommer du til å lese om
disse store misjonærene og om den rettledning de mottok fra
sin far. Mens du leser dette kapitlet, kan du se om du finner
noe som tyder på at de lyttet til sin fars råd.

Forstå Skriften

Helaman 5

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Helaman 5.

Et viktig ord

Mens eldste Spencer W. Kimball var medlem av De tolv
apostlers quorum, sa han: «Når vi leter i ordboken etter det
viktigste ordet, vet du hvilket det er? Det kan være 'huske'.
Fordi dere alle har inngått pakter – dere vet hva dere må gjøre,
og dere vet hvordan det skal gjøres – er vårt største behov
å huske. . . 'Huske' er ordet. 'Huske' er programmet.» («Circles
of Exaltation» [tale til religionslærere, 28. juni 1968], s. 8.)

1. Finn og merk ordet huske i rettledningen Helaman ga sine
sønner i Helaman 5:5–14, og skriv en liste i skriveboken din
over det han ville at de skulle huske.

2. Velg ett punkt fra listen din, og forklar hvilken innflytelse
det ville ha på en person om han eller hun alltid husket dette
prinsippet.

3. Hvordan reagerte Nephi og Lehi på farens råd ifølge
Helaman 5:5, 14?

Modne (v. 2) – Rede for, klar til

Budskap (v.11, 29) – Nyheter

Gjøre til skamme (v.17) –
Forvirre og motbevise

Larmende (v. 30) – Høy

Bli fordrevet (v. 31, 42–43) –
Forsvinne

Revne (v. 33) – Gå i stykker

Taler (v. 38–39) – Snakker
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Kjenn Skriften – Helaman 5:12

Lag et bilde av et eller annet slag – du kan tegne det, bruke
bilder du klipper ut, eller en kombinasjon av dette – som
ville hjelpe deg å undervise barn i Primær om det som står
i Helaman 5:12. Fortell familien din om bildet.

Finn eksempler

Skriften taler ofte om Guds ords kraft. Dette viser til virkningen
av å undervise om evangeliet og hvordan det hjelper mennes-
ker å forandre seg og omvende seg fra sine synder. Se etter
eksempler på «ordets kraft» mens du leser Helaman 5:13–19.
Forklar hvordan folket i Nephis samfunn forandret seg som et
resultat av hans forkynnelse.

I Helaman 6 leser vi om noen av resultatene av Nephis og
Lehis misjon blant folket – spesielt blant lamanittene. Folket
hadde mye fred og fremgang. Men det er ofte lettere å glemme
Herren i tider med fred og fremgang. Når mennesker fokuserer
på denne verdens fristelser, kan Satan få stor makt over dem.
Ett av hans mest effektive redskaper er hemmelige forbund.
Hemmelige forbund trives der det hersker egoisme, grådighet
og maktsyke. Dette kapitlet forteller om hvordan Satan og
hemmelige forbund igjen fikk stor makt blant nephittene. Hva
kan vi lære av dette? Les omhyggelig for å finne ut hva
Mormon og Herren vil at vi skal forstå, slik at vi ikke begår
de samme feilene og blir underlagt motstanderens makt.

Forstå Skriften

Helaman 6

Ubotferdige (v. 2) –
Uomvendte, ikke bedrøvet
over å ha gjort galt

Oppmuntret (v. 4) –
Oppfordret, ba inntrengende

Omgang (v. 8) – Handel,
kommunikasjon

Plyndre (v.17–18, 21, 23) –
Ta noe fra en annen med makt
eller vold

Forføre (v. 26) – Få noe til
å se attråverdig ut, friste

Rov (v. 38) – Stjålne
rikdommer

Helaman 6
Fremgang fører til

ugudelighet. . . igjen!

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–D) mens du studerer
Helaman 6.

Finn viktige uttrykk

1. Helaman 6:31 lærer oss at Satan hadde fått godt tak på «de
fleste av» nephittene. Han tvang dem ikke, og kan ikke
tvinge noen, til å underlegge seg hans makt. Finn minst to
uttrykk som beskriver hvordan han var i stand til å få makt
over nephittenes hjerter. Skriv dem i skriveboken din.

2. Hva kan du gjøre for å hindre Satan i å få tak i ditt hjerte?
Du kan gjerne overveie noen av prinsippene du lærte
i Helaman 5, og ta dem med i svaret ditt.

Tenk på et spørsmål

I skriveboken din lager du en oversikt som vist nedenfor. Den
inneholder uttrykk fra Helaman 6:21–31. Tenk på et spørsmål
som kan besvares med det oppgitte uttrykket. Det første
punktet er et eksempel.

Hva kan du gjøre?

1. Lag en liste over det Helaman 6:17–40 lærer oss om hemme-
lige forbund. Noter versene hvor du fant hvert punkt på
listen din.

2. På grunnlag av Helaman 6 lager du en liste til over tre ting
du kunne gjøre for å bidra til å forhindre eller eliminere
hemmelige forbund og deres onde virkninger fra samfunnet.
Oppgi en henvisning til Helaman 6 (eller et annet sted
i Skriften) for hver idé du finner.

Foreta en sammenligning

I skriveboken din lager du en oversikt som vist for å sammen-
ligne nephittenes tilstand med lamanittenes tilstand på slutten
av Helaman 6. For hvert vers som er oppført fra Helaman 6,
skriver du hva det viser om nephittenes eller lamanittenes
tilstand. Noen vers gir opplysninger om bare en av gruppene.

v. 21 Satan Hvem inspirerer lederne
av hemmelige forbund?

v. 22 «For å kjenne en 
bror som var med-
lem av forbundet»

v. 26 Gadianton

v. 28 «Fullstendig 
ødeleggelse»

v. 30 «All synds 
opphav»

v. 31 «Trampet. . . 
under føttene»

Helaman 6 Svar Spørsmål
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Nephi hadde forkynt evangeliet
langt hjemmefra. Da han kom
tilbake, ble han forundret og
skuffet over folkets store
ugudelighet. Helaman 7 forteller
oss hva han sa til folket om

deres tilstand.

Forstå Skriften

Helaman 7

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Helaman 7.

Foreslå en salme

Les Helaman 7:1–11. Hva ville ha vært en fin salme til å opp-
muntre Nephi med? Hvorfor? (Ytterligere hjelp finner du
i emneregisteret bak i salmeboken.)

Fedreland (v. 3) – Der han
var født (Zarahemla)

Tilranet seg (v. 4) – Tatt
makten ulovlig

Bevege (v. 7) – Overtale

Forundrer (v.15) – Forbauser

Nephi

Helaman 7
Nephi forkynner omvendelse 

for sitt folk

v. 34

v. 35

v. 36

v. 37

v. 38

v. 39

v. 40

Helaman 6Nephitter Lamanitter
Finn viktige ideer

Bruk det du har lært i Helaman 7:11–29, og besvar følgende
spørsmål:

1. Hva sa Nephi var grunnen til hans «store sorg» over
nephittene?

2. Hva sa Nephi ville skje hvis de ikke omvendte seg? (Se etter
uttrykket «hvis I ikke omvender eder» som gjentas i disse
versene.)

3. Hvilke advarsler har du hørt våre levende profeter gi folket
i vår tid?

Helaman 7 viste at Nephi forkynte omvendelse med rene ord.
Hva hendte når Lehi, Nephi, Abinadi, Alma og Amulek
gikk så rett på sak overfor folket? Hvordan tror du Nephis
læresetninger ble mottatt av hans folk? Legg spesielt merke til
hva dommerne som tilhørte Gadianton-banden, sa og gjorde.

Forstå Skriften

Helaman 8

Helaman 8:19–20 – Hvem var Zenos, Zenock og Ezias?
Dette er den eneste gang Ezias nevnes i Skriften. Hans
læresetninger fantes på messingplatene, i likhet med Zenos' og
Zenocks (se under «Forstå Skriften» for 1. Nephi 19:10, s. 30).

Helaman 8:21 – Mulek, Zedekias’ sønn
Muleks etterkommere var en del av Zarahemlas folk som ble
oppdaget av Mosiah I og hans folk (se Omni 1:14–19). De ble
nephitter.

Griper (v.1) – Arresterer

Håne (v. 2, 5) – Fornærme,
irettesette

Tilskyndet (v.11) – Oppfordret
av Ånden

Helaman 8
En profeti om mord
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Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Helaman 8.

Foreta en sammenligning

1. I Helaman 8:1–10 fordømte noen av folkets ugudelige ledere
Nephi. Hvorfor grep de ikke Nephi og førte ham bort for
å plage ham, ifølge vers 4 og 10?

2. Som en kontrast til følelsene til de ugudelige mennene
i Helaman 8 kan du finne uttrykket i Lære og pakter 121:45
som beskriver hva vi kan føle når vi lever dydig og
rettskaffent.

3. Skriv en uttalelse som oppsummerer noe vi kan lære fra
Helaman 8:4, 10.

Fullfør oversikten

Nephi brukte eksempler fra historien til å hjelpe folk å forstå
sannheten. I skriveboken din lager du et diagram som vist
nedenfor for å skissere hovedtankene i hans presentasjon. Bruk
Helaman 8:11–20 for å fylle ut oversikten.

Hvordan kan vi vite at en person er en profet? I slutten
av Helaman 8 profeterte Nephi om overdommerens død.
Det virker logisk at folket ville bli overbevist om at Nephi var
en profet da de oppdaget at denne profetien var riktig. Mens
du leser Helaman 9, ser du etter de forskjellige reaksjonene på
at profetien hans gikk i oppfyllelse, og tenk over hvorfor

Helaman 9
En morder oppdages

Nephi forkynte de samme sannheter som andre 
profeter hadde gjort før.

v. 11 –
Gud ga en 

profet makt

v. 12 –
Nephi hadde 
denne makt

v. 24–25

v. 20v. 14

v. 16 –
Alle profeter 

hadde forkynt 
dette

menneskene reagerte så forskjellig. Forsto de en profets rolle?
Hva er den viktigste rolle en profet har?

Forstå Skriften

Helaman 9

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Helaman 9.

Hva forsto de?

Les Helaman 9:1–15, og besvar følgende spørsmål:

1. Hva oppdaget de fem nephittene angående Nephis profeti?

2. Hvorfor ble de grepet av «frykt», hvorfor «skalv de og falt til
jorden» på grunn av det de så? (Vær konkret. Ta med vers
fra Helaman 7 i svaret ditt.)

3. Hvorfor ble de fem nephittene satt i fengsel?

Finn den virkelige årsaken

1. Hvilken forklaring ga de ugudelige dommerne på at Nephis
profeti var så presis, ifølge Helaman 9:16–20?

2. Hva tror du de ugudelige dommerne ville ha sagt hvis de
var blitt bedt om å forklare hvorfor de mente Nephi hadde
gjort det de anklaget ham for?

3. Hva tror du var deres egentlige grunn til å anklage Nephi?

4. Hvilken likhet er det mellom disse dommerne og folk i dag
som nekter å tro på tegn som viser at Gud lever og taler til
sine profeter?

Slått dem (v. 8) – Slått dem
ned

Frigitt (v.18) – Satt fri

Motsi seg selv (v.19) – Få til
å si noe galt

Medskyldig (v. 20) – Med i en
sammensvergelse

Uomskårne av hjertet (v. 21) –
Mennesker med urene hjerter
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Fullfør setningen

Skriv av følgende uferdige setninger i skriveboken din. Fullfør
deretter setningene med opplysningene i Helaman 9:39–41.

1. Noen trodde Nephis ord fordi. . .

2. Andre lyttet til de fem nephittene og trodde fordi. . .

3. Noen sa Nephi var en profet fordi. . .

4. Andre sa han var en gud fordi. . .

Vi skulle tro folket ønsket å følge Nephi etter at hans profetier
angående overdommeren var oppfylt. Men uenigheten
i slutten av Helaman 9 viser at mirakler
ikke omvender mennesker. Se etter
i Helaman 10 for å finne de egenskaper
som gjør en person trofast. Legg også
merke til den spesielle makt Herren
ga Nephi, og hvorfor han ble betrodd
en slik velsignelse. Hvordan
påvirket denne
myndigheten fra
Gud folket? Hvordan
skulle den ha påvirket
dem?

Forstå Skriften

Helaman 10

Nedslått (v. 3) – Bedrøvet,
skuffet, mismodig

Pest (v. 6) – Sykdom på
avlinger eller mennesker

Besegler (v. 7) – Binder eller
sikrer ved riktig
prestedømsmyndighet

Slå (v.10) – Straffe

Nephi

Helaman 10
Nephi blir gitt stor makt

Helaman 10:4–10 – Nephi mottok spesiell myndighet
fra Gud
Helaman 10:7 lærer oss at Herren lovet Nephi at alt han bandt
eller løste på jorden, skulle være bundet eller løst i himmelen.
Dette er den samme myndighet Frelseren ga Peter, Jakob og
Johannes (se Matteus 16:19) og profeten Joseph Smith (se L&p
128:8–10, 132:46). Denne samme myndighet, eller disse nøkler,
innehar presidenten for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige. Vi lærer fra beretningen i Helaman 10 at denne
myndigheten bare gis dem som Herren kan ha tillit til.

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Helaman 10.

Hvorfor mottok Nephi en så stor
myndighet?

1. Skriv opp løftene Herren ga Nephi i Helaman 10:4–10.

2. Hvorfor var Herren villig til å gi ham en så stor myndighet
ifølge disse versene?

3. Les også Lære og pakter 50:29, og forklar hva dette verset
sier om hvorfor Nephi ble så velsignet. Forklar også hva
dette verset betyr for deg.

Hva ville du si?

Tenk deg at du var en nephitt som levde på den tiden Helaman
10 forteller om, og at du var vitne til det som står der. Hvis du
skulle skrive om profeten Nephi til en venn i en by langt borte,
hvilke tre karaktertrekk ville du nevne i brevet? Forklar hvilket
inntrykk hvert av disse karaktertrekkene har gitt deg av Nephi.

Hvis du hadde mottatt den myndigheten Herren ga Nephi
i Helaman 10, hvordan ville du da best bruke den for å hjelpe
ditt folk? Helaman 11 forteller hva Nephi gjorde og hvordan
folket reagerte. Se også etter flere opplysninger om hvordan
Gadianton-banden virket på nasjonen. Hva ville du si var det
største problemet blant nephittene? Hvordan blir dette
problemet tilkjennegitt i dag?

Helaman 11
Nephi bruker sin myndighet 

til beste for folket
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Forstå Skriften

Helaman 11

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Helaman 11.

Finn detaljene

Skriv følgende overskrifter i skriveboken din. Finn og før opp
detaljer fra beretningen i Helaman 11:1–18 som hører til under
hver overskrift.

• Problemet

• Nephis løsning

• Virkningen

• Det endelige resultat

Lag en forside

Helaman 11:17–22 beskriver det som hendte i løpet av flere år
under dommernes regjeringstid (ca. 16–14 f.Kr.). Bruk følgende
eksempel på en forside for det 76. år, og lag avisforsider for det
77. og det 78. år. Bruk hendelsene som er beskrevet for hvert år.

Hvordan skjedde det?

Les Helaman 11:28–37, og besvar følgende spørsmål:

1. Hva gjorde nephittenes hær og lamanittenes hær for å prøve
å bli kvitt Gadianton-røverne?

76 . år a v dommernes regjer ingst id
N E P H I T T N Y T T

Regnet
strømmer
ned! Folket

jubler

Fremgang

Nephi og Lehi

hedres

Sekk (v. 9) – Grovt stoff som
ble brukt som tegn på sorg

Tilfredsstillet (v.11) – Bli bragt
til opphør

Aktet (v.18) – Betraktet,
aksepterte, respekterte

Forstyrrelser (v. 27) – Skade,
forvirring, ødeleggelse

Forbedret (v. 36) – Omvendte,
rettet på, forandret

2. I hvilken grad lyktes de?

3. Hvorfor ble Gadianton-røverne så mektige? Hvilken lærdom
kan vi hente for vår tid?

I Helaman 12 avbrøt Mormon sin beretning om nephittene for
å tale direkte til oss. I de foregående kapitlene skrev han
hvordan nephittene gikk fra ugudelighet til rettferdighet og så
tilbake til ugudelighet igjen – om og om igjen. Det som så ut
til å være spesielt frustrerende for Mormon, var at nephittene
bare var rettferdige når de hadde stort behov for Guds hjelp.
Det så ikke ut til at de klarte seg bra når Herren velsignet dem
og lot dem ha fremgang. Les dette kapitlet nøye siden det ble
skrevet for vår tid. Forhåpentligvis kan vi lære av Mormons
råd og unngå problemene nephittene hadde.

Forstå Skriften

Helaman 12

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Helaman 12.

Se prinsippene

1. I alle de tre første versene av Helaman 12 skrev Mormon om
hva vi skulle «se» fra nephittenes eksempel. Du kan gjerne
merke uttrykkene «således kan vi se», «vi kan se» og
«således ser vi» i vers 1–3. Skriv deretter med dine egne ord
i skriveboken din de prinsippene Mormon ønsket å være
sikker på at vi forsto.

Råd (v. 5) – Rettledning,
læresetninger

Ringeakter (v. 6) – Betrakter
som verdiløse, meningsløse

Forbannet (v.18–20) –
Fordømt

Helaman 12
«Således ser vi»
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2. Tilføy til listen prinsippene om Gud og mennesker som
Mormon trakk frem i vers 4–6.

3. Gi et eksempel som viser et av disse prinsippene som du har
sett i virksomhet i dag.

Velg og bruk de viktige ordene

Helaman 12:8–20 beskriver Herrens makt. For hvert vers velger
du et ord eller et uttrykk som du mener er viktig i det Mormon
lærte oss. Når du har skrevet opp nøkkelordene, bruker du
dem alle til å skrive et sammendrag av Mormons budskap
i disse versene.

Konklusjonen

Helaman 12:23–26 inneholder Mormons veiledning om det som
Herren ønsker av oss. Tenk deg at du har en venn som har
problemer som ligner dem nephittene hadde. Anta at du
allerede har forklart prinsippene Mormon underviste om
i Helaman 12:1–22, og skriv med dine egne ord det samme
rådet til din venn.

Situasjonen i Helaman
13 er forskjellig fra det
vi vanligvis finner
i Mormons bok. Dette
kapitlet forteller om en
lamanittprofet,
Samuel, som profeterte
for de uomvendte
nephittene om deres
kommende ødeleggelse.
Nephittene forkastet
Samuel – men ikke
fordi han var lamanitt.
Tenk over Samuels
budskap og hvorfor
han ønsket å gi det,
mens du leser dette
kapitlet. Spør deg selv

hvorfor folket forkastet Samuel og hans budskap. Hvorfor
forkaster folk uansett tidsperiode profetenes budskap?

Helaman 13
Lamanitten Samuel 

profeterer for nephittene

Forstå Skriften

Helaman 13

Helaman 13:24–29 – Profetene forkastes
Når vi forkaster sanne profeter, som ser ved åpenbaringens lys,
og i stedet følger slike som ikke har noe guddommelig lys,
følger vi egentlig «blinde ledere» (Helaman 13:29). Marion G.
Romney, som var medlem av Det første presidentskap, sa:
«De som hevder å godta evangeliet og samtidig kritiserer
profeten og nekter å følge hans råd, har inntatt en uforsvarlig
holdning. En slik ånd leder til frafall.» (Lys over Norge, okt. 1983,
s. 29.) Da president Ezra Taft Benson var president for De tolv
apostlers quorum, sa han: «Måten vi reagerer på når profeten
forteller oss hva vi trenger å vite, men helst ikke vil høre, er en
prøve på vår trofasthet.» («Fjorten grunnleggende prinsipper
for å følge profeten, Lys over Norge, juni 1981, s. 4.)

Helaman 13:38 – Hvordan finner man lykke?
Profeten Joseph Smith forkynte:

«Lykke er hensikten og formålet med vår eksistens; og lykke-
lige vil vi også til slutt bli hvis vi følger den vei som fører til
lykke, og er dydige, rettskafne, trofaste og hellige og holder alle
Guds bud. . .

. . . Han. . . vil. . . aldri innstifte en ordinans eller gi et bud til sitt
folk som ikke i sin natur er beregnet på å skape den lykke han
har planlagt, og som ikke vil ende med det største vell av goder
og herlighet for dem som mottar hans lover og ordinanser.»
(Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 193, 194.)

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Helaman 13.

Skriv opp syndene og konsekvensene

1. Finn og skriv opp de syndene som Herren sa frister
menneskene mest (se v. 7–8, 14–24, 26–28, 38).

2. Hvilke av disse syndene tror du frister personer på din alder
mest i dag?

3. Skriv opp konsekvensene Herren advarte mot hvis
nephittene ikke omvendte seg (se v. 8–10, 17–20, 29–38).

4. På hvilke måter har de som nekter å omvende seg i dag,
opplevd disse konsekvensene?

Budskap (v. 7) – Nyheter

Pest (v. 9) – Sykdom, plage
eller epidemi

Avskyelighet (v.14–17) –
Fryktelige synder

Ondskap (v. 22) – Ønske om
å skade

Ødeleggelsen (v. 32) – Straffen

Prøvetid (v. 38) – Jordelivets
prøve
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Sanne profeter, falske profeter

I Helaman 13:24–28 beskrev Samuel hvordan nephittene
forkastet de sanne profetene og respekterte falske. Les disse
versene sammen med mor eller far eller en leder i Kirken, og
gjør følgende sammen:

1. Skriv opp noen eksempler som viser hvordan mennesker
forkaster Herrens sanne profeter i dag.

2. Skriv opp noen eksempler på personer eller organisasjoner
som enkelte henvender seg til for å få råd og veiledning
istedenfor til Herrens profeter.

3. Gransk Helaman 13:29–39, og beskriv hvordan disse versene
kan gå i oppfyllelse i vår tid.

En avstand på mange hundre kilometer skilte nephittene fra
Frelserens virke på jorden. De kjente Jesus Kristus og hans
evangelium gjennom sine hellige skrifter og profetenes
vitnesbyrd og ved personlig åpenbaring. I Helaman 14
kommer du til å høre om noen svært bestemte tegn som ble
lovet nephittene, og som skulle vise Jesu Kristi fødsel og død
i Israel. Når du fortsetter ditt studium av resten av Helaman
og inn i 3. Nephi, ser du etter oppfyllelsen av disse tegnene.
Legg også merke til hvem som trodde disse vitnesbyrdene,
hvem som ikke gjorde det og hvorfor.

Vi befinner oss i en lignende situasjon. Mange hundre år
skiller oss i tid fra Frelserens virke på jorden. Vi har de samme
vitnesbyrdene og den samme anledningen til å motta
personlig åpenbaring. Vi har også vitnesbyrdene til profeter
i vår tid om at Jesus Kristus i sannhet er Guds Sønn og at
han skal komme igjen. Vi har også bestemte tegn som har blitt
lovet med hensyn til hans annet komme. Mens du leser hvor

Helaman 14
Tegn på Kristi fødsel og død
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fullstendig profetiene om Frelserens første komme ble oppfylt,
kan du tenke over likhetstrekkene med de profetiene vi har om
hans annet komme (se også L&p 1:37–38).

Forstå Skriften

Helaman 14

Helaman 14:18–20 – Hva er «åndelig død» eller
«en annen død»?
Ytterligere opplysninger finnes under «Forstå Skriften» for
Alma 12 (s. 106).

Helaman 14:29–31 – Vi kan velge våre handlinger,
men ikke konsekvensene
Eldste Richard G. Scott, medlem av De tolv apostlers quorum,
har sagt:

«Har du noen gang sagt når
andre har gitt deg råd: 'Jeg
har ingen tro på det. Det der
er dine normer og dine
prinsipper, jeg har mine
egne'? Jeg ber deg forstå at
ingen kan endre på sann-
heten. Bortforklaringer,
ustoppelig egenkjærlighet,
hvilke som helst argumenter
mennesker har, sinne eller
egenrådighet kan ikke endre
sannheten. Det vet Satan,
så han forsøker å skape en
atmosfære hvor man ubevisst

begynner å føle at man ikke bare kan velge det man ønsker
å gjøre, men også kan avgjøre hva som er riktig og galt. Satan
bestreber seg på å overtale oss til å leve på siden av sannheten
ved å rettferdiggjøre våre handlinger med at vi har rett til
å velge.

Men vår evige Fader definerte sannhet og fastsatte hva som er
riktig og galt, før denne verden ble skapt. Han fastsatte også
konsekvensene av lydighet og ulydighet mot disse sannheter.
Han forsvarte vår rett til å velge vår retning i livet så vi skulle
kunne vokse, utvikle oss og bli lykkelige, men vi har ikke rett til
å velge konsekvensene av våre handlinger. . .

Jeg ber deg forstå at ingen er gitt det privilegium å velge
hva som er rett. Gud forbeholdt seg selv denne retten.
Vår handlefrihet lar oss velge mellom alternative veier, men
så er vi bundet av den konsekvens Gud har fastsatt. Senere,
hvis vi ikke liker stedet veien fører oss til, ligger den eneste
mulighet til å komme bort derfra i omvendelse.» (Lys over
Norge, jan. 1993, s. 59.)

Hensikt (v.11–12, 28) – Formål

Fortjeneste (v.13) – Forsoning
og karakter, egenskaper

Sømmer seg (v.15) –
Er nødvendig, svært viktig

Revne (v. 22) – Sprekke i to
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Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Helaman 14.

Skriv opp tegnene

1. Lag to kolonner i skriveboken din. Kall den ene «Tegn på
Kristi fødsel» og den andre «Tegn på Kristi død». Skriv opp
de tegnene Samuel ga folket i Helaman 14:2–7, 20–28. Skriv
også opp verset hvor hvert tegn står omtalt.

2. Hva var hensikten med tegnene ifølge Helaman 14:8–13,
28–31?

Hvorfor måtte Jesus dø?

Helaman 14:14 innleder
Samuels profetier om
tegnene på Jesu Kristi død.
I denne profetien forklarte
han hvorfor det var
nødvendig for Kristus
å dø. Oppsummer disse
viktige læresetningene
ved å skrive opp de
grunnene Samuel ga
i Helaman 14:15–19.

Gi svar ved å bruke Skriften

Tenk deg at en ung person sa til deg: «Jeg blir gal av alt
sammen! Mine foreldre, mine ledere, mine lærere – alle
forteller meg stadig hva jeg skal gjøre. Hvorfor er det så mange
påbud? Hvorfor kan de ikke bare la meg være i fred og la meg
ta mine egne avgjørelser?» Bruk Helaman 14:29–31 og eldste
Scotts uttalelse under «Forstå Skriften», og skriv et svar på
vedkommendes spørsmål. Pass på å ta med en forklaring på
forholdet mellom handlefrihet, konsekvenser og vår himmelske
Faders bud.

Gjennom det meste av Mormons boks beretning nøt
nephittene godt av evangeliets velsignelser, innbefattet det
privilegium å ha profeter og Skriften. Herren har sagt at der
mye er gitt, blir mye krevet (se Lukas 12:48, L&p 82:3). Se
etter hvordan Samuel forkynte dette prinsippet i Helaman 15.

Helaman 15
«Hvis I ikke omvender eder. . .»
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Forstå Skriften

Helaman 15

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Helaman 15.

Forklar tanken

1. Hva er formålet for Herrens tukt ifølge Helaman 15:3 og
Lære og pakter 95:1, 101:1–9?

2. Hvordan viser Gud sin kjærlighet til oss ved å tukte oss?

3. Hvordan ligner Herrens tuktende kjærlighet foreldres
kjærlighet når de tukter sine barn om nødvendig?

4. Les advarselen Samuel ga nephittene i Helaman 15:14–17,
og forklar hvordan dette skriftstedet ligner Herrens advarsel
i Lære og pakter 82:1–4.

Hvordan være bestemt og urokkelig 

Samuel fortalte at de lamanitter som ble omvendt ved Ammons
og hans brødres forkynnelse, forble trofaste selv når nephittene
ikke var det (se Helaman 15:1–6).

1. Gransk Helaman 15:7–8, og finn ut hva som hendte med
disse lamanittene som fikk dem til å være så «bestemte og
urokkelige i troen».

2. Tegn følgende diagram i skriveboken din, og fyll ut det som
mangler ut fra det du lærte i vers 7–8.

? ?

fø
re

r til

som leder til

Kunnskap om
sannheten og

tro på Skriften

D
er

fo
r:

De er bestemte og urokkelige i troen.

Øde (v.1) – Herjet, ødelagt,
tomt

Gi die (v. 2) – Amme sine barn

Tilfluktssted (v. 2, 12) –
Sikkert sted

Tuktet (v. 3) – Irettesatt med
straff eller lidelse

Synke ned i vantro (v.11, 15) –
Vende seg gradvis bort fra
sannheten
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3. Hvilken del av denne prosessen føler du at du trenger å
forbedre for å øke din tro på Jesus Kristus?

Mens Helaman 13–15 er en opptegnelse over Samuels
profetier blant nephittene, beretter Helaman 16 om de
forskjellige måtene folk reagerte på overfor hans profetier.
Evangeliets budskap kan få frem mange forskjellige reaksjoner.
President Spencer W. Kimball sa at tilbedelse «er vårt

Helaman 16
Reaksjoner på 

Samuels forkynnelse

personlige ansvar, og dersom man ønsker å tilbe Herren i ånd
og sannhet, kan man gjøre det ved å være tilstede på møtene,
delta i nadverden og meditere over evangeliets skjønnhet,
uansett hva som blir sagt fra talerstolen. Dersom du føler at
gudstjenesten var mislykket, er det du som har mislykkes.
Ingen kan tilbe Gud for deg, det er du selv som må tilbe
Herren» («Sabbaten – en gledens dag», Lys over Norge, juli
1978, s. 5). Mens du leser hvordan folket reagerte på Samuel,
overveier du hvordan du ville ha reagert på budskapet. Legg
også merke til hvordan følelsene forandret seg etter hvert som
tiden gikk etter Samuels profeti.

Forstå Skriften

Helaman 16

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Helaman 16.

Sammenlign de forskjellige gruppene
i folket

1. Skriv opp følgende i skriveboken din: «mange» (Helaman
16:1), «de som» (v. 2), «mange flere» (v. 3), «alle som» (v. 5),
«størstedelen» (v. 6), «størstedelen» (v.10), «den mindre del»
(v.10), «folket» (v.12), «menn, vise menn» (v.14), «folket»
(v.15–22), «Herrens folk» (v. 23). Etter hvert uttrykk du har
ført opp, skriver du med dine egne ord hvordan denne
spesielle gruppen reagerte på Samuels budskap, Nephis
læresetninger eller de tegn og undre som ble gitt de siste fem
årene før Jesu Kristi fødsel.

2. Tenk over hvordan det må ha vært å være en sann tilhenger
av Jesus Kristus på den tiden som Helaman 16 handler om.
Skriv hva du selv kan gjøre i dag for å forberede deg til hans
annet komme, og hvorfor det er viktig.

Oppriktig (v.10) – Rettferdig List (v. 21) – Lureri, sluhet
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Tredje Nephi

Om 3. Nephi
Inntil 1879–utgaven av Mormons bok på engelsk kaltes denne
boken ganske enkelt «Nephis bok, den Nephi som var sønn
av Nephi, som var sønn av Helaman». Eldste Orson Pratt,
som var medlem av De tolv apostlers quorum, anbefalte at det
ble tilføyd «Tredje Nephi» til navnet, noe som ble godkjent av
Det første presidentskap.

Mormon satte sammen 3. Nephi fra opptegnelsene til en profet
ved navn Nephi, som nedstammet fra Almas familie som
hadde ført opptegnelser (se oversikten).

Alma den eldre

Opptegnelsesførere

Alma den yngre

Helaman

Helaman,

Nephi

Nephi,

Helamans sønn

Nephis sønn

Mosiah 
(mellom 130 og 92 f.Kr.)

Alma 
(mellom 91 og 53 f.Kr.)

Helaman 
(mellom 52 og 1 f.Kr.)

3. Nephi 
(mellom år 1 og 35 e.Kr.)

4. Nephi 
(mellom år 36 og 321 e.Kr.)

KILDE

Mormons forkortelse av

Nephis store plater

BØKER

Denne boken begynner ved tiden for Frelserens fødsel. De
første kapitlene forteller hva som fant sted blant nephittene og
lamanittene i den tiden Jesus Kristus levde på jorden. Største-
delen av 3. Nephi inneholder Frelserens ord og handlinger
mens han besøkte folket i Mormons bok etter sin korsfestelse
og oppstandelse.

Har du noen gang blitt latterliggjort på grunn av din tro?
Tenk over hvor stor tro en person ville trenge for å stå fast og
være trofast selv om det betydde at vedkommende ville
bli fengslet eller dømt til døden. De troende nephitter og
lamanitter hadde nettopp denne store utfordringen da tiden
nærmet seg for at Samuels profetier angående Jesu Kristi
komme skulle oppfylles. Mens du leser 3. Nephi 1, prøver du
å forestille deg hva de vantro kan ha sagt til de troende, og
hvor vanskelig det må ha vært å forbli trofast på den tiden. De
fleste av oss kjenner historien om Frelserens fødsel i Betlehem,
men det som hendte blant folket i Mormons bok da Kristus ble
født, er like betydningsfullt.

Forstå Skriften

3. Nephi 1

Oppdrag (v. 2) – Ansvar

I hans sted (v. 3) – Istedenfor
ham

Utførtes (v. 4) – Ble gjort

Forgjeves (v. 6, 8) – Til ingen
nytte, tåpelig

3. Nephi 1
«I morgen kommer jeg til verden»



Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer 3. Nephi 1.

Gjør en dagbokinnføring

1. Skriv det du tror en som levde på den tiden, kunne ha
skrevet i dagboken sin etter hendelsene i 3. Nephi 1:1–21.
Beskriv situasjonen – håpet, frykten og reaksjonen denne
personen kan ha hatt.

2. Forklar hva vi kan lære om Herren og hans profeter fra en
slik opplevelse.

Omvendelse

1. Regn opp minst fire forskjellige grupper som omtales
i 3. Nephi 1:22–30, og beskriv hvordan tegnene på Kristi
fødsel påvirket hver gruppes vitnesbyrd og omvendelse.

2. Hva lærer dette deg om hvor viktige tegn er i omvendelses-
prosessen?

«Størstedelen av folket» ble omvendt da tegnene på Kristi
fødsel ble gitt (se 3. Nephi 1:22). Tegn omvender imidlertid
ikke mennesker, men de styrker og bekrefter sannheter for dem
som allerede er omvendt. 3. Nephi 2 beretter om hva som
hendte da mennesker som var omvendt på grunn av tegnene,
glemte de undre og hendelser de hadde vært vitne til.

Forstå Skriften

3. Nephi 2

La øde (v.11) – Ødela Tvunget til (v.12) – Nødt til

3. Nephi 2
Undre under ugudelighet 

og krig

Oppstyr (v. 7) – Uro

Hvert grann (v. 20) – Hver
liten del, alt

Bokstav eller tøddel (v. 25) –
Minste deler

Festning (v. 27) –
Forsvarsanlegg

Ta ut på egen hånd (v. 29) –
Ble egoistiske, opprørske

Oppvoksende generasjon
(v. 30) – ungdom
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Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer 3. Nephi 2.

Trinn nedover

Selv om forandringen i folkets holdning som du leste om
i 3. Nephi 2:3, så ut til å komme ganske hurtig, fant den ikke
sted plutselig.

1. Lag et diagram som forestiller de gradvise trinn noen av
folket tok, og som førte dem fra «stor syndsforlatelse»
i 3. Nephi 1:23 til «stor ugudelighet» i 3. Nephi 2:3. Merk
hvert trinn med uttrykk fra 3. Nephi 1:27–2:3.

2. Lag et annet diagram som forestiller prosessen oppover mot
større åndelighet. Fastslå hva du kan gjøre for å holde deg
trofast mot evangeliet og få sterkere tro på og vitnesbyrd om
Jesus Kristus.

Beskyttende prinsipper

1. Hva gjorde nephittene og lamanittene for å beskytte seg og
få «makt over» Gadianton-røverne? (Se 3. Nephi 2:11–12, 17).

2. Hvorfor led Nephis folk «mange nederlag» for Gadianton-
røverne? (Se v.18.)

3. Hva tror du budskapet er i disse hendelsene for dagens
medlemmer av Kirken?

Har du noen gang vært redd på grunn av den onde
innflytelsen i verden? Skriften lærer oss at «Gud ga oss ikke
motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd»
(2. Timoteus 1:7), og «hvis I er beredt, skal I ikke frykte»

(L&p 38:30). I 3. Nephi 3–4
prøvde Gadianton-røverne 

å spre frykt blant de trofaste.
Mens du studerer disse
kapitlene, kan du legge
merke til hvordan
nephittene og lamanittene
reagerte på ondskap med

tro istedenfor med frykt.

3. Nephi 3–4
Gadianton-røvere truer folket

Giddianhi



Forstå Skriften

3. Nephi 3

3. Nephi 4

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer 3. Nephi 3–4.

Oppdag og overvinn ond innflytelse

1. Regn opp det Giddianhi og Zemnarihah gjorde og sa
i 3. Nephi 3:1–10, 4:7, 16–23 som minner deg om Satans
metoder og fristelser.

2. Hvordan kan du anvende Lachoneus' og Gidgiddonis råd
i 3. Nephi 3:11–22, 24–26, 4:8–10, 15, 18, 33 når det gjelder
å overvinne Satans angrep i dag?

Kledd for å gjøre inntrykk

1. Beskriv hvordan Gadianton-røverne var kledd (se 3. Nephi
4:7–8), og forklar hvorfor du tror de kledde seg slik. Så det
ut til at det virket?

2. Beskriv en situasjon du selv har vært i da du ønsket å gi et
bestemt inntrykk ved måten du kledde deg på.

3. Oppsummer veiledningen som våre ledere i Kirken har gitt
om «Påkledning og opptreden» i brosjyren Til styrke for
ungdom.

Vilt (v. 2, 20) – Dyr som brukes
til mat

Plyndre (v. 4–5) – Stjele,
ta med makt

Fødemidler (v. 4, 18–19) –
Forsyninger

Ernære seg (v. 4–5) – Overleve

Omgjordet (v. 7) – Kledd

Raket (v. 7) – Flintskallet,
glattbarbert

Bønnfalt (v.10) – Tryglet

Tok til (v.11) – Begynte

Beleire (v.16–18, 23) –
Omringe og angripe

Knappe (v.19) – Manglende

Standhaftighet (v. 2, 5) –
Sterk forpliktelse, fasthet

Står under våpen (v. 3) –
Har våpen

Med tanke på eders velferd
(v. 5) – Bekymret for dere

Utryddet (v. 8) – Tilintetgjort

Proklamasjon,
bekjentgjørelse (v.13, 22) –
Budskap, kunngjøring

I 3. Nephi 4 leste du hvordan truslene fra Gadianton-røverne
motiverte nephittene og lamanittene til å omvende seg.
I 3. Nephi 5 kommer du til å lese om velsignelsene de mottok
på grunn av sin omvendelse. Hvor lenge tror du fredsperioden
og fremgangen varte, ut fra det du hittil har lest i Mormons
bok? Mormon presenterte også seg selv i dette kapitlet og
forklarte hvorfor han oppbevarte og forkortet opptegnelsene
vi nå kaller Mormons bok. Legg merke til at evangeliet i de
siste dager vil bli bragt til alle mennesker, og at Israels hus vil
bli samlet.

Forstå Skriften

3. Nephi 5

Forsaket (v. 3) – Ga avkall på

Horerier (v. 3) – Seksuell
umoral

Foregått ( v. 8) – Hendt, funnet
sted

Foretagender (v. 9) – Historie,
hendelser

Levning (v. 23) –
En gjenværende del

3. Nephi 5
Mormons forklaring 

og vitnesbyrd
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3. Nephi 5:13 – Mormon, en Jesu Kristi disippel
Eldste Theodore M. Burton, som var medlem av De sytti, sa at
«ordet disiplinere i hvert fall på engelsk har samme rot som
ordet disippel» (se Lys over Norge, 1986 nr. 2, s. 49). Det kan sies
at en disippel er en disiplinert person som aksepterer, lærer
og etterlever en doktrine eller levemåte (se Johannes 3:25).
Mormon var en Jesu Kristi tilhenger og etterlevde hans
læresetninger.

3. Nephi 5:21–26 – Jakobs hus og Josefs sæd
I 3. Nephi 5:21–26 repeterte Mormon et tema som ofte nevnes
i Mormons bok – innsamlingen av Jakobs hus, eller Israels hus.
«Levningen av Josefs sæd» viser til Lehis etterkommere i dag.
Profetiene angående Lehis barn holder nå på å bli oppfylt på
oppsiktsvekkende måter.

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer 3. Nephi 5.

Møt forfatteren

1. Les 3. Nephi 5:8–20, og skriv ned minst fem ting du
lærer om:

a. Mormon.

b. Opptegnelsene Mormon forkortet til Mormons bok.

2. Hva tilføyer denne kunnskapen til din forståelse og
takknemlighet for Mormons bok?

Tenk på en som er på din alder som er rettferdig og har et
sterkt vitnesbyrd. Tenk deg at du om fire år fra nå av ser
vedkommende igjen og at han eller hun er innblandet i all
slags ugudelighet. Hva kan ha skjedd i løpet av disse fire
årene? Hvordan kunne det skje så fort når vedkommendes
vitnesbyrd var så sterkt? Dette ligner mye på historien
i 3. Nephi 6. Kapitlet begynner i det 26. år etter Kristi fødsel
og avsluttes i det 30. år. Mens du leser hva som hendte med
nephittene i løpet av en så kort tid, kan du legge merke til
grunnene Mormon ga for deres hurtige fall.

3. Nephi 6
Fra rettferdighet til en 

«fryktelig ugudelig tilstand»

Forstå Skriften

3. Nephi 6

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer 3. Nephi 6.

Lag et veikart

1. I skriveboken din tegner du et veikart som begynner ved
«Rettferdig tilstand» og slutter ved «Fryktelig ugudelig
tilstand». Studer 3. Nephi 6:9–18 omhyggelig, og sett
punkter inn på kartet som forestiller de «stedene» folket gikk
gjennom på sin vei ned til en fryktelig ugudelig tilstand.
Gi hvert punkt et navn som beskriver hva nephittene gjorde
og som viste at de var på vei bort fra rettferdighet, og skriv
ned verset hvor du fant det.

2. På kartet ditt føyer du til en annen vei som fører til evig liv.
Som du gjorde med den andre veien, merker du av punkter
som forestiller hva noen få gjorde i 3. Nephi 6 for å forbli
rettferdige selv da nesten alle andre var på vei mot
ugudelighet.

Fryktelig ugudelig
tilstand

Rettferdig
tilstand

Rettferdig
tilstand Uenighet

Evig
liv

Hindret (v. 5) – Stoppet

Uenighet (v.10) – Krangel,
strid

Uvitende (v.12) – Ulærde,
uskolert

Hån(e) (v.13) – Fornærme(lse),
krenke(lse)

Angrende (v.13) – Omvendt

Slektninger (v. 27) –
Familiemedlemmer

Trosset (v. 30) – Adlød ikke
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Alvorlige konsekvenser

1. Oppsummer med egne ord hva Mormon sa var spesielt galt
med folkets ugudelighet i 3. Nephi 6:17–18.

2. Hva sier Mosiah 2:36–39 er noen konsekvenser av slik
holdning og adferd?

Hvorfor er det noen ganger
vanskelig for de velstående
å forbli trofaste i sin velstand?
Etter at nephittene og lamanit-
tene hadde vunnet sin frihet
i en stor krig med Gadianton-
røverne, var det ingenting
annet enn deres synder som
hindret dem i stadig fremgang
(se 3. Nephi 6:4–5). Noen ønsket
mer enn frihet fra krig og nød.

De ønsket frihet fra menneskenes lover og Guds bud. Eldste
Neal A. Maxwell, medlem av De tolv apostlers quorum, har
sagt: «Vi er fri til å adlyde eller ikke adlyde Guds bud, men vi
er ikke fri til å forandre innholdet av disse budene. Heller ikke
kan vi unngå konsekvensene av å bryte disse budene. Vårt
valg skulle alltid bety at vi ønsker konsekvensene av det vi
velger.» (Wherefore, Ye Must Press Forward [1977], s. 11.)
Mens du leser hva som hendte med disse menneskene
i 3. Nephi 7, kan du tenke over om de virkelig var lykkelige
med konsekvensene av sine ugudelige ønsker.

Forstå Skriften

3. Nephi 7

Bestemmelser (v. 6) – Lover

Soen til å velte seg i sølen
(v. 8) – Grisen som ruller seg
i gjørmen

Dissentere (v.12) – Mennesker
som gjør opprør mot dem som
har myndighet

Forhindres (v.13) – Hindres,
få til å sette ned tempoet

Fornærme (v.14) – Gjøre galt,
synde, krenke

Tilstrekkelig (v.17) – Nok

Forsikret (v. 21) – Viste

Påvirket av (v. 22) – Velsignet,
følt innflytelse fra

3. Nephi 7
Et stort skille

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer 3. Nephi 7.

Finn kjensgjerningene

Fullfør de følgende setningene med dine egne ord med det du
lærer i 3. Nephi 7. Skriv setningene i skriveboken din.

1. Etter at overdommeren var blitt myrdet,. . . (se v.1–8)

2. Jakob. . . (se v. 9–14)

3. Nephis tro var så stor. . . (se v.15–20)

4. De som var omvendt. . . (se v. 21–26)

Hvorfor viser Herren de ugudelige
mirakler?

I 3. Nephi 7:14 ser vi at det har gått 31 år siden Kristi fødsel.
Snart ville de profeterte ødeleggelsene ved Jesu Kristi død
komme over dette folket (se 3. Nephi 8:5).

1. Les 3. Nephi 7:15–22, og regn opp alle tegn på Guds makt
som finnes i disse versene, og de forskjellige måter
menneskene reagerte på dem.

2. Les Esekiel 33:6–11 (i Det gamle testamente), og forklar
hvorfor du tror Herren viste nephittene en så stor makt.

3. Hvilken veiledning har våre levende profeter gitt for
å forberede oss på ødeleggelsene som det er profetert skal
finne sted før Frelserens annet komme?

Ved Jesu Kristi annet komme vil de ugudelige bli tilintetgjort
og de rettferdige bli tatt opp for å møte Frelseren. Har du noen
gang tenkt over hvordan det vil bli? I 3. Nephi 8 finnes en
beskrivelse av ødeleggelsene som fant sted blant nephittene da
Jesus ble korsfestet i Jerusalem. Legg merke til hvem som ble
ødelagt og hvorfor, mens du leser. Legg også merke til at
hendelsene inntraff akkurat slik lamanitten Samuel hadde
profetert (se Helaman 14:20–27).

3. Nephi 8
Ødeleggelse og mørke
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Forstå Skriften

3. Nephi 8

3. Nephi 8:25 – Når profeter forkastes
Mange av dem som ble spart i ødeleggelsene som beskrives
i 3. Nephi 8, innså at hvis størstedelen av folket ikke hadde
forkastet profetene, ville de ikke ha blitt ødelagt.

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer 3. Nephi 8.

Sammenlign to hendelser

1. Hva så folket «med stort alvor» etter (v. 3) og hvorfor?

2. Oppsummer hva som står i Lære og pakter 133:38–45 om
hva de rettferdige vil føle når tiden for Frelserens annet
komme nærmer seg.

3. Sammenlign 3. Nephi 8:4–22 og Joseph Smith – Matteus
1:28–33, og før opp de likhetene du ser mellom Frelserens
komme til nephittene og det som er profetert om hva som
skal gå forut for hans annet komme.

Et brev til deg selv

1. Hvorfor var det «stor sorg, gråt og jammer» blant folket
i 3. Nephi 8:23?

2. Hva ønsket de at de som et folk hadde gjort for å unngå
denne store tragedien, ifølge 3. Nephi 8:24–25?

3. Tenk deg at du var en av Herrens profeter. Skriv et budskap
til alle mennesker om hva de må gjøre for å unngå de
forutsagte ødeleggelser i de siste dager hvis de ikke
omvender seg.

Alvor (v. 3) – Iver

Uvær (v. 6, 12, 17) –
Voldsomme stormer

Øde (v.14) – Tomme

Revnet (v.18) – Flerret i to

Falt (v. 20) – Døde

De som overlevde ulykkene som beskrives i 3. Nephi 8, hørte
Jesu Kristi røst i mørket. Hans budskap er nedtegnet
i 3. Nephi 9. Det var stille en tid, og så hørte de røsten igjen.
Hans annet budskap er nedtegnet i 3. Nephi 10. Vær svært
oppmerksom på hva Frelseren sa om ødeleggelsene i landet og
hva de som var spart, måtte gjøre.

Forstå Skriften

3. Nephi 9

3. Nephi 9:13 – «Så jeg kan helbrede eder»
Det var utrolig at noen overlevde ødeleggelsene. De som ble
igjen, var rettferdige nok til å bli spart, men fremdeles ble mye
mer krevet av dem. De ble befalt å «vende tilbake», «angre» og
«omvende eder, så jeg kan helbrede eder». President Harold B.
Lee sa: «De største mirakler jeg ser i dag, er ikke nødvendigvis
helbredelse av syke legemer, men de største mirakler jeg er
vitne til, er helbredelse av syke sjeler.» (Lys over Norge, mars
1974, s. 126.)

3. Nephi 9:16 – «Jeg kom til mine egne, og mine egne
mottok meg ikke»
Jesus begynte sin virksomhet blant sitt oldtidens paktsfolk,
Israels hus – spesielt blant jødene. De hadde profetenes ord og
Moseloven, og de var vitne til Frelserens mange mirakler, noe
som alt sammen vitnet om ham. Men på grunn av sin vantro
forkastet de fleste av dem ham og hans læresetninger. (Se også
Johannes 1:11, L&p 6:21.)

Ve (v. 2) – Sorg, bedrøvelse

Komme opp for meg imot
dem (v. 5, 7–9, 11) – Rope til
meg om rettferdighet

Alfa og Omega (v.18) –
Den første og den siste
bokstaven i det greske
alfabetet, noe som represen-
terer Hans makt over alle ting
fra begynnelsen til enden

Blodsutgytelse (v.19) –
Dyreoffer under Moseloven

Knust hjerte (v. 20) –
Ydmykt hjerte, lærevillig

Angrende ånd (v. 20) –
Angerfull, lærevillig

3. Nephi 9–10
Jesu Kristi røst trenger 

gjennom mørket
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3. Nephi 10

Som en høne passer på sine kyllinger, gir Frelseren beskyttelse og omsorg
til dem som følger ham, ved at han stadig varsler dem om fare og samler
dem der hvor det er trygt.

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer 
3. Nephi 9–10.

Finn en gjentatt tanke

1. Mens du leser 3. Nephi 9:5, 7–9, 11, 10:12, kan du se etter hva
Frelseren tydelig identifiserte som grunnen til at noen ble
ødelagt og andre ble spart.

2. Hva ønsket Mormon at vi skulle forstå, i 3. Nephi 10:14–16?

3. Hvordan vil Frelserens annet komme ligne hans
tilsynekomst i Mormons bok, ifølge Lære og pakter 1:14?

«Kom til meg»

1. Lag to kolonner i skriveboken din. På den ene siden skriver
du opp hva Jesus befalte de «rettferdigere» å gjøre i 3. Nephi
9:12–22. På den andre siden skriver du opp det Jesus lovet
dem i disse versene.

2. Hva lærer dette deg om Jesus Kristus som gir deg tro til
å gjøre det han ber om, og tillit til at han kan oppfylle sine
løfter?

Forstå Frelserens kjærlighet

1. Sammenlign djevelens reaksjon på ødeleggelsene i landet
i 3. Nephi 9:2 med måten Frelseren reagerte på i 3. Nephi
9:13–14, 10:4–6.

Hørte opp med sin jammer
og klage (v. 2) – Sluttet å gråte
og beklage seg

Pleiet (v. 4) – Styrket og
velsignet

Vek bort (v. 9) – Ble borte

Revne (v. 9) – Gå i stykker

Drønn (v. 9) – Kraftig lyd

Levning av deres avkom
(v.16–17) – En del av deres
etterkommere

Himmelfart (v.18) –
Opptagelse til himmelen

2. Les 2. Nephi 2:18, 27, 26:24–25, og forklar hvorfor djevelens
reaksjon og Jesu reaksjon var så forskjellige.

3. Skriv om en gang da Frelseren «samlet» eller «pleiet» deg
slik han lovet å gjøre for sitt folk i 3. Nephi 10:4–6.

I 600 år hadde nephittiske og lamanittiske profeter talt, skrevet
og profetert om Jesu Kristi komme. De visste at han ikke ville
komme til dem i løpet av sitt liv på jorden, men at han ville
vise seg for Lehis barn etter sin oppstandelse (se 2. Nephi 26:9,
Alma 16:20) De troende satte hele sin lit og sitt håp til ham og
hans frelsende misjon. I 3. Nephi 11 kommer du til å lese om
den strålende oppfyllelse av disse profetier. Opptegnelsen om
Frelserens besøk i Amerika fortsetter ut 3. Nephi 28. Mens du
leser disse kapitlene, skal du tenke over hvordan det må ha
vært for dem som var tilstede da Frelseren viste seg. Overvei
nøye hva Jesus valgte å si og gjøre den korte tiden han var
sammen med dem, og hva dette lærer oss om hva han betraktet
som svært viktig.

3. Nephi 11
Frelseren viser seg!
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Forstå Skriften

3. Nephi 11

3. Nephi 11:14–15 – Frelserens sår
Eldste Jeffrey R. Holland, medlem av De tolv apostlers quorum,
har uttalt:

«Selv om oppstandelsens kraft kunne ha – og uten tvil vil en
dag – fullstendig gjenopprettet og helbredet sårene fra
korsfestelsen, valgte likevel Kristus med hensikt å beholde
disse sårene, blant annet for at han når han kommer i de siste
dager, vil vise disse merkene og åpenbare at han fikk sårene
'i [sine venners] hus' [Sakarja 13:6, se også L&p 45:52].

Sårene i hans hender, føtter og side er tegn på at det i jordelivet
skjer vonde ting selv for den rene og fullkomne, tegn på at
vanskeligheter ikke er noe som viser at Gud ikke elsker oss. Det
er en viktig og fortrøstningsfull kjensgjerning at det er den
sårede Kristus som kommer til vår unnsetning. Han som bærer
arr etter offer, kjærlighetens kvestelser, ydmykhetens og
tilgivelsens symboler, er vår sjels herre. Dette tegn på smerte
i jordelivet har uten tvil til hensikt å gi mot til andre som også
er skadet og såret av livet, kanskje til og med i sine venners
hus.» (Christ and the New Covenant [1997], s. 258–259.)

3. Nephi 11:1–8 – Hvordan taler Gud til menneskene?
Mens president Joseph F. Smith var rådgiver i Det første
presidentskap, sa han: «Guds hellige ånd har talt til meg – ikke
gjennom øret, ikke gjennom øyet, men til min ånd, til den
levende og evige del av meg – og har åpenbart for meg at Jesus

Våget (v. 8) – Turde

Lidd (v.11) – Adlydt

Himmelfart (v.12) –
Opptagelse til himmelen

Med én stemme (v.16) –
Sammen

Hosianna! (v.17) – Gi meg
frelse!

Uenighet (v. 22, 28) –
Krangel, strid

Senke (v. 26) – Dekke
fullstendig

Arve (v. 33, 38) – Motta
fullstendig og rettmessig

Helvetes porter (v. 39–40) –
Djevelens makt

Få overhånd (v. 39) – Seire,
vinne

er Kristus, den levende Guds Sønn.» (Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Joseph F. Smith [1999], s. 7.)

3. Nephi 11:27; 32–36 – Faderens, Sønnens og Den
hellige ånds enhet
I 3. Nephi 11 finnes nok et vitnesbyrd om læren om at
Guddommens medlemmer er adskilte personer, men
fullstendig forenet i sin innsats for «å tilveiebringe mennesket
udødelighet og evig liv» (Moses 1:39). De kan tale for
hverandre og vitne om hverandre på grunn av sin enhet
i hensikt og lære. Folket hørte Faderens røst, de så og hørte
Jesus Kristus, og de ble belært om de forskjellige, men forente
roller som disse to og Den hellige ånd har. (Se også Johannes
17:20–23 og L&p 130:22 om enheten hos medlemmene av
Guddommen, men at de likevel er atskilt.)

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–E) mens du studerer 
3. Nephi 11.

Skriv en tale

Tenk deg at du har fått i oppdrag å tale på et nadverdsmøte om
emnet «Lær å lytte til Gud».

1. Skriv en tale hvor du bruker 3. Nephi 11:1–8 til å forklare
hvordan vi kan forberede oss bedre til å høre Guds ord.
Overvei å drøfte spørsmål som disse: Hvordan kom røsten?
Hvordan beskrives den? Hva gjorde menneskene for å høre
den? Hvorfor hørte de den ikke den første gangen?

2. Les også Lære og pakter 136:32–33, og bruk
studiehjelpemidlene i Skriften til å finne flere vers som kan
hjelpe en person til å høre og forstå Guds røst gjennom
Den hellige ånd. Forklar disse versene i talen din (se L&p
1:38, 18:34–36 for ytterligere hjelp).

Tenk over hva det virkelig betyr

1. Hvorfor tror du Jesus sa det han gjorde i 3. Nephi 11:10–11,
når det var så mange andre måter han kunne ha presentert
seg på? Hva kan vi lære om Frelseren fra hans presentasjon?

2. Les Lære og pakter 19:16–20, og forklar hva det å drikke
«den bitre kalk» innebar.

Vær et vitne

1. Les 3. Nephi 11:14–16, og forklar hva Jesus ønsket mennes-
kene skulle vite, og hva de gjorde for å få dette vitnesbyrdet.

2. Skriv noen setninger som forklarer hvorfor du tror Jesus lot
menneskene se og røre ved ham en etter en.

3. Hvordan kan du vite at Jesus var oppstått, uten at du får se
og føle hans sår i virkeligheten?

Skriv opp læresetninger om dåp

Skriv opp minst fire viktige sannheter vi lærer om dåp fra det
Jesus sa og gjorde i 3. Nephi 11:18–40.
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Kjenn Skriften – 3. Nephi 11:29

1. Skriv to spørsmål om uenighet som kan besvares ved å lese
3. Nephi 11:28–30. Ta med svarene.

2. Les Salomos ordspråk 15:1. Oppsummer hva det sier om en
måte å unngå strid på. Foreslå deretter to måter til som du
tror en person kan unngå strid på i familieforhold.

Bergprekenen, som står i Matteus 5–7 i Det nye testamente,
kan betraktes som den beste enkeltstående kilde til grunnlaget
for Jesu Kristi læresetninger i hans virksomhet på jorden. Det
er ikke overraskende at Jesus holdt nesten den samme talen for
nephittene da han besøkte dem. Legg merke til hvordan hans
tale til Lehis barn klargjør og gir økt forståelse av det vi leser
i Det nye testamente. Denne talen ved templet står i 3. Nephi
12–14. Den lærer oss hva Frelseren venter av dem som ønsker
å være hans disipler.

Forstå Skriften

3. Nephi 12

Gir akt (v.1) – Adlyder

Fattige i ånden (v. 3) –
Ydmyke

Saktmodige (v. 5) – Ydmyke,
tålmodige

Spotter (v.11) – Skjeller ut

Kraft (v.13) – Smak, innflytelse

Loven og profetene (v.17) –
Moseloven og profetenes
læresetninger i Det gamle
testamente

Den minste bokstav eller
tøddel (v.18) – Den minste
bokstav og det minste tegn
i det hebraiske alfabet

Raka (v. 22) – Et nedsettende
navn (det viser til en som er
tåpelig)

Rådet (v. 22) – Dommerne

Forlik deg (v. 24) – Slutt fred

Motstander (v. 25) – Fiende

Den siste senine (v. 26) –
Hele beløpet (senine er en
nephittisk mynt)

Begjære (v. 28) – Ha urene
tanker om

Tar eders kors opp (v. 30) –
Gjør noe svært vanskelig for
å være en sann disippel

3. Nephi 12
Talen ved templet, del 1

Eldste Lynn G.Robbins, medlem av De sytti, har sagt:

«Vrede er å gi etter for Satans påvirkning ved å gi
slipp på vår selvbeherskelse. . .

Å forstå forbindelsen mellom handlefrihet og vrede
er første skritt til å fjerne vrede fra vårt liv. Vi kan
velge ikke å bli sinte.» (Lys over Norge, juli 1998,
s. 81–82.)

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer 
3. Nephi 12.

Hvordan bli velsignet (salig)

1. Finn og understrek ordet velsignet (salig) hver gang det
forekommer i 3. Nephi 12:1–11. Denne delen av Jesu tale
kalles ofte «saligprisningene» etter det latinske ordet
for «velsignet/salig», noe som betyr «å være heldig eller
lykkelig».

2. I skriveboken din lager du en oversikt i likhet med
eksemplet som følger. Fyll ut med det du lærer fra 3. Nephi
12:1–12 og fra dine egne tanker og følelser.

Forklar sammenligningene

I 3. Nephi 12:13–16 sammenlignet Jesus sine tilhengere med salt
og lys. Noen vil kanskje mene at han skulle ha sagt at de
var som gull hvis han virkelig ønsket at de skulle føle seg
verdifulle. Drøft denne læresetningen med dine foreldre eller
din lærer, og gjør følgende:

1. Regn opp alle de grunnene du kan komme på, som gjør at
salt er mer nyttig enn gull.

2. Forklar hvorfor et lys er et passende symbol på en sann Jesu
Kristi disippel.

Lovens sanne betydning

Jesus sa til nephittene at han
ikke kom for å oppheve
loven, men for å oppfylle den
(se 3. Nephi 12:17). En av
måtene han gjorde dette på,
var å hjelpe dem å forstå den
fulle betydning av de lovene
og budene han tidligere
hadde gitt Israels barn. Her
følger en liste over lover han
hjalp dem å forstå bedre
i 3. Nephi 12:20–48. For hver

Gi akt på ordene til
de tolv disipler som
Jesus valgte (v. 1)

Bli døpt med
vann, ild og
Den hellige ånd
(v. 1)

Fordi dåp er
nødvendig for
syndenes forlatelse

De velsignelsene
Jesus sa vil

komme

Det som Jesus sa ville
gjøre oss «velsignet»

eller «salige»

Hvorfor man vil være
heldig eller lykkelig

Hor (v.32) – Seksuell synd

Sverge falsk ed (v. 33) – Bryte
løfte, gi et falskt løfte

Sverge (v. 34, 36) – Avlegge
eder eller løfter

Ondskapsfulle (v. 44) – Fulle
av hat
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lov forklarer du lovens fulle betydning i Kristi evangelium,
slik han forklarte det i dette kapitlet.

1. «Du skal ikke slå i hjel» (v. 21).

2. «Du skal ikke bedrive hor» (v. 27).

3. «Du skal ikke sverge falsk ed» (v. 33).

4. «Øye for øye og tann for tann» (v. 38).

5. «Du skal elske din neste» (v. 43).

I 3. Nephi 13 fortsatte Frelseren å undervise om et høyere
nivå for rettferdighet og omtalte problemet hykleri.
En hykler er en person som sier én ting og gjør noe annet,
som for eksempel en som offentlig taler imot upassende
videoer, men som ser på dem privat. Legg merke til at
Frelseren forkynner at vi skal gjøre det som er riktig, av
riktig grunn, både offentlig og privat.

Forstå Skriften

3. Nephi 13

Almisser (v.1–4) – Gode
gjerninger, gaver

Hyklerne (v. 2, 5, 16) – De som
sier én ting og gjør noe annet

Kammer (v. 6) – Et privat sted
i huset

Unødvendige gjentagelser
(v. 7) – De samme ordene som
blir sagt tankeløst og
følelsesløst om og om igjen

Hedningene (v. 7) – De som
ikke aksepterer evangeliet
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3. Nephi 13
Talen ved templet, del 2

3. Nephi 13:25–34 – Bekymre deg ikke for hva du spiser,
drikker eller har på deg
Mange har misforstått Frelserens veiledning om ikke å være
«bekymret for livet» i Matteus 6:25–34. Noen har trodd at
det betyr at de ikke skulle bry seg med å arbeide og forsørge
seg selv. Den nephittiske versjonen av denne talen hjelper oss
å forstå at denne veiledningen ble gitt spesielt til de tolv
apostlene og de tolv nephittiske disiplene, som skulle gi avkall
på sine verdslige saker og vie alle sine krefter til sitt kall.
Men alle Kirkens medlemmer kan anvende disse prinsippene
på seg selv ved å konsentrere seg mer om åndelige saker og
mindre om verdslige.

Studer Skriften
Gjør en av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer 
3. Nephi 13.

Gi et eksempel fra vår tid

Les 3. Nephi 13:1–24, og regn opp de fire eksemplene Jesus ga
på å gjøre det riktige av gal grunn. Etter hvert eksempel gir du
et eksempel fra vår tid på hvordan en person kan gjøre disse
tingene av riktige grunner.

Mer meningsfylt bønn

Skriv om hvordan du ville bruke
3. Nephi 13:5–15 for å holde en
kort leksjon om bønn i en klasse
med små barn. Ta med alle
tankene du ønsket å formidle fra
disse versene, og hvordan de
angår klassens medlemmer.

Tenk på en anvendelse

Beskriv minst to situasjoner som er vanlige for din
aldersgruppe, og som innebærer at man må ta mange
avgjørelser. Hvordan kunne Frelserens veiledning i 3. Nephi
13:19–20, 33 være en hjelp til å treffe riktige avgjørelser?

Mammon (v. 24) – Rikdommer,
verdslighet

Høster (v. 26) – Sanker,
plukker

Alen (v. 27) – En måleenhet
(ca. 46 cm)

Spinner (v. 28) – Lager klær
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Har du kjent noen som så ut til å mene at det var viktig
å være medlem av Kirken, men at det egentlig ikke ble forlangt
eller forventet at man skulle holde alle budene? I 3. Nephi 14,
som er det samme som Matteus 7, ga Jesus Kristus bestemte
retningslinjer til slike som hevder å være hans tilhengere, men
ikke holder hans bud.

Forstå Skriften

3. Nephi 14

Studer Skriften
Gjør en av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer 
3. Nephi 14.

Hvordan ville du svare?

Jesu befaling i 3. Nephi 14:1–5 (eller Matteus 7:1–5) misforstås
ofte og blir til og med misbrukt. Tenk deg for eksempel at en
venn hadde invitert deg til å delta i en aktivitet som du visste
var i strid med Herrens normer. Vennen din siterer Matteus
7:1–5 og sier at hvis du ikke liker dette, da dømmer du ham og
andre, og det skulle ikke en kristen gjøre. Skriv det du tror
Frelseren vil du skal si. Profeten Joseph Smith klargjorde
Frelserens lære i sin inspirerte oversettelse av kong Jakobs
bibel, slik at vi ikke må «dømme urettferdig, så dere ikke skal
bli dømt. Men døm rettferdig» (3. Nephi 14:15–20 og Moroni
7:14–19 kan også være til hjelp).

Med det mål I måler (v. 2) –
Den norm du måler eller
dømmer ved

Splint (v. 3–5) – Flis, støvfnugg

Bjelke (v. 3–5) – Stort trestykke

Svin (v. 6) – Griser

Loven og profetene (v.12) –
Betydningen av Moseloven og
læresetningene til profetene
i Det gamle testamente

Trang (v.13–14) – Smal, streng

Glupende (v.15) – Symbolsk
uttrykk for griske mennesker
som utnytter og bedrar andre
for å tilfredsstille sine egne
ønsker

Vitne (v. 23) – Si

3. Nephi 14
Talen ved templet, del 3

Bønner og svar

1. Hva lærer du om vår himmelske Fader fra Jesu Kristi
læresetninger i 3. Nephi 14:7–11?

2. Hva ville vår himmelske Fader gjøre hvis du ba om brød
eller fisk, basert på det som står i disse versene? Ville han gi
deg noe skadelig? Hva ville dine foreldre gjøre?

3. Skriv om en gang da du var takknemlig for at din himmel-
ske Fader ikke ga deg det du trodde du ønsket. Forklar
hvorfor og hvordan denne erfaringen kan hjelpe deg
i fremtiden med hensyn til dine bønner og anmodninger.

4. Oppsummer hvordan vår himmelske Fader besvarer våre
bønner ut fra det du lærer i 3. Nephi 18:20, Lære og pakter
50:28–29, 88:64–65.

Skriv dine egne spørsmål

Skriv minst tre viktige og meningsfylte spørsmål folk ofte har
som kan besvares i 3. Nephi 14:13–27. Gi svarene fra Skriften.

Inntil Jesu Kristi besøk etterlevde Israels rettferdige barn
i Amerika Moseloven. I 3. Nephi 15 lærte Jesus folket at
Moseloven var blitt oppfylt ved ham. I kapittel 15 og 16
forklarte Jesus at hans besøk hos dem var en oppfyllelse
av en profeti han hadde gitt mens han levde på jorden
(se Johannes 10:16). Hans forklaring inneholdt flere profetier
om Israels hus.

3. Nephi 15–16
Moseloven og «andre får»
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Forstå Skriften

3. Nephi 15

3. Nephi 15:2–7 – Oppfyllelse av Moseloven
Da Jesus uttalte at Moseloven var «oppfylt» og «opphevet»,
antydet han ikke at prinsippene og læresetningene var
opphevet, men at seremoniene og ofrene som pekte hen på
hans forsoning, var opphevet (se Alma 34:13–14). Du har
allerede lært hvordan noen av prinsippene i loven som ble gitt
Moses, faktisk ble utvidet i evangeliets lov (se 3. Nephi
12:21–48, se også 3. Nephi 24, 25, L&p 59:5–14). Den måten
evangeliet ble praktisert på under Moseloven, ble med andre
ord opphevet, men ikke evangeliets grunnleggende bud,
prinsipper og læresetninger, som eksisterer for alltid.

3. Nephi 16

3. Nephi 16:4–15 – Hedningene
Ordet gentiler (hedninger) betyr «nasjoner». Det viser til dem
som ikke er av Israels hus eller som ikke tror på Israels Gud.
Slik ordet brukes i Mormons bok, viser det også til dem som
kommer fra hedningenasjoner, som er alle nasjoner utenom
landet Israel, selv om de er etterkommere av Israel ved sin
blodlinje (se 1. Nephi 13:13–19, se også Veiledning til Skriften,
«Hedningefolkene»).

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–D) mens du studerer 
3. Nephi 15–16.

Hva med Moseloven?

1. Les Mosiah 13:27–30 og Alma 25:15–16 og «Forstå Skriften»
for 3. Nephi 15:2–7, og oppsummer hva dette lærer oss
om Moseloven.

Skjønt (v. 8) – Selv om

Bli til hån og spott (v. 9) –
Bli dårlig omtalt

Bedrag (v.10) – Uærlighet

Urett (v.10) – Ugudelighet

Prestelist (v.10) – Forkynnelse
for penger og anerkjennelse
fra andre (se 2. Nephi 26:29)

Horeri (v.10) – Umoralsk
seksuell adferd

Vektere (v.18) – I oldtiden sto
det vaktmenn på et tårn på
utkikk etter fiender eller
budbringere (i dette tilfellet
var det for å se etter den gode
nyheten om at Sion var blitt
opprettet)

Blottet sin hellige arm (v. 20) –
Vist sin makt

Kastet han sitt blikk på (v.1) –
Så han rundt på

Merket (v. 2) – Visste uten at
noen sa noe

Sti (v.17, 21) – Organisert flokk

Åpenbare meg (v. 23) –
Vise meg, tilkjennegi meg

2. Oppsummer hva Jesus sa om Moseloven i 3. Nephi 15:2–10.

3. Forklar hva du tror Jesus mente i den første setningen av
3. Nephi 15:9.

Vær misjonær

Tenk deg at en som ikke er medlem av Kirken, spør deg hva
Johannes 10:16 betyr.

1. Bruk det du lærer fra 3. Nephi 15–16, og skriv hva du ville si
til vedkommende.

2. Hva ville du si hvis du ble spurt: «Hvordan kan jeg vite at
det som Mormons bok sier, er sant?»

Hva er lærdommen?

1. Hvorfor visste ikke Jesu disipler i Jerusalem hvem som var
de «andre får», ifølge 3. Nephi 15:11–16:5?

2. Hva befalte Herren for å forsikre seg om at denne
kunnskapen ikke skulle gå tapt?

3. Nevn to ting vi kan lære fra denne hendelsen.

Profetier som skal oppfylles

Når Mormons bok taler om hedninger, viser det til enhver som
ikke er av Israels hus eller som ikke er fra landet Israel. Selv om
de fleste av Kirkens medlemmer i dag er medlemmer av Israels
hus ved sin slektslinje, ville folket i Mormons bok betraktet oss
som hedninger.

1. Hva lovet Herren å gi hedningene (oss) i 3. Nephi 16:1–7?
Har denne profetien blitt oppfylt? I så tilfelle, på hvilke
måter?

2. Hva sa han ville skje hvis hedningene aksepterte tilbudet,
og hva ville skje hvis de avslo? (Se v. 8–15). Hvilke tegn ser
du på at noe av dette skjer i dag?

3. Hva lovet Herren Lehis etterkommere? (Se v.16.)

De fleste av dem som bodde der Jesus forkynte mens han
virket på jorden, trodde ikke at han var den lovede Messias.
Alle som så Frelseren i landet Bountiful, trodde på ham,
tilba ham og lyttet til hans læresetninger fordi de var den
rettferdige levning som hadde overlevd ødeleggelsen da han ble
korsfestet (se 3. Nephi 10:9–14). I 3. Nephi 17 nærmet deres
første dag sammen med ham seg slutten. Prøv å tenke deg at
du er der, mens du leser dette kapitlet.

3. Nephi 17
«Min glede er fullkommen»
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Forstå Skriften

3. Nephi 17

Studer Skriften
Gjør en av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer 
3. Nephi 17.

Et mønster for læring

1. Hva ba Jesus nephittene gjøre i 3. Nephi 17:1–3 for å hjelpe
dem å forstå hans læresetninger bedre?

2. Lag en liste over hva du kan gjøre for å anvende de samme
prinsippene for læring i ditt eget studium av evangeliet.

Hvis du var der

Mens du overveier alt som skjedde i 3. Nephi 17, skriver du om
de bestemte hendelsene du gjerne ville ha sett eller deltatt i.
Forklar hvorfor.

Indre (v. 6–7) – Indre følelser

Medlidenhet (v. 6–7) –
Sympati, kjærlighet og godhet

Halte (v. 7) – Vanskelig eller
smertefullt å bevege seg

Krøplinger (v. 7) – Skadet på
en eller annen måte

Tilstrekkelig (v. 8) – Nok

Stumme (v. 9) – Som ikke kan
snakke

Fatte (v.17) – Tenke seg, se for
seg

Bød dem (v.19) – Befalte dem

Betjente (v. 24) – Underviste,
velsignet, tjente

Lær om Jesu Kristi natur

Sammenlign det Jesus gjorde i 3. Nephi 17:14, med det som
skjedde i vers 15–24, og besvar følgende spørsmål:

1. Hvorfor var Jesus bekymret i vers 14?

2. Hvorfor gråt han i vers 21–23?

3. Hva forteller disse hendelsene oss om Jesus?

4. Hvordan kan det å vite hva Jesus føler for oss, hjelpe
syndere å omvende seg?

Det var en fantastisk og åndelig opplevelse for folket i landet
Bountiful å være i Jesu Kristi nærhet. Det er lett å forstå
hvorfor de ikke ønsket at han skulle dra (se 3. Nephi 17:5).
Men før han forlot dem, fortalte han dem hvordan de alltid
kunne ha hans ånd hos seg. Det Frelseren forkynte i 3. Nephi
18 om å motta hans ånd, gjelder like så mye oss i dag som det
gjaldt folket i Mormons bok.

Forstå Skriften

3. Nephi 18

3. Nephi 18:6–14 – Nadverdens velsignelser
Eldste Jeffrey R. Holland har sagt: «Alle ordinanser i evangeliet
fokuserer på en eller annen måte på den Herre Jesu Kristi
forsoning, og det er i sannhet derfor nettopp denne ordinansen
med all sin symbolikk og alle sine sinnbilder kommer til oss
lettere og oftere enn noen annen ordinans. Den kommer på det
som er blitt kalt 'det helligste og mest høytidelige av alle Kirkens
møter' (Joseph Fielding Smith: Frelsende læresetninger, 2:275)».
(Lys over Norge, jan. 1996, s. 67.)

Sikte eder som hvete (v.18) –
Ha dere i sin makt

Delta i mitt kjød og blod
(v. 28–30) – Ta del i nadverden

Fordømmelse (v. 29) – Opphør
av åndelig fremgang

Hjertets fulle oppriktighet
(v. 32) – Personlig beslutning
om å være lydig

Fordømmelse (v. 33) – Straff

3. Nephi 18
Frelseren innstifter nadverden

169



Eldste Melvin J. Ballard, som var medlem av De tolv apostlers
quorum, sa:

«Hvem blant oss sårer ikke sin ånd med tanker, ord og gjer-
ninger fra sabbat til sabbat? Vi gjør ting som vi angrer på og
ønsker tilgivelse for. . . Hvis vi føler i vår sjel at vi gjerne vil bli
tilgitt, så er måten vi kan få tilgivelse på, ikke å gjendøpe seg. . .
men å omvende seg fra sine synder, gå til dem vi har syndet
mot eller såret, og få deres tilgivelse, og deretter komme til
nadverdsbordet. Hvis vi oppriktig har omvendt oss og fått
skikk på oss selv igjen, vil vi der få tilgivelse, og vår sjel vil bli
åndelig helbredet. . .

Jeg kan vitne om at det er en ånd tilstede ved forrettelsen av
nadverden som varmer sjelen fra topp til tå. Man føler at
åndens sår heles, at byrden blir tatt bort. Fred og glede kommer
til den sjel som verdig og inderlig ønsker å få del i denne
åndelige føde.» (Se Lys over Norge, juni 1976, s. 4.)

3. Nephi 18:28–29 – Når er vi verdige til å delta i nadverden?

Eldste John H. Groberg, medlem av De sytti, har sagt: «Hvis vi
ønsker å forbedre oss (dvs. å omvende oss) og ikke er underlagt
restriksjoner fra prestedømmet, da er vi etter min mening
verdige. Men hvis vi ikke har noe ønske om å forbedre oss, hvis
vi ikke har til hensikt å følge Åndens veiledning, må vi spørre:
Er vi verdige til å ta del i nadverden, eller spotter vi selve
hensikten med nadverden?» (Lys over Norge, juli 1989, s. 33.)

Studer Skriften
Gjør oppgave A og oppgave B eller C mens du studerer
3. Nephi 18.

Få en dypere forståelse

1. Skriv fem viktige sannheter vi kan lære om nadverden fra
det Jesus forkynte i 3. Nephi 18:1–14, 28–32.

2. Sammenlign det Jesus sa om nadverden i 3. Nephi 18:12–13,
med det han sa om dåp i 3. Nephi 11:38–40. Hva viser dette
om betydningen av nadverden?

3. Når du har lest 3. Nephi 18:1–14, 28–32 og sitatene om
nadverden under «Forstå Skriften», skriver du en plan for
hva du vil gjøre for at nadverden skal bli mer meningsfylt
for deg.

Hva er spørsmålet?

Skriv fem spørsmål om bønn som kan besvares fra 3. Nephi
18:15–23. Etter hvert spørsmål skriver du ditt svar sammen
med verset hvor du fant svaret.

Hvordan gjøres det?

I 3. Nephi 12:14–16 sa Jesus til sine tilhengere at de skulle være
«dette folks lys» og la sitt lys skinne for andre. Dette prinsippet
gjelder på samme måte oss i dag. Hva er lyset vi skal holde
opp, ifølge 3. Nephi 18:22–25? Hvordan holder vi opp dette
lyset?

Etter hendelsene i 3. Nephi 18 forlot Jesus Kristus folket og fór
opp til himmelen. Kapittel 19 beretter om hva folket gjorde om
natten og neste dag, da Jesus kom tilbake. I slutten av dette
kapitlet står Jesu vitnesbyrd om styrken i deres tro. Mens du
leser, ser du etter hva de gjorde som viste deres tro. Tenk over
hvordan du kan følge deres eksempel.

Forstå Skriften

3. Nephi 19

3. Nephi 19:11–13 – Var ikke disse menneskene
allerede døpt?
Mens Joseph Fielding Smith var president for De tolv apostlers
quorum, sa han:

«Selv om de tidligere var blitt døpt til sine synders forlatelse, . . .
befalte Frelseren at Nephi og folket skulle døpes på ny, fordi
han hadde organisert Kirken på ny under evangeliet. Tidligere
hadde den vært organisert under [Mose]loven.

Av samme grunn ble Joseph Smith og alle som var blitt døpt før
den 6. april 1830, døpt på ny samme dag som Kirken ble
organisert.» (Frelsende læresetninger, 2:272.)

Ble gjort bekjent, spredtes
ryktet (v. 2–3) – Ble snakket
om overalt

Avvikelse (v. 8) – Forskjell

Opphør (v. 24, 30) – Stans

De brukte ikke mange ord
(v. 24) – De ba slik Den hellige
ånd veiledet dem

3. Nephi 19
Jesus ber sammen med 

og for folket
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Studer Skriften
Gjør oppgave B og oppgave A eller C mens du studerer
3. Nephi 19.

Motta Den hellige ånd

Etter at vi er blitt døpt, får vi en velsignelse av den personen
som bekrefter oss, og han sier at vi skal «motta Den hellige
ånd». Prestedømmets kraft kan med andre ord overdra eller
skjenke oss Den hellige ånds gave, men det er opp til oss
å motta den.

1. Hva gjorde disiplene i 3. Nephi 19:8–14 som førte til at de
kunne motta Den hellige ånd?

2. Hvordan kan du følge disse disiplenes eksempel og føle Den
hellige ånd oftere? Overvei også hva du lærte i 3. Nephi 18,
mens du svarer.

Jesu bønner

1. Regn opp hva Jesus sa
i sine bønner om dem som
tror på ham (se 3. Nephi
19:19–23, 27–29).

2. Hva gjør størst inntrykk
på deg med hensyn til det
Jesus ba om?

3. Hvor utslagsgivende ville
det hver dag være for
deg å vite at dette var
Frelserens bønn for deg?

Eksempler på tro

I 3. Nephi 19:35 sa Jesus at disiplene hadde vist «stor tro».
Skriv det du mener er to betydningsfulle eksempler på tro
i 3. Nephi 19.

I 3. Nephi 20–22 finnes profetier om Israels hus og hedning-
ene og om hvordan Herren vil oppfylle paktene han har gjort
med sine barn. Etterkommerne av dem Herren har inngått
pakter med, kalles «paktens barn», og de har rett til bestemte
velsignelser som er forbundet med disse paktene, hvis de er
trofaste. Men til syvende og sist går Herrens pakt ut på at alle
vår himmelske Faders barn skal få anledning til å bli en del av

3. Nephi 20–22
Profetier om paktens barn

paktsfamilien og motta frelse og opphøyelse. Læresetningene
i disse tre kapitlene er et vitnesbyrd fra Jesus Kristus selv om
at han, når tiden er inne, vil oppfylle enhver del av denne
store pakten for både Israels hus og hedningene – med andre
ord for hele Guds familie.

Forstå Skriften

3. Nephi 20

3. Nephi 21

3. Nephi 21:6 – Hedningene skal bli regnet sammen med
Israels hus
President Joseph Fielding Smith sa: «Enhver som tar imot
evangeliet, blir av Israels hus; og de blir med andre ord
medlemmer av den utvalgte slektslinje, og blir Abrahams barn
gjennom Isak og Jakob, som løftene ble gitt til.» (Frelsende
læresetninger, 3:197, se også 2. Nephi 30:1–2.)

3. Nephi 21:22–25 (se også 3. Nephi 20:22) – 
Det nye Jerusalem

Byen Det nye Jerusalem vil bli
bygget i Jackson County
i Missouri, og den vil bli kalt
Sions stad (se L&p 45:64–68,
57:1–3, Moses 7:62).

Independence
Missouri

Det nye Jerusalem

Atspredelse, atspredte
(v.1, 26–27) – Som er spredt

Behager (v. 6) – 
Blir nødvendig for

Sannsigere (v.16) – Personer
som hevder at de kan fortelle
om fremtiden eller gjøre andre
mirakler, men ikke er fra Gud

Lunder (v.18) – Steder hvor
man tilba avguder på
Det gamle testamentes tid

Prestelist (v.19) – Forkynnelse
for penger og anerkjennelse
(se 2. Nephi 26:29)

Hevn (v. 21) – Streng
rettferdighet, straff

Levning (v.10, 13, 16) –
Gjenværende del

Arv (v.14, 29, 33, 46) –
Eiendom (vanligvis menes noe
som går videre fra foreldre
eller andre forfedre)

Tramper ned (v.16) – Går på

Nek (v.18) – Kornstengler
buntet sammen

Jeg vil gjøre dine horn til jern
og dine hover til messing
(v. 19) – Jeg vil gjøre deg
veldig sterk i den siste tid

Hellige deres bytte (v.19) –
Gjøre deres rikdom hellig
ved å innvie den

Slekter (v. 25, 27) – Familier

Svøpe (v. 28) – En pisk
(symbolsk for prøvelser og
vanskeligheter)

Blottet sin hellige arm (v. 35) –
Vist sin makt

Uomskårne (v. 36) – De som
ikke har inngått pakter med
Herren

Bærer Herrens kar (v. 41) –
Utfører Herrens arbeid, bærer
det som er hellig

Baktropp (v. 42) – Beskyttelse

Oppløftes (v. 43) – Bli prist

Vansiret (v. 44) – Ødelagt,
med skjemmende arr, med
skavanker
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3. Nephi 22

3. Nephi 22:2 – Tepper, snorer og staver
Jesaja sammenlignet Israels hus med et telt. Jo lengre snorene
og teppene er og jo sterkere stavene (pluggene) er, desto større
kan teltet være.

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–D) mens du studerer 
3. Nephi 20–22.

Israels innsamling

Israels innsamling gjelder ikke bare andre mennesker på andre
steder, den angår oss og vår tid. Studer 3. Nephi 20:13, 18–19,
29–33, 21:1, 20–28, 22:13–14, 17, og regn opp hva Herren sa om
hvorfor han ville samle Israel og hva som skulle skje når han
gjorde det.

Velsignelser fra Herren

1. Hva er ifølge 3. Nephi 20:25–26 en av måtene Herren har
velsignet, og fortsetter å velsigne, «paktens barn» på?

2. På hvilke måter har Herren velsignet hedningenasjonene
ifølge 3. Nephi 20:27?

3. Hvordan har disse to velsignelsene hjulpet deg?
(Om nødvendig kan du finne hjelp i innledningen til
3. Nephi 20–22 og under «Forstå Skriften».)

Et budskap til hedningenasjonene

1. Forklar med dine egne ord hva Herren sa i 3. Nephi 21:14–21
om hva som vil skje hvis hedningenasjonene ikke omvender
seg. Bruk noen eksempler fra i dag på hva som ble sagt.

2. Hva sa Herren i 3. Nephi 21:22–25 om hedninger som
omvender seg og blir samlet inn til Det nye Jerusalem?

SnorTeppe
(vegg)

Stav

Ufruktbare (v.1) – En kvinne
som ikke har barn

Være i barnsnød (v.1) – Ha
fødselsveer

Enslige, øde (v.1, 3) – Alene,
forlatt

Vanære (v. 4) – Skam og
skjensel på grunn av tidligere
synder

Safirer, agater, karfunkler
(v.11–12) – Verdifulle
edelstener og stener

Smed (v.16) – (En som former
metall til nyttige gjenstander)

Jesajas ord sammenlignes

I 3. Nephi 22 siterte Frelseren Jesaja 54, som er et poetisk
vitnesbyrd om Herrens kjærlighet til sitt folk mens han
oppfyller sin pakt om å samle dem og føre dem inn til Guds
nærhet.

1. Gjennom hele Skriften har Herren ofte sammenlignet sitt
paktsforhold med sin kirke med et ekteskapelig forhold.
Han er ektemannen, og Kirken er hustruen. Tenk over noen
egenskaper Herren har som en god ektemann for sin kirke,
som for eksempel en som er et rettferdig eksempel og sørger
for kjærlighet, dekker materielle behov, gir trøst og beskyt-
telse til sin familie. For hvert av disse ansvarsområdene skal
du finne minst ett uttrykk i 3. Nephi 22 som viser hvordan
Herren er den fullkomne «ektemann» for Kirken.

2. Hvordan kan budskapet i 3. Nephi 22 gi trøst til en ny kon-
vertitt? Hvordan kan vi bruke det Herren sa i 3. Nephi 22,
som hjelp til å ta oss av nye konvertitter?

Har du noen gang hatt en tanke eller en opplevelse som du
ønsket å huske? Skrev du den ned så du skulle huske
den klart? Har du lagt merke til at hvis du ikke fører en
opptegnelse over slike opplevelser og tanker, så vil minnet
om dem blekne og til og med forandres? Se etter hvordan
Frelseren lærte nephittene om dette prinsippet i 3. Nephi 23.

Forstå Skriften

3. Nephi 23

Med flid (v.1) – Med jevn og
alvorlig anstrengelse

Lytte (v. 5) – Høre og adlyde

3. Nephi 23
Betydningen av det skrevne ord
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Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer 3. Nephi 23.

Vær konkret

1. Finn to ord som Jesus brukte for å beskrive hvordan vi skulle
lese Jesajas profetier. Du kan gjerne streke under dem i ditt
eksemplar av Skriften.

2. Skriv om tre metoder man kan bruke for å lese Skriften på
den måten Jesus beskrev.

Hvordan angår det deg?

Les 3. Nephi 23:6–13, og beskriv hva Jesus ba Nephi gjøre,
og skriv deretter hvordan du tror dette budskapet angår deg.

Malaki var en gammeltestamentlig profet som virket 
ca. 430 f.Kr., nesten to hundre år etter at Lehi forlot
Jerusalem. I 3. Nephi 24–25 siterte Frelseren fra det som nå
er Malaki 3–4, slik at nephittene skulle ha disse viktige
læresetningene. Disse kapitlene inneholder også et spesielt
budskap til oss i de siste dager.

Forstå Skriften

3. Nephi 24

Utholde (v. 2) – Overleve, tåle

Smelter (v. 2) – En som smelter
sten for å få ut rent metall
(Dette symbolet brukes for
å forklare at mennesker vil bli
renset for sine urenheter og
synder ved Kristi annet
komme.)

Tvetter (v. 2) – En som gjør
klær hvite

Rense, lutre (v. 3) – Gjøre ren

Trollkarler (v. 5) – Personer
som praktiserer Satans magi
og fordervede adferd

Holder arbeiderens lønn
tilbake (v. 5) – Snyter eller
utnytter ansatte

Tilintetgjort (v. 6) – Ødelagt

Sterke (v.13) – Strenge,
frimodige

Fåfengt (v.14) – Uten verdi
eller nytte

Blir opphøyet (v.15) – Lykkes

Frister Gud (v.15) –
Provoserer Herren ved å være
ulydig mot hans bud

Fryktet (v.16) – Hedret, elsket
og adlød

3. Nephi 24–25
Malakis profetier

3. Nephi 24:3–4 – Levis sønner
Under Moseloven hadde medlemmene av Levis stamme
prestedømmet og forrettet lovens ordinanser for folket.
I dag kaller vi det prestedømmet de hadde, Det aronske
prestedømme (se L&p 13:1, 84:31–32, 128:24).

3. Nephi 24:10–12 – Tiendens velsignelser
President Heber J. Grant
sa om tiendens åndelige
og timelige velsignelser:
«De som etterlever
tiendeloven, opplever
fremgang. Når jeg sier
fremgang, tenker jeg
ikke på den bare i form
av kroner og ører. . .

Det jeg anser som virkelig fremgang,. . . er veksten i kunnskap
om Gud og i vitnesbyrd og i evne til å etterleve evangeliet og til
å inspirere våre familier til å gjøre det samme. Det er fremgang
av retteste slag.» (Gospel Standards [1941], s. 58.)

3. Nephi 25

3. Nephi 25:5–6 – Herren vil sende Elias (Elijah)

Som oppfyllelse av dette løftet Herren ga gjennom Malaki, kom
Elijah tilbake til jorden i 1836 i Kirtland tempel og overdro
prestedømsnøkler, noe som gjorde det mulig å utføre frelsende
ordinanser for de døde (se L&p 110:13–16). Han gjenga det som
noen ganger omtales som prestedømmets beseglende myndig-
het. Det er ved denne myndighet familier blir beseglet til
hverandre for evigheten.

Halm (v.1) – De tørre
stenglene som blir igjen på
åkeren etter at kornet er høstet

Rot eller gren (v.1) – Foreldre,
besteforeldre (forfedre) eller
barn (etterkommere)

Herrens store og forferdelige
dag (v. 5) – Jesu Kristi annet
komme
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Studer Skriften
Gjør oppgave A og oppgave B eller C mens du studerer
3. Nephi 24–25.

Hvem skal leve og hvem skal ikke leve
ved det annet komme?

Lag to kolonner i skriveboken din. I den ene skriver du ord og
uttrykk fra 3. Nephi 24–25 som beskriver hvem som ikke vil
«utholde» dagen og hva som vil skje med dem. I den andre
kolonnen skriver du hva disse to kapitlene sier om hvem som
vil «utholde» dagen, hva som vil skje med dem, og hva de
vil gjøre.

Tiendens velsignelser

1. Hva sa Herren i 3. Nephi 24:8–9 om dem som ikke betaler
tiende?

2. På grunnlag av vers 10–12 skriver du hva Herren sa om dem
som betaler tiende.

3. Sammenlign Lære og pakter 64:23 med 3. Nephi 25:1,
og skriv hva Herren lovet de som trofast betaler tiende.
Hva kan vi ofre til Herren i tillegg til tiende for å forberede
oss til hans annet komme?

Hvordan har det påvirket deg?

Skriv om de viktigste måtene du tror oppfyllelsen av 3. Nephi
25:5–6 har påvirket deg på.

Jesu annet besøk hos nephittene, som begynte i 3. Nephi 19,
avsluttes i kapittel 26. Du vil legge merke til at Mormon
i dette kapitlet forklarte at Jesus sa og gjorde mye mer blant
folket enn det som er nedtegnet i Mormons bok. Men han sa
også at vi en dag kunne få flere opptegnelser om det som ble
sagt og gjort. Mens du leser, kan du se etter hvorfor vi ikke
har disse opptegnelsene, og hva vi må gjøre for å få dem.

Forstå Skriften

3. Nephi 26

Brennende (v. 3) – Ekstrem

Åpenbares (v. 9) –
Tilkjennegis, gjort kjent

Fordømmelse (v.10) – Straff,
det at fremgang stanses

Forbød (v.11) – Befalte ham
ikke å gjøre det

Alle ting felles (v.19) – Delte
alt de hadde, med andre

3. Nephi 26
En prøve for mennesker 

i de siste dager

3. Nephi 26:9–11 – «De større ting» holdt tilbake
Mens Joseph Fielding Smith var president for De tolv apostlers
quorum, sa han: «Når vi selv, som Kirkens medlemmer, er
villige til å holde budene slik de er gitt oss, og vise vår tro. . . ,
da er Herren rede til å frembringe den andre opptegnelsen og
gi den til oss, men vi er ikke nå rede til å motta den. Hvorfor?
Fordi vi ikke har fylt kravene. . . med hensyn til å lese den
opptegnelsen som er gitt oss, og med hensyn til å følge dens
rettledning.» (Conference Report, sept.-okt. 1961, s. 20.)

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer 3. Nephi 26.

Større og mindre ting

1. Les 3. Nephi 26:6–12, og skriv hva vi lærer at Mormons bok
inneholder.

2. Les også Alma 12:9–11, Lære og pakter 84:54–58 og «Forstå
Skriften» ovenfor, og skriv om hva hver enkelt av oss må
gjøre, og hva Kirken må gjøre som et hele for å motta «større
ting» fra Herren.

3. Regn opp noen av de «større ting» som skjedde blant
nephittene etter at Jesus hadde forlatt dem (se 3. Nephi
26:15–21).

Under sine to første besøk i Amerika underviste Jesus Kristus
personlig i sitt evangelium og ledet opprettelsen av sin kirke
blant nephittene. Han valgte og ordinerte ledere til å utføre
hans verk. De fortsatte å forkynne hans evangelium og forrette

3. Nephi 27
«Dette er mitt evangelium»
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de frelsende prestedømsordinanser. Som nedtegnet i 3. Nephi
27, kom Frelseren på et tredje besøk til sine nephittiske disipler
etter en ikke angitt tidsperiode. Dette besøket lærer oss at
Jesus Kristus, som sin kirkes overhode, ikke er langt borte og
at han veileder sin kirkes ledere. Herren fortsetter å lede sin
kirke gjennom sine utpekte tjenere. Da president Gordon B.
Hinckley var rådgiver i Det første presidentskap, vitnet han:
«La alle forstå at Jesus Kristus er overhodet for denne kirken
som bærer hans hellige navn. Han våker over den. Han leder
den. Han står ved sin Faders høyre hånd og leder dette
verket.» (Lys over Norge, juli 1994, s. 57.) Legg merke til
hva Jesus sa om sitt evangelium i dette kapitlet, mens du leser.

Forstå Skriften

3. Nephi 27

3. Nephi 27:3–8 – Kirkens navn
Jesus gjorde det klart i 3. Nephi 27 at hans kirke skulle kalles
etter hans navn. Da Herren gjenga sitt evangelium i vår tid,
åpenbarte han at hans kirke igjen skulle kalles ved hans navn
(se L&p 115:3–4). I betraktning av alle de forskjellige kirkene
som hevdet å være kristne på Joseph Smiths tid, så var det få
som bar Jesu Kristi navn.

Studer Skriften
Gjør oppgave B og oppgave A eller C mens du studerer
3. Nephi 27.

«I mitt navn»

Du kan gjerne merke alle uttrykk i 3. Nephi 27:1–10 som har
med Kristi navn å gjøre (som «i Jesu navn», «Kristi navn», «ved
dette navn», «i hans navn» eller «i mitt navn»). Les også
Mosiah 3:17, 5:7–13, og skriv noen linjer som forklarer hvorfor
alt vi gjør eller sier i Kirken, må gjøres «i Jesu Kristi navn».

Hva er de gode nyheter?

Ordet evangelium betyr «godt nytt» eller «gledelig budskap».

1. Les omhyggelig 3. Nephi 27:9–21, og strek under ordet
evangelium hver gang det forekommer.

2. Hva sier Jesus helt konkret om hva som utgjør hans
evangelium?

3. Oppsummer i noen linjer hvilken forbindelse det er mellom
disse versene om Jesu Kristi evangelium og den tredje og
fjerde trosartikkel.

Uenighet (v. 3) – Krangel

Dra (v.14–15) – Bringe,
tiltrekke

Helliget (v. 20) – Gjort ren
og hellig, renset

Fortapelsens sønn (v. 32) –
En som underkastes den
annen død (åndelig)

4. Hvordan er evangeliet «godt nytt» for deg?

5. Hva betyr det for deg personlig å «etterleve evangeliet»?

Kjenn Skriften – 3. Nephi 27:27

1. Hvilket spesielt oppdrag mottok de tolv nephittiske disipler
fra Frelseren i 3. Nephi 27:24–27?

2. Hva sa Jesus de måtte gjøre eller være for å lykkes med
oppgaven?

3. Skriv noen linjer om hvordan du prøver å bli mer lik Kristus.
Ta med hva du har gjort helt konkret, og hva du gjerne vil
gjøre bedre.

Hvis du kunne be om noe du ønsket deg av Frelseren, hva ville
det være? De tolv nephittiske disiplene fikk denne anlednin-
gen. Legg merke til hva de ba om. Ville du ha bedt om noe
lignende eller noe annet?

Forstå Skriften

3. Nephi 28

Et menneskes alder (v. 2) –
Det antall år et menneske
vanligvis lever

Dødelighet (v. 8, 36) – Det å ha
et fysisk legeme som kan dø

Udødelighet (v. 8, 36) – Det å
ha et oppstandent legeme
som aldri kan dø

Kjødet (v. 9) – Fysisk eller
dødelig legeme

Bli her (v.12) – Bli værende
på jorden

Innlemmet (v.18) – Omvendte

3. Nephi 28
De tolv disiplers spesielle ønsker
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3. Nephi 28:13–17, 36–40 – Forklarelse og forvandling
Mormon sa at tre av de tolv nephittiske disiplene ble
«forvandlet». Dette betyr en midlertidig forandring som en
person må gjennomgå for å stå i Guds nærhet og ikke bli
fortært (se L&p 67:11, Moses 1:11). Forklarelse må ikke
forveksles med forvandling av legemet, selv om begge
muligens påvirker legemet på lignende måter. Forklarelse er en
momentan forandring, mens forvandling er en langsiktig
forandring av legemet som først avsluttes når man går over fra
dødelighet til udødelighet, eller oppstår (se 3. Nephi 28:8).
Blant personer som en gang har blitt forvandlet, finner vi Enok
og Sions stad (Moses 7:18–23, 27), Elijah, apostelen Johannes
(L&p 7) og de tre nephittiske disipler (3. Nephi 28:4–11, 15–40).

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer 3. Nephi 28.

Hva ønsker du?

1. Skriv hva ni av de tolv nephittiske disiplene ønsket
i 3. Nephi 28, og skriv opp velsignelsen Herren lovet dem.

2. Skriv hva de andre tre disiplene ønsket i 3. Nephi 28,
og skriv velsignelsene Herren lovet dem.

3. Hvis du kunne velge mellom det som ble gitt de ni eller de
tre, hva ville du valgt? Hvorfor?

Skriv prøvespørsmål

Bruk det du har lært om forvandlede personer generelt og de
tre nephittene spesielt, og lag setninger som kan besvares
med «riktig» eller «galt». Du skulle lage minst fem utsagn.
Etter hvert utsagn skriver du det riktige svaret og verset hvor
du fant det.

Istedenfor å fortsette å fortelle hva som hendte etter Jesu Kristi
besøk hos nephittene, avsluttet Mormon 3. Nephi med sitt
eget vitnesbyrd, sitt råd og sine advarsler til fremtidige lesere.
Husk, mens du leser kapittel 29–30, at Mormon skrev direkte
til menneskene i vår tid.

3. Nephi 29–30
Mormons advarsler

Forstå Skriften

3. Nephi 29

3. Nephi 30

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer 3. Nephi 29–30.

Lag en liste

1. Les hva Mormon sa i 3. Nephi 29:1–4, 8–9, og skriv en liste
over hva vi skulle vite eller gjøre fordi denne opptegnelsen
har blitt frembragt til verden. Hvis det i disse versene oppgis
en grunn til hvorfor vi skulle vite eller gjøre dette, skriver du
den ved siden av det aktuelle punktet på listen din.

2. Skriv en liste over de bestemte folkegruppene som Mormon
advarte i 3. Nephi 29:5–7, 30:2. Hvis det nevnes en konse-
kvens i forbindelse med advarselen, skriver du denne ved
siden av det aktuelle punktet på listen.

3. På grunnlag av det rådet og de advarslene Mormon ga
i 3. Nephi 29–30, skriver du en liste over hva han gjennom
inspirasjon fikk vite om vår tid.

Hvem taler?

Les omhyggelig 3. Nephi 30:1–2. Hvis ord er nedskrevet 
i vers 2? Hvorfor tror du Mormon ble befalt å skrive dem?

Horeri (v. 2) – Seksuelle synder

Avskyeligheter (v. 2) –
Alvorlige synder, tanker og
handlinger som krenker Gud

Avguderi (v. 2) – Det å tilbe
falske guder

Tilgivelse (v. 2) – Befrielse fra
skyld

Unyttige (v. 3) – Av liten eller
ingen verdi

Forakte (v. 4–5, 8) – Ringeakte,
forkaste, behandle lett

Utføre (v. 9) – Iverksette
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Fjerde Nephi

Om 4. Nephi
Inntil 1879–utgaven av Mormons bok på engelsk kaltes denne
boken ganske enkelt «Nephis bok, den Nephi som var sønn
av Nephi, en av Jesu Kristi disipler». Eldste Orson Pratt,
som var medlem av De tolv apostlers quorum, anbefalte at
det ble tilføyd «Fjerde Nephi» til navnet, noe som ble godkjent
av Det første presidentskap.

Den første delen av 4. Nephi har noen ganger blitt kalt «den
gylne tidsalder». I 170 år var folket forenet og levde i fred uten
uenigheter, og «de hadde alle ting felles» (4. Nephi 1:3). Hvor-
dan var de i stand til å opprette en så god og fremgangsrik
periode? Senere begynte folket å bli splittet igjen og «gjøre all
slags ugudelighet» (v. 34). Hvorfor valgte de en slik adferd etter
en så god fredsperiode?

Etter at de ugudelige var blitt utryddet, og de som var igjen
ble undervist og betjent av Frelseren og himmelske engler,
levde folket i fred og rettferdighet i mange generasjoner.
Deres liv lignet det Enoks folk hadde, de som ble kalt Sion
(se Moses 7:18). Mormon skrev at «der kunne sikkert ikke
være noe lykkeligere folk» (4. Nephi 1:16). Mens du leser,

4. Nephi 1
Fire generasjoner med fred

Mosiah 
(mellom 130 og 92 f.Kr.)

Alma 
(mellom 91 og 53 f.Kr.)

Helaman 
(mellom 52 og 1 f.Kr.)

3. Nephi 
(mellom år 1 og 35 e.Kr.)

4. Nephi 
(mellom år 36 og 321 e.Kr.)

KILDE

Mormons forkortelse av

Nephis store plater

BØKER

ser du etter hvilke prinsipper i evangeliet de etterlevde som ga
dem slik lykke.

Til syvende og sist ble folket dessverre like så ugudelige som
i tiden før Jesu Kristi besøk. Vi skulle omhyggelig overveie og
lære av feilene de gjorde som resulterte i dette fallet fra stor
rettferdighet og lykke til ugudelighet og elendighet, som i sin
tur førte til den endelige tilintetgjørelse av nephittenes nasjon.

Forstå Skriften

4. Nephi 1

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer 4. Nephi.

Det lykkeligste folk

1. I 4. Nephi 1:16 skrev Mormon at det ikke kunne ha vært et
lykkeligere folk enn det som beskrives i 4. Nephi 1:1–22.
Skriv en liste med minst fem prinsipper som finnes i disse
versene, og som du tror påvirket folket mest og gjorde dem
så lykkelige.

2. Hva var ifølge 4. Nephi 1:15 den eneste grunnen til at
uenigheten ble eliminert? Forklar hvorfor du tror at denne
egenskapen hos folket gjorde utslaget.

Hold et intervju

Forestill deg at en gruppe ungdom fra den tiden som beskrives
i 4. Nephi 1:1–22, kunne intervjues i vår tid. Skriv tre spørsmål
som du tror unge i vår tid gjerne ville stille dem. Skriv deretter
svarene du tror de ville gi, basert på det du leser i 4. Nephi.

Trinnene som fører nedover

1. Da eldste Spencer W. Kimball var medlem av De tolvs
quorum, sa han: «I likhet med en reise, begynner synden
med det første skritt» (Tilgivelsens mirakel, s. 198–199).
I 4. Nephi levde nephittene i lydighet mot Guds bud i det
første halve kapitlet, men ved kapitlets slutt var de blitt

Alle ting felles (v. 3) – Alle
erkjente at alt de hadde, kom
fra Herren, og derfor delte de
villig det de hadde, med andre
og for å bygge opp Guds rike.

Utført (v. 5) – Gjort

Uenighet (v.16) –
Forstyrrelser, opprør

Løsaktighet (v.16) –
Seksuelle synder

Klasser (v. 26) – Sosiale
grupper basert på penger
eller popularitet

Sank (v. 34, 38) – Falt 
gradvis fra

Pryde (v. 41) – Pynte

Forfengelige (v. 43) –
Egoistiske

All slags handel (v. 46) –
Kjøp og salg av mange
gjenstander

Inspirert (v. 48) – Befalt

Levningen (v. 49) –
Etterkommere, de som var
igjen



ytterst ugudelige. I skriveboken din tegner du noen trappetrinn
som fører nedover. Det skulle være fra fem til åtte trinn. På det
øverste trinnet skriver du det 4. Nephi ser ut til å forklare var
det første trinn folket tok som ledet dem nedover, og skriv opp
verset du fant det i. Fortsett å merke hvert trinn med det resten
av 4. Nephi forklarer var de andre trinnene nedover, og som
førte folket bort fra den slags livsførsel som Herren ville de
skulle ha.

Lydig og forenet – det lykkeligste folk

Ytterst ugudelige – stor sorg

2. Idet 4. Nephi avsluttes, er det svært få mennesker i dette
samfunnet som kan betraktes som rettferdige. Ved siden av
hvert trinn på diagrammet ditt skriver du kort hva du mener
de rettferdige kunne ha gjort for å forbli rettferdige da resten
av samfunnet tok dette trinnet nedover.

3. Hvordan tror du det ville ha vært å være blant de få som var
trofaste mot Jesu Kristi læresetninger i slutten av 4. Nephi?
Hvilke utfordringer tror du en rettferdig person ville ha stått
overfor da?
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Mormons bok

Mormon 

(mellom år 322 og 421 e.Kr.)

KILDE

Mormon og Moroni

BØKER

Forfatterens egen bok
Etter at profeten Mormon hadde redigert og skrevet alle bøkene
vi nå kaller Mormons bok, skrev han en beretning om sin
egen tid. Denne lille boken heter også «Mormons bok», selv om
den står i den større boken som heter Mormons bok. Mormon
ble drept en gang etter at han hadde skrevet det som står
i Mormon 7. Hans sønn, Moroni, fullførte opptegnelsen hans
far påbegynte (se Mormon 8–9).



«Mer godt»
I et forsøk på å korrigere en feil i enkelte menneskers fortolk-
ning av ordet Mormon, skrev profeten Joseph Smith et brev til
redaktøren i Times and Seasons, en avis Kirken utga i den første
tiden. Der sa han:

«Jeg vil gjerne benytte Deres avis til å rette en feil. . .

Den feil jeg taler om, er definisjonen av ordet 'mormon'. Det er
blitt hevdet at dette ord ble utledet av det greske ord 'mormo',
men det er ikke riktig. Det fantes hverken gresk eller latin på de
plater som jeg ved Guds hjelp oversatte Mormons bok fra. . .

Ordet 'mormon'. . . betyr [bokstavelig talt] 'mer godt'.» (Profeten
Joseph Smiths læresetninger, s. 226.)

En gang president Gordon B. Hinckley talte om mennesker som
ikke er medlemmer av Kirken som kaller oss «mormoner»,
lærte han Kirkens medlemmer hvordan de kan få dette navnet
til å bli en kompliment.
Han sa:

«Selv om jeg altså av og til beklager at folk ikke kaller Kirken
ved dens riktige navn, er jeg glad for at det økenavn de bruker,
er meget ærefullt, og er blitt det på grunn av en enestående
mann og en bok som gir et uforlignelig vitnesbyrd om denne
verdens Forløser.

Enhver som lærer mannen Mormon å kjenne ved å lese og
fordype seg i det han har skrevet, enhver som leser dette
dyrebare historiske funn som for det alt vesentlige ble samlet
og bevart av ham, vil forstå at ordet mormon ikke er et ord som
står lavt i kurs, men at det representerer det største gode,
nemlig det gode som er av Gud. Det var han som oversatte
denne gamle opptegnelsen i nyere tid, som sa at et menneske
ved å lese denne boken kunne komme nærmere Gud enn ved
å lese noen annen bok.

Alt dette pålegger denne kirke og denne generasjon et stort og
krevende ansvar for å innse at når vi blir omtalt som
mormoner, må vi også leve slik at vi gjennom vårt eksempel vil
forsterke inntrykket av at mormon på en svært virkelighetsnær
måte kan bety 'mer godt'.» (Lys over Norge, jan. 1991, s. 54.)

Mens du leser om Mormon i disse få kapitlene, kan du tenke
over hvordan du kan følge hans eksempel og være eller ha
«mer godt» i livet.

Mormon var stor selv i sin ungdom. President Spencer W.
Kimball sa til Kirkens unge menn: «Dere unge gutter trenger
ikke å vente for å bli store. Dere kan være dyktige misjonærer,

Mormon 1
Den unge Mormon

Mormon = mer godt

sterke unge menn, gode ledsagere og lykkelige, betrodde ledere
i Kirken. Dere trenger ikke å vente til i morgen.» (Lys over
Norge, okt. 1976, s. 39.) President Gordon B. Hinckley ba
unge menn og kvinner «tro på deres evne til å lære og gjøre
noe ut av livet. Rett dere opp og gå fremad». (Teachings of
Gordon B. Hinckley, s. 715.)

Mens du leser Mormon 1, kan du legge merke til hvor gammel
Mormon var og hva som ble sagt om ham i den alderen.
Tenk også over hva du leste i den siste delen av 4. Nephi om
hva slags samfunn Mormon vokste opp i. Hans eksempel
på ungdommelig rettskaffenhet midt oppe i stor ugudelighet er
en like så kraftfull leksjon som noen av dem han forkynte.

Forstå Skriften

Mormon 1

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Mormon 1.

Konsekvenser

Det er viktig å legge merke til ordene på grunn av i Skriften.
De hjelper oss ofte å identifisere handlinger og deres konse-
kvenser, enten gode eller dårlige.

1. Bruk det du leser i Mormon 1:13–14, lag et diagram som vist
her, og finn konsekvensene nephittene opplevde og hand-
lingene som førte til disse konsekvensene.

Handlinger Konsekvenser«På grunn av»

Forstandig, alvorlig (v. 2, 15) –
I stand til å tenke alvorlig over
viktige saker, åndeligsinnet

Iakttakelsesevne (v. 2) – Evne
til å lære og forstå

Opptegnelsene, nedtegne
(v. 3–4) – Skrifter, skrive på
metall

Oppga sin hensikt (v.12) –
Ga opp sin plan

Hersket (v.13) – Hadde størst
innflytelse

Trolldom (v.19) – Forsøk på
å få falske åpenbaringer fra
onde kilder
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2. Tenk deg at en nephitt på Mormons tid så diagrammet ditt
eller leste disse versene, fikk prinsippene forklart for seg og
så svarte: «Hva så?» Skriv et svar til en slik person for
å hjelpe vedkommende å forstå hvor betydningsfulle disse
konsekvensene er. Ta med konkrete eksempler på hvordan
ditt liv er annerledes fordi du har erfart velsignelsene som
Mormon talte om.

I Mormon 1 leste vi om de åndelige konsekvenser av
nephittenes ugudelighet. I Mormon 2 lærer vi om noen av
deres overtredelser og konsekvensene som fulgte. Når vi
opplever noe vondt, kan dette noen ganger gjøre oss ydmyke
og få oss til å se nærmere på vårt liv og foreta nødvendige
forandringer. Mens du leser Mormon 2, kan du legge merke
til hvordan nephittene på Mormons tid reagerte på de
nederlag, tragedier og den sorg som var et resultat av deres
handlinger. Hva kan du lære fra deres eksempel? Hva kan du
lære fra Mormons eksempel i dette kapitlet?

Forstå Skriften

Mormon 2

Mormon 2:11–14 – «De fordømtes sorg» eller «sorg. . .
til omvendelse»
President Spencer W. Kimball sa at «svært ofte mener mennes-
ker at de har omvendt seg og er verdige tilgivelse når alt de har
gjort, er å gi uttrykk for sorg eller anger på grunn av noe leit
som har hendt» (Teachings of Spencer W. Kimball, red. Edward L.
Kimball [1982], s. 87). Mormons beskrivelse i Mormon 2:11–14
hjelper oss å forstå at bare sorg «til omvendelse» fører til

Stor av vekst (v.1) – Høy

Drap (v. 8) – Skadede og døde
kropper, nedslakting

Sorg og jammer (v.11–12) –
Mye bedrøvelse, gråt, stor sorg

Forgjeves (v.13) – Uten hensikt

Sønderknuste hjerter (v.14) –
Ydmykhet, bedrøvelse etter
Guds sinn

Angrende ånd (v.14) –
Et indre ønske om å omvende
seg og gjøre Guds vilje

Nedhogd (v.15) – Drept i slag

Avskyelighet (v.18, 27) –
Alvorlige synder, tanker og
handlinger som krenker Gud

Mot (v. 24) – Stor innsats,
styrke

Ulykke (v. 27) – Tragedie,
katastrofe

Mormon 2
En stor leder midt i stor 

ugudelighet

den slags forandringer som gjør oss rene og erstatter sorg
med lykke. Denne dypere «bedrøvelsen etter Guds sinn»
(se 2. Korinterbrev 7:10) er en erkjennelse av at våre ugudelige
handlinger egentlig er opprør mot Gud (se Mormon 2:15), og at
vi har bidratt til andres lidelse – inkludert Frelseren (se Mosiah
14:5, L&p 19:16–19). «Sorg . . . til omvendelse» betyr at vi ønsker
å forandre oss.

Mormon 2:15 – «Nådens dag var forbi»
Da president Joseph Fielding Smith var president for De tolv
apostlers quorum, forklarte han at «det er mulig for mennesker
å komme så langt inn i mørket på grunn av opprør og ugude-
lighet at omvendelsens ånd forlater dem. . . og de plasserer
seg utenfor omvendelsens kraft» (Frelsende læresetninger, 2:162,
se også Helaman 13:38).

Vi kan lære mye om Mormons karaktertrekk av hvordan han
fortsatte å hjelpe sitt folk etter at han forsto at denne «nådens
dag var forbi».

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Mormon 2.

Grunner til sorg

1. Hvorfor sørget nephittene ifølge Mormon 2:10–15? Etter
hver grunn du fører opp, skriver du ned verset eller versene
hvor du fant den.

2. Hvorfor sørget Mormon ifølge Mormon 2:10–15, 18–19,
25–27? Etter hver grunn du fører opp, skriver du ned verset
eller versene hvor du fant den.

3. Hva var forskjellen mellom nephittenes sorg og Mormons
sorg?

4. Forklar hvordan hvert av de følgende skriftstedene gjelder
nephittenes sorg, Mormons sorg eller begge: Alma 41:10,
42:29, Moroni 10:22, Moses 7:28–40.
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I Mormon 3 lærer vi mye om Guds barmhjertighet og
Mormons storhet når vi tenker på at Herren ga de ugudelige
nephittene enda en sjanse til å omvende seg. Herren hjalp
dem også i deres kamper mot lamanittene. Herren sa til den
gammeltestamentlige profet Esekiel: «Skulle jeg ha behag
i den ugudeliges død . . . Mon ikke heller i at han vender om
fra sin vei og lever?» (Esekiel 18:23.) Uansett hvor sterkt
Herren ønsker at alle skal omvende seg, vil han ikke tvinge
oss, og rettferdighetens lov må oppfylles. Legg nøye merke til
hvilke handlinger og holdninger som skilte nephittene fra
Herren, mens du leser Mormon 3. Dessverre er det mange
i dag som gjør de samme feilene. Det virker som Mormon
ønsket at vi skulle lære fra denne sørgelige historien om
nephittenes selvødeleggelse, siden han skrev spesielt for vår
tid i siste del av dette kapitlet.

Forstå Skriften

Mormon 3

Forgjeves (v. 3) – Til ingen
nytte

Skrivelse (v. 4) – Brev

Bestemt (v.11) – Fullstendig

Hevn (v.15) – Streng
rettferdighet, straff

Unyttig (v.16) – Deltok ikke

Åpenbare (v.16, 20) –
Bekjentgjøre

Mormon 3
En ny sjanse, 

en ny avvisning

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Mormon 3.

En røst fra støvet

Når du leser de siste sidene i Mormons bok, vil du se steder
hvor det virker som Mormon og Moroni kjente vår tid like
så godt som de kjente sin egen. Mormon talte direkte til oss
i Mormon 3:17 og sa: «Derfor. . .», eller med andre ord:
«På grunn av det dere nå vet, vil jeg fortelle dere dette. . .»

1. Skriv opp de sannheter Mormon vitnet om i Mormon 3:17–22.

2. Skriv hvordan det å forstå disse sannhetene vil bidra til at du
kan unngå å gjøre om igjen de tragiske feilene nephittene
gjorde.

I Mormon 3 leste vi at Mormon avslo å være nephittenes
hærfører på grunn av deres forherdede hjerter og deres glede
ved stadig blodsutgytelse. Men Mormon fortsatte å iaktta og
lage en opptegnelse over sitt folk. Mens du leser Mormon 4,
kan du se etter om det skjer noen forandringer i nephittenes
holdninger eller hell i kamp.

Forstå Skriften

Mormon 4

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Mormon 4.

Skriv en prøve

Skriv en kort prøve som dekker det du mener er de tre til fem
viktigste tanker eller hendelser i Mormon 4. Du kan skrive den
som «riktig eller galt»-utsagn eller som spørsmål med korte
svar. Oppgi hvilket eller hvilke vers hvor hvert svar kan finnes.

Nektet å omvende seg

I Mormon 4:10–18 merker du de versene du mener beskriver
hva som hendte med nephittene fordi de nektet å omvende seg.
Skriv hva du tror nephittene følte i denne tiden, og hvorfor.

Slått (v. 4) – Overvunnet Turet stadig frem (v.10) –
Fortsatte hele tiden

Mormon 4
«Det er ved de ugudelige
de ugudelige blir straffet»
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Mormons beretning om det som hendte på hans tid, har vært
full av sorg og fortvilelse, og på grunn av nephittenes
ugudelighet ble livet dessverre ikke bedre for nephittene.
Mormon tok seg tid i Mormon 5 til å forklare hva han mente
menneskene i de siste dager skulle lære fra denne tragiske
beretningen.

Forstå Skriften

Mormon 5

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Mormon 5.

Mormons boks hensikt

1. I Mormon 5:14–15 oppga Mormon grunner til hvorfor
Mormons bok skulle komme frem i vår tid. Skriv opp disse
hensiktene i skriveboken din.

2. Tilføy til listen de hensiktene du finner i 1. Nephi 13:40,
2. Nephi 3:12, Lære og pakter 3:19–20, 10:48–52, 62–63,
20:11–12.

«Kjære hedningenasjoner. . .»

Mormon visste at hedningenasjonene i den siste tid skulle ha
hans ord. Han skrev en stor del av Mormon 5:9–24 spesielt
til dem. Oppsummer Mormons budskap til hedningene ved
å skrive et brev med dine egne ord stilet til «Hedningena-
sjonene i den siste tid». Legg merke til at Mormon skrev om
hedningene, så vel som til hedningene, mens du skriver.

Lidelser (v.1) – Plager,
bekymringer

Opprive (v. 8) – Pine

Forkortelse (v. 9) – Forkortet
versjon

Ulykke (v.11) – Tragedie,
katastrofe

Avkom (v.15) – Etterkommere

Frastøtende (v.15) – Hatet,
avskydd, foraktet

Agner (v.16, 18) – Det lette
ytterskallet på kornet

Mormon 5
Hensikten med 

Mormons opptegnelse

Det var gått mer enn 60 år mellom det som står i Mormon 1
og 6. Mormon hadde ledet nephittenes hær i mer enn 50 år.
Men som du har lest, nektet nephittene å foreta de forandrin-
ger i livet som ville gjort det mulig for dem å motta Herrens
hjelp og bli reddet fra ødeleggelse. Mormon 6 gir en beretning
om de siste kampene som den nephittiske nasjon utkjempet –
en nasjon som begynte mer enn 900 år tidligere, en nasjon
med spesielle løfter fra Herren og en nasjon med det privi-
legium å ha blitt besøkt av Guds oppstandne Sønn. Mens du
leser om Mormons sorg, kan du overveie likheten mellom hans
ord og Jesu Kristi ord: «Jerusalem, Jerusalem!. . . Hvor ofte
jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine
under vingene. Men dere ville ikke» (Matteus 23:37).

Mormon 6
«Mitt folks ødeleggelse»
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Forstå Skriften

Mormon 6

Mormon 6 – En tidslinje for Mormons liv

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Mormon 6.

Foreta en sammenligning

Når vi leser om ødeleggelsen av et folk som vendte seg fra
rettferdighet til stor ugudelighet, må vi også forstå at dette er
en historie om en mann som levde rettskaffent i mer enn 60 år
midt oppe i utrolig ugudelighet. En nærmere undersøkelse
kan hjelpe oss til mer fullt ut å forstå hvor Kristus-lignende
Mormon var, så vel som å være et eksempel på hvordan vi kan
ta rettferdige avgjørelser i vår tid.

1. Del en side i skriveboken din i to kolonner. Merk den ene
siden «Nephittene», og under her fører du opp alt du lærer
om nephittene på Mormons tid fra følgende henvisninger:
Mormon 1:13–14, 16–17, 19, 2:10–15, 18, 26, 3:9–10, 13–14, 4:8,
10–12, 5:2, 15–18, 6:7.

2. Merk den andre kolonnen på siden: «Mormon». Under her
skriver du opp alt du lærer om Mormon fra følgende
henvisninger: Mormon 1:1–2, 5, 15–17, 2:1–2, 9, 12–15, 19,
23–24, 27, 3:1–3, 11–14, 16–22, 5:1–2, 8–11, 13, 6:2–4, 6, 16–22.
Prøv å forstå hva som antydes om Mormon i noen av
henvisningene, for å avgjøre hva de viser om hans karakter.
Overvei for eksempel hva han gjorde sammenlignet med
hva han kunne ha gjort i en situasjon. Eller overvei hans
handlinger i lys av hva slags mennesker han levde blant
og ledet.

3. Skriv noen linjer om hvorfor Mormon kan anses som et av
de mest Kristus-lignende mennesker i Skriften.

Begynte på 
forkortelsen 
av oppteg-
nelsen til 
Mormons 

bok
(se v. 15–18)

Døde
i kamp

(se Mormon 
6:5–6)

Besøkt av 
Herren

(se v. 15–16)

Fikk ledel-
sen over en 

del av 
nephittenes 

hær
(se Mormon 

2:1–2)

Trakk seg 
som leder
for hæren

(se Mormon 
3:8–11, 16)

Alder

Født år
310 e.Kr.

Kalt til å føre 
oppteg-
nelsene

(se Mormon 
1:1–6)

B 10 15 16 35 52 75

Sønderknust av sorg (v.16) –
Knust av følelsesmessig
smerte

Udødelighet (v. 21) –
Et oppstandent legeme
som skal leve for alltid

Vi leste i Mormon 6 om fryktelige og ødeleggende kamper
hvor Mormon selv ble såret. Mormon 7 er Mormons budskap
«til levningen av dette folk som er spart» (v.1) både på hans
tid og i de siste dager. Ettersom Mormons sønn, Moroni,
skrev Mormon 8 og forteller oss om Mormons død, er dette
det siste vitnesbyrd som Mormon skrev i denne boken.

Forstå Skriften

Mormon 7

Dette (v. 9) – Mormons bok

Det (v. 9) – Bibelen

Utført (v. 9) – Gjort

Mormon 7
Mormons vitnesbyrd til sitt folk
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Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Mormon 7.

Hva og hvorfor

I sitt siste vitnesbyrd til nephittenes og lamanittenes etter-
kommere skrev Mormon hva han ønsket at de skulle vite og
gjøre. I den øverste delen av en side i skriveboken din fører du
opp fra Mormon 7 det han ønsket at menneskene skulle vite.
I den nederste delen fører du opp det han ønsket at de skulle
gjøre. Etter hvert punkt på begge listene forklarer du kort
hvorfor du tror han ønsket at de skulle vite eller gjøre dette.

Mormons siste ord

Mormon 1–7 er de siste ordene Mormon skrev på platene. Skriv
noen linjer om hva du føler for Mormon og det han skrev.

Det Moroni, Mormons sønn, skrev, begynner i Mormon 8.
Han skrev at hans far ble drept i kamp, og at han, Moroni, var
alene igjen. I resten av kapitlet skrev Moroni om Mormons
boks fremkomst ved Guds kraft i de siste dager. Hans far
hadde befalt ham å skrive en del av den (se Mormon 8:1),
og resten skrev han etter syner Frelseren hadde vist ham
angående de siste dager (se v. 34–41).

Moroni var klar over at ingen på hans tid skulle lese
opptegnelsen, og at han skrev for vår tid. President Ezra Taft
Benson fortalte at Moroni og andre profeter i Mormons bok
hadde sett vår tid, og ga følgende rettledning: «Hvis de så vår
tid og valgte ut det som ville være av størst verdi for oss, er da
ikke det måten vi skulle studere Mormons bok på? Vi skulle
stadig spørre oss selv: 'Hvorfor inspirerte Herren Mormon
(eller Moroni eller Alma) til å ta dette med i opptegnelsen?
Hva kan jeg lære av dette som kan hjelpe meg i denne tid og
epoke?'» (Lys over Norge, jan. 1987, s. 4). Still disse
spørsmålene mens du leser dette kapitlet og når du fortsetter
ut resten av Mormons bok.

Mormon 8
Moroni ser vår tid

Forstå Skriften

Mormon 8

Mormon 8:7 – Fullstendig tilintetgjørelse av nephittene
Etter Jesu Kristi besøk ble ingen kalt «nephitt» eller «lamanitt».
Hele folket var forenet i ham. Senere begynte folket å skille
seg i grupper igjen og kalle seg lamanitter eller nephitter etter
sin tro eller sine tradisjoner, ikke nødvendigvis på grunn av
hvem de nedstammet fra. Når vi derfor leser at nephittene ble
helt utryddet, betyr det at alle dem som betraktet seg som
tilhengere av nephittenes tradisjon, ble utryddet. Det kunne ha
vært etterkommere etter Nephi, Sam, Jakob og Josef blant de
lamanittene som ikke ble utryddet som et folk.

Slektninger (v. 5) – Familie

Atspredte (v.15) – Spredte

Hastig (v.19) – Hurtig, uten
omtanke, skjødesløst

Hevn (v. 20, 40–41) – Streng
rettferdighet, straff

Fordervet (v. 28) – Uren,
vanhellig

Uvær (v. 29) – Fryktelige
stormer

Bitterhets galde (v. 31) –
Se under «Forstå Skriften»
for Alma 36:18 (s. 125)

Syndens bånd (v. 31) –
Fanget av synd

Forherdet (v. 33) – Med vilje
ulydige, korrupte

Hårdnakket (v. 33) – Stolt,
hovmodig

Ondskapsfull (v. 36) – Full av
sinne og hat

Prydelse (v. 37) – Overdreven
pynt

Forderve (v. 38) – Ødelegge

Hevne (v. 41) – Ta hevn for
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Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Mormon 8.

Råd for lesere

På grunnlag av det Moroni skrev i Mormon 8:12, 17–19, 21, 23,
34–35, skriver du en liste med «Instruksjoner og råd for lesere
av Mormons bok».

Beskriv tiden

1. I Mormon 8:26–32 beskrev Moroni den tiden da Mormons
bok skulle komme frem i verden. Før opp minst ti tilstander
Moroni sa ville eksistere på den tiden.

2. Hva gjør størst inntrykk på deg av Moronis profeti angående
vår tid?

Svar til Moroni

1. I Mormon 8:34–35 vitnet
Moroni om at han så vår tid.
Hva så ut til å bekymre ham
mest, basert på det du leser
i vers 36–41?

2. Finn og skriv opp alle
spørsmålene Moroni stilte
i Mormon 8:36–41. Skriv
deretter et svar som du mener
er mest representativt for
holdningene i verden i dag.

3. Skriv et kort brev som om du
skrev tilbake til Moroni.
Forklar ham hva du personlig
gjør med hensyn til det han
uttrykte bekymring for
i Mormon 8:36–41.

Som du leste i Mormon 8, så Moroni vår tid og visste når
hans profetier ville bli oppfylt. I Mormon 9 benyttet han det
han trodde var den siste anledningen til å tale til de mest
vantro i vår tid (se Moroni 1:1). Men de som tror, kan lære
mye fra det han sa og måten han sa det på.

Forstå Skriften

Mormon 9

Hjemsøkelsesdag (v. 2) –
Tiden for Jesu Kristi annet
komme

Uutslokkelig (v. 5) – Som ikke
kan slukkes

Varierer (v.10) – Forandrer seg

Timelig (v.13) – Fysisk,
dødelig

Opphøre (v.15, 19–20) – Slutte

Utført (v.17–19) – Gjort

[Hans] disipler som skulle bli
her (v. 22) – De tre nephittiske
disipler som ble forvandlet og
fortsatte sin virksomhet på
jorden

Bekrefte (v. 25) – Bevise

Forakte (v. 26–27) – Hate

Prøvelses dager (v. 28) –
Prøven i jordelivet

Fortære det i eders vellyst
(v. 28) – Tilfredsstille deres
fysiske eller jordiske ønsker

Mormon 9
«Jeg vet at I skal høre mine ord»
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Lehi

Lamanitter Lamanitter

Nephitter Nephitter

Jesus Kristus besøker det
amerikanske kontinent

Ingen lamanitter eller 
nephitter – alle kalles 
Kristi barn 
(se 4. Nephi 1:17)

Stor ugudelighet 
begynner igjen

Tilintetgjort
ca. år 400 e.Kr.



Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Mormon 9.

Råd til bestemte mennesker

Moroni talte til minst fire menneskegrupper i Mormon 9.
Oppsummer hans budskap til:

1. Dem «som ikke tror på Kristus» (v.1–6).

2. Dem «som fornekter Guds åpenbaringer» (v. 7–14).

3. Dem som ikke tror at Gud kan utføre mirakler (v.15–25).

4. Dem som «forakter Herrens verk» (v. 26–31).

Guds plans læresetninger

Det finnes ikke et enkelt skriftsted hvor Guds frelsesplan
forklares i detalj og som viser forholdet mellom alle elementene
i planen innbyrdes. Planens læresetninger er spredt omkring
i hele Skriften, hvor de som studerer flittig, kan finne dem
og anvende dem. Innsatsen som kreves, gjør læringen mer
meningsfylt og minneverdig. Mormon 9 inneholder flere
viktige læresetninger i forbindelse med «lykkens store plan».
Finn det du mener er fem viktige læresetninger i forbindelse
med planen, i Mormon 9. Skriv dem i skriveboken din sammen
med en kort forklaring på betydningen av denne læresetningen
for planen som et hele.
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Ethers bok

Hvem var Ether?
Ether var jaredittenes siste profet og opptegnelsesfører 
(se Ether 15:33–34). Hans beretning om den jaredittiske nasjons
fremgang og fall ble nedtegnet på 24 plater som ble funnet av
kong Limhis folk (se Mosiah 8:7–11). Til slutt oversatte kong
Mosiah beretningen, og den ga ham og hans folk stor sorg

Ether

KILDE

Moronis forkortelse

av Ethers plater

BØKER

(se Mosiah 28:18). Mens Moroni vandret omkring i landet,
forkortet han jaredittopptegnelsen og innlemmet den i de andre
opptegnelsene til Mormons bok, for hans far, Mormon, hadde
sagt at «alle folk skal vite det som er skrevet i denne beretning»
(Mosiah 28:19).

Hvem var jaredittene?
Hendelsene som fortelles i Ethers bok, begynner ved tiden for
Babels tårn (ca. 2200 f.Kr.) da Herren forvirret språkene.
Herren velsignet Jared og hans bror og deres familier, så de
unnslapp språkforvirringen, og han ledet dem til det
amerikanske kontinent. De ble kjent som jareditter. Der hadde
de fremgang og mottok Herrens velsignelser som hans utvalgte
folk. Men historien om jaredittene endte mye på samme måte
som for den nephittiske nasjon omtrent 2600 år senere. Stolthet,
hemmelige forbund og forkastelse av profetenes ord gjorde at
begge nasjoner vendte seg fra Gud og ble fullstendig utryddet.

Hva kan jeg lære fra denne beretningen?
Ethers bok inneholder mange beretninger om kriger, opprør og
ødeleggelser blant jaredittene. Men oppe i all denne store
ugudeligheten finnes det gripende beretninger om mennesker
som utøvet tro på Jesus Kristus og mottok mange mektige
mirakler fra Herren. Mange viktige læresetninger blir også
forkynt på dens sider. Som medlem av Kirken i de siste dager
kan også du ofte være omgitt av ond innflytelse. Lærdommen
fra Ethers bok vil hjelpe deg å forbli sterk og ren. Les
omhyggelig denne opptegnelsen fra oldtiden, og overvei
hvorfor den ble bevart. Spør deg selv hva du kan lære av slike
trofaste menn som Jareds bror, Emer, Ether og andre.



Har du opplevd en tid da du trengte spesiell hjelp fra Herren –
da du trengte velsignelser eller styrke utover din egen? To
familier som levde på den tiden Babels tårn ble bygd, trengte
spesiell hjelp fra Herren. Mens du leser Ether 1, ser du etter
den spesielle velsignelsen de søkte, og hvordan de gjorde seg
kvalifisert til den.

Forstå Skriften

Ether 1

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Ether 1.

Skriv et sammendrag

Ether 1:2 omtaler «de fire og tyve platene». Se gjennom
illustrasjonen «Hovedkildene til Mormons bok» (s. 12) og
følgende skriftsteder, og skriv en oppsummering av det du
lærer om denne opptegnelsen: Mosiah 8:9, 21:27, 22:14, 28:11,
Alma 37:21–32.

Foregikk (v. 4) – Hendte

Svor i sin vrede (v. 33) –
Lovet i sitt sinne

Gå i spissen (v. 42) – Lede
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Ether 1
Jaredittene ved Babels tårn

Løs problemer med Herrens hjelp

Kopier følgende oversikt i skriveboken din. Les Ether 1:33–43,
og besvar hvert spørsmål ved å bruke det du lærer fra versene
som er regnet opp.

Jaredittene krysset mange vann da de ble ført mot det lovede
land (se Ether 2:6–7). Herren visste at deres reise over havet
ville bli vanskelig og ga dem bestemte instruksjoner om
hvordan de skulle bygge båter som ville hjelpe dem å reise
trygt. Mens du leser Ether 2, sammenligner du deres reise til
det lovede land med ditt liv mens du går fremover til det
celestiale rike. Mens eldste Gordon B. Hinckley var medlem av
De tolv apostlers quorum, sa han at vår reise i livet også vil
være vanskelig:

«Jeg treffer så mange som stadig klager over hvor tungt
deres ansvar er. Naturligvis er presset stort. Det er mye,
for mye, å gjøre. . . Tenk på en annen måte. Evangeliet er
godt nytt. Mennesket er til for å nyte glede. Vær lykkelig!
La denne lykken skinne fra deres ansikter og tale gjennom
deres vitnesbyrd. . .

Ether 2
Jaredittene bygger skip

v. 33–34 v. 35 v. 35

v. 36 v. 37 v. 37

v. 38 v. 39–40 v. 41–43

Hva var problemet? Hva gjorde de? Hvordan velsignet
Herren dem?
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Jeg liker følgende ord av Jenkins Lloyd Jones. . .

'Alle som innbiller seg at det er normalt med bare fryd og
gammen, kommer til å kaste bort en mengde tid på å løpe
omkring og rope at han har blitt ranet.

De fleste slag får ikke ballen ned i hullet. Biffen er ikke alltid
mør. De fleste barn utvikler seg til vanlige mennesker. De
fleste vellykkede ekteskap krever en stor grad av gjensidig
toleranse. De fleste jobber er oftere kjedelige enn noe annet.

Livet er som en gammeldags jernbanereise – forsinkelser,
sidespor, røk, støv, slagg og slingring, bare leilighetsvis ispedd
nydelige syn og spennende tempo.

Knepet er å takke Herren for at han lar deg foreta reisen'
(Deseret News, 12. juni 1973).» (Four Imperatives for
Religious Educators [tale til religionslærere, 15. sept. 1978],
s. 4.)

Forstå Skriften

Ether 2

Ether 2:13 – «Moriancumer»
«Mens eldste Reynolds Cahoon
bodde i Kirtland, fikk han
en sønn. En dag da president
Joseph Smith gikk forbi døren
hans, ropte han profeten inn og
ba ham velsigne babyen og gi
ham navn. Joseph gjorde dette
og ga gutten navnet Mahonri
Moriancumer. Da han var ferdig
med velsignelsen, la han barnet
på sengen, vendte seg til eldste
Cahoon og sa: 'Navnet jeg har
gitt din sønn, er navnet til Jareds
bror. Herren har nettopp vist
(eller åpenbart) det til meg.'»
(«Questions and Answers»,
Improvement Era, juli 1905,
s. 705.)

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Ether 2.

Svar på et spørsmål

Tenk deg at en venn som ikke er medlem av Kirken, spurte deg
hva uttrykket «forjettet land» (Ether 2:9) betyr. Bruk Ether
2:8–12, og skriv hva du ville si for å hjelpe vennen din å forstå
en av betydningene av dette uttrykket, slik det brukes
i forbindelse med landet i disse versene.

Snarer (v. 2) – Feller

Bevart (v. 7) – Spart, beskyttet

Refset (v.14) – Skjente på,
irettesatte

Skriv en uttalelse som begynner med
«således ser vi».

Når du har lest Ether 2:13–16, tenker du over en lærdom denne
beretningen gir oss. Skriv en uttalelse som begynner med
«således ser vi», og som oppsummerer hva Herren vil at vi skal
lære fra denne hendelsen.

Tegn et bilde

1. Les Ether 2:16–25, og tegn et bilde av hvordan du tror
jaredittenes båter så ut. Tegningen skulle illustrere hvordan
båtene fungerte og hvorfor utformingen var vellykket.

2. På grunnlag av Ether 2:1–7, 6:1–4 lager du en liste over det
jaredittene tok med seg i skipene sine.

Hvilke karaktertrekk ønsker du at folk vil forbinde med deg
når de tenker på deg etter at du er død? Jareds bror var kjent
for sin tro. På grunn av sin tro så han faktisk den førjordiske
Jesus Kristus. Eldste Jeffrey R. Holland, medlem av De tolv
apostlers quorum, har forklart at da Kristus sa: «Aldri har jeg
vist meg for noe menneske som jeg har skapt» (Ether 3:15),

Ether 3
Et hellig syn
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sa han «til Jareds bror: 'Aldri har jeg vist meg for noe
menneske på denne måten, uten min vilje, drevet kun av
troen til den som ser.' Regelen er at profeter innbys inn
i Herrens nærhet. . . Herren selv forbandt tydeligvis hittil
ukjent tro med dette hittil ukjente synet.» (Christ and the
New Covenant, s. 23.) Mens du studerer Ether 3, ser du
etter hva annet du kan lære om troens kraft fra Jareds bror.

Forstå Skriften

Ether 3

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Ether 3.

Les for å finne svar

Besvar følgende spørsmål mens du studerer Ether 3:1–8:

1. Hvorfor laget Jareds bror gjennomsiktige steiner?

2. Hvorfor trodde Jareds bror at Herren kanskje var vred?

3. Hva ba Jareds bror om?

Hva lærte du?

I Ether 3 lærte Jareds bror mye om Jesus Kristus, «verdens lys,
liv og sannhet» (Ether 4:12). Les Ether 3, og regn opp minst ti
sannheter du lærer om Frelseren.

Du husker kanskje at en del av gullplatene profeten Joseph
Smith mottok, var forseglet. Har du noen gang lurt på hva
denne delen av den hellige opptegnelsen inneholder? I Ether 4
forklarte Moroni litt angående innholdet av denne
opptegnelsen. Mens du leser, ser du etter svar på følgende

Ether 4
Omvend dere og kom til Kristus

Omgitt (v. 2) – Dekket

Opprørte (v. 3) – Svært urolige

Slør (v. 6, 19–20) – Et forheng
som skjuler

To steiner (v. 23, 28) – Urim og
Tummim

spørsmål: Hvorfor har vi ikke Jareds brors opptegnelse, så vi
kan studere den? Hva må finne sted før hans opptegnelse vil
bli åpnet? Hva vil kreves av hver enkelt av oss?

Forstå Skriften

Ether 4

Studer Skriften
Gjør oppgave A og oppgave B eller C mens du studerer
Ether 4.

Forklar hva han ville si

Ut fra det du lærer i Ether 4:1–6, skriver du hva du tror Moroni
kunne ha svart på følgende spørsmål:

1. Hvorfor måtte du skjule opptegnelsen og uttyderne?

2. Hva må skje før opptegnelsene blir åpenbart?

3. Hva er noe av det man leser på opptegnelsen?

Skriv en definisjon

Les Ether 4:11–12, og skriv en definisjon av ordet godt slik det
brukes i disse versene.

Skriv et kort sammendrag

Bruk hvert av de følgende ordene fra Ether 4:13–19, og skriv to
eller tre setninger som uttrykker hovedtanken i disse versene:
hedninger, vise, rive, utfoldes, begynt, opphøyet.

Åpenbares (v. 2, 4, 14, 16) –
Gjøres kjent

Sunket ned (v. 3) – Falt
gradvis bort

Uttyderne (v. 5) – Urim og
Tummim

Forbannet (v. 8) – Pint, plaget
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Ether 5 er et budskap fra Moroni til den fremtidige oversetter
av Mormons bok – profeten Joseph Smith. Tenk deg hva
profeten Joseph Smith følte da han i dette kapitlet fikk vite at
tre andre vitner skulle få se gullplatene. Hva annet i Moronis
budskap tror du var av spesiell interesse for ham?

Forstå Skriften

Ether 5

Med sikkerhet (v. 3) – Uten
tvil

Stadfestes (v. 4) – Bevist,
erklært sant

Ether 5
Et løfte om tre vitner

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Ether 5.

Skriv ditt vitnesbyrd

Les Ether 5:3, og legg merke til ordet sikkerhet.

1. Les «De tre vitners vitnesbyrd» foran i Mormons bok. Hva
hendte som gjorde at de kunne «vite med sikkerhet» at den
nephittiske opptegnelsen var sann?

2. Skriv om noe du har opplevd med Mormons bok som har
bidratt til at du vet den er sann.

Forklar hvorfor

Når du har lest Ether 5:4–6, forklarer du hvorfor du tror Herren
krevde og kalte vitner til å vitne om at Mormons bok er sann.

For en farlig og skremmende seilas jaredittene må ha hatt over
havet! Legg merke til hvordan Herren hjalp og trøstet dem.
En tid etter ankomsten til det lovede land ønsket folket noe av
Jareds bror som ga ham store bekymringer. Mens du leser,
tenker du over hvorfor de ba om det de gjorde når de visste
hva deres leder følte.

Forstå Skriften

Ether 6

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Ether 6.

Skriv en dagbokinnføring

Les Ether 6:1–11, og tenk deg at du er passasjer på en av
jaredittenes båter.

1. Skriv en dagbokinnføring som du tror kunne være typisk for
en dag. Overvei å ta med opplysninger om båtenes tilstand,
situasjonen under reisen, skremmende øyeblikk og lykkelige
stunder.

Overlot seg (v. 4) – Stolte på

Uvær (v. 6) – Kraftige stormer

Tette (v. 7) – Vanntette

Omgitt av (v. 7) – Dekket av

Ether 6
Jaredittene krysser havet
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2. Sammenlign vanskelighetene de hadde, med vanskelighe-
tene du har på livets reise. Skriv om hva som gir deg «lys»
i livet, og hvordan ditt liv blir velsignet på grunn av det.

Kom med en uttalelse til pressen

Tenk deg at fjernsynsreportere hadde intervjuet Jared og hans
familie angående folkets ønske om å ha en konge. Ut fra det du
lærer i Ether 6:22–30, skriver du et svar du tror følgende
personer kunne ha gitt på spørsmålene:

• Jareds bror: «Hvorfor er du imot å ha en konge?»

• Jared: «Hva er din mening om å ha en konge?»

• Pegag: «Hvordan reagerer du på at du er nominert til
konge?»

• Orihah: «Hvorfor aksepterte du å bli nominert til konge?»

Jareds brors tilråding om ikke å ha en konge var inspirert, noe
som vises i konflikten og maktbegjæret som oppsto med
kongenes regjering. Orihahs etterkommere kjempet mot
hverandre for å få regjere i kongeriket. Denne ugudeligheten
blant lederne førte til ugudelighet blant folket. Mens du leser
Ether 7, kan du legge merke til hva som til slutt bragte folket
til omvendelse.

Forstå Skriften

Ether 7

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Ether 7.

Hvem er hvem?

Studer nøye Ether 7:1–8:7, og skriv av følgende genealogiske
oversikt i skriveboken din.

1. Fyll ut tomrommene i oversikten.

2. Sett ring rundt navnene til de som var konge.

3. Skriv bokstaven «R» ved de som var rettferdige, og
bokstaven «U» ved de som var ugudelige.

Oriah

Corihor

Noah Omer

Avsa (v.11, 24, 27) – Iverksatte Satte seg opp mot (v. 24) –
Skjelte ut

Ether 7
Orihahs sønner
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4. Besvar følgende spørsmål angående oversikten:

a. Hvordan viser dette at Jareds brors profeti i Ether 6:23 ble
oppfylt?

b. Hvilken person i denne familien har gjort størst inntrykk
på deg? Hvorfor?

Problemene fortsatte mens jaredittenes ledere kjempet
innbyrdes om makt og rikdom. Men i Ether 8 ble problemene
større. Se etter innføringen av et onde som til slutt bidro til at
hele den jaredittiske nasjon gikk til grunne. Moroni avsluttet
kapitlet med en streng advarsel til alle fremtidige lesere.
Hvordan angår denne advarselen deg?

Forstå Skriften

Ether 8

Ether 8:9–22 – Hemmelige forbund
Et hemmelig forbund er en gruppe ugudelige mennesker
som i hemmelighet går sammen om å lyve, bedra, stjele,
myrde eller hva som helst som er nødvendig for å oppnå
rikdom eller makt (se Helaman 7:21, 8:26–28). Det første
hemmelige forbund var mellom Satan og Kain, som drepte sin
bror Abel (se Moses 5:28–32). Hemmelige forbund førte til
ødeleggelse av folk på Noahs tid og til at hele det jaredittiske
og det nephittiske samfunn gikk til grunne (se Ether 8:21).

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Ether 8.

En advarselsrøst

Skriv de advarslene du ville gi i følgende situasjoner:

1. Du er en hemmelig politiagent og oppdager Akishs plan
(se Ether 8:4–12). Skriv en rapport for å varsle sjefen din om
denne hemmelige planen.

Sverge (v.13–14) – Love

Røbet (v. 14) – Fortalte

Eder (v.15, 20) – Løfter

Avskyelig (v.18) – Fryktelig,
ødeleggende

Hevn (v. 22, 24) – Straff

Ether 8
Hemmelige forbund oppstår

2. Profeten har gitt deg i oppdrag å holde en tale med Ether
8:20–26 som utgangspunkt. Beskriv i et avsnitt den
advarselen du mener dagens medlemmer av Kirken trenger.

Ether 9 avslører både det beste og det verste i jaredittenes
samfunn. Her kommer du til å lese om ugudelige konger og
rettferdige konger, sønner som var trofaste, og sønner som
gjorde opprør mot sine fedre. Mens du leser, kan du se etter
hvordan folk og konger forandret seg da ugudeligheten tiltok.

Forstå Skriften

Ether 9

Ether 9 – Hvem er hvem i Ether 9?
Nedenfor er en tidslinje som skal hjelpe deg å forstå de mange
personene og hendelsene i Ether 9.

Ugudelighet kan ikke føre til lykke

Kong 
Omers 

ugudelige 
sønn 
Jared 

regjerer.

Coriantum 
blir den 

neste 
kongen. 
Han er 

rettferdig 
og ser 

Frelseren.

Hungers-
nød – 
folket 

ydmyker 
seg.

Kong Jared 
drepes av 
sin datter 
og hennes 

mann, 
Akish, som 
også dreper 
en av deres 

egne 
sønner.

Omer 
vender 
tilbake 

for å 
overta 
riket.

Com følger 
etter 

Coriantum 
som konge. 
Heth, hans 

sønn, 
organiserer 

et hemmelig 
forbund

og dreper
sin far.

Nimrah, 
sønn av 
Akish, 
flykter 

for
å slutte 
seg til 
Omer.

Profeter 
advarer 
folket.

Kong 
Omer 

flykter 
for livet.

Emer følger 
etter som 
konge og 
regjerer i 

fred og stor 
fremgang.

H E N D E L S E R

Vinning (v.11) – Rikdom

Curelomer og cumomer
(v.19) – Det er usikkert hva
slags dyr dette var.

Benytte (v. 26) – Godta

Nød (v. 30) – Hungersnød
eller tørke

Fortært (v. 34) – Slukt, spist
opp

Bli opplivet (v. 35) – Få styrke

Ether 9
Virkningen de har som søker 

makt og vinning
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Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Ether 9.

Skriv en rapport

Bruk Ether 9:1–9, og skriv noe Nimrah kan ha sagt i sin rapport
til Omer om hva som skjedde i riket.

Det så ikke ut til at jaredittene lærte av det de hadde opplevd
tidligere. De gjentok de samme syndene om og om igjen.
Mens du leser Ether 10, kan du tenke over hva fremgang
hadde å gjøre med jaredittenes problemer. Hva var det Moroni
ønsket at vi skulle lære og forstå fra hans beretning om de
mange kongene jaredittene hadde?

Forstå Skriften

Ether 10

Studer Skriften
Gjør oppgave B og oppgave A eller C mens du studerer
Ether 10.

Skriv en introduksjon

Les Ether 10:1–8, og skriv et kort avsnitt hvor du introduserer
Shez og Riplakish. Husk at en introduksjon skal belyse hva
mennesker har gjort og hva de har bidratt med som ledere.

Avsi dom

1. I skriveboken din skriver du opp de tolv jaredittiske lederne
i Ether 10:9–34.

2. Ved hvert navn skriver du om vedkommende leder holdt
budene eller ikke holdt budene, eller at du ikke er sikker.

Bære (v. 5) – Holde ut, tåle Handlet (v. 22) – Drev handel

Ether 10
Jaredittenes konger

Forklar et uttrykk

Moroni skrev i Ether 10:28 at «aldri kunne noe folk være mer
velsignet enn de var».

1. Hvem snakket han om?

2. Hva tror du Moronis hensikt var med å komme med denne
uttalelsen?

Guds profeter er kalt til å forkynne omvendelse. De som følger
profetene, finner ut at Gud holder sitt ord, og de mottar
velsignelsene han har lovet. De som ikke følger profetene,
mottar ikke disse velsignelsene (se L&p 1:14). Profetene hadde
advart jaredittene mange ganger og bedt dem omvende seg.
I vår tid, som i fortiden, lyder deres advarsel til de ugudelige
at de skal omvende seg og komme til Herren. Hvis de ikke gjør
dette, venter ødeleggelse dem. Mens du leser om hvordan
jaredittene ødela sitt samfunn, kan du tenke over hva du kan
lære av deres feil.

Forstå Skriften

Ether 11

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Ether 11.

Skriv en forklaring

Les Ether 11:1–5, 13–23, og besvar følgende spørsmål:

1. Hvorfor forkastet jaredittene profetene og prøvde å drepe
dem?

2. På hvilke måter tror du man kan forkaste profeten i dag?

3. Hvorfor tror du det er viktig å følge profetens råd?

Pest (v. 7) – Smittsomme sykdommer

Ether 11
Profetene varsler ødeleggelse
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Forklar diagrammet

Tenk over følgende diagram mens du studerer Ether 11:5–12.

1. Finn de viktigste hendelsene for hver henvisning som er
oppgitt.

2. Forklar hvordan diagrammet representerer det som hendte
i jaredittenes nasjon.

Hva er tro på den Herre Jesus Kristus? På hvilke måter kan
den gjøre ditt liv bedre? Hvordan kan det å få større tro gi
deg kraft til å være til velsignelse for andre? Hva er noen
eksempler på hvordan tro er kraft? Hvordan hjelper Gud oss
til å få tro? Hvordan kan det å få større tro på Gud gi deg
kraft til å være til velsignelse for andre? Moroni ga svar på
disse og andre viktige spørsmål da han forklarte om sin
erfaring med tro, håp og kjærlighet.

Forstå Skriften

Ether 12

Holdes tilbake (v. 2) –
Stoppes, hindres

Rike på gode gjerninger
(v. 4) – Gjør mange gode
gjerninger

Få del i, bli delaktige i
(v. 8–9) – Motta

Bevirket (v.14–15) – Gjorde

Kjærlighet, barmhjertighet
(v. 28, 34–37) – Kristi rene
kjærlighet

Ether 12
Betydningen av tro, 
håp og kjærlighet

Ether 11:5

v. 6–7

v. 8

v. 10

v. 11

v. 12

Syndens
syklus

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Ether 12.

Kjenn Skriften – Ether 12:6

Tenk deg at du har mottatt et brev fra en venn som undersøker
Kirken og som tviler på profeten Joseph Smiths beretning om
Det første syn, og ber om bevis på at beretningen er sann. Bruk
Ether 12:4–9, og skriv et svarbrev.

Lag en liste

Les Ether 12:10–22.

1. Skriv opp eksempler på mirakler eller undre som Moroni
omtalte for å undervise om tro.

2. Velg ett av disse miraklene, og skriv hvor du kan finne
beretningen om det i Skriften.

3. Oppsummer med egne ord hovedtanken Moroni underviste
om med disse eksemplene.

Kjenn Skriften – Ether 12:27

Tenk deg at du har blitt bedt om å lede en leksjon om Ether
12:27–29. Skriv et eksempel som viser hvordan dette skriftstedet
angår en hendelse i vår tid.
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Den tiende trosartikkel fastslår at vi tror «at Sion (Det nye
Jerusalem) vil bli bygget på det amerikanske kontinent».
Har du noen gang lurt på hva dette betyr, hvor Sion vil bli
bygget, når det vil bli bygget, eller hvem som vil bygge det?
Denne profetien har stor betydning for det som vil skje før
Frelserens annet komme. Mens du leser Ether 13, kan du se
etter hva som sies om det nye Jerusalem.

Forstå Skriften

Ether 13

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Ether 13.

Skriv en artikkel til et oppslagsverk

Du har blitt bedt om å skrive en artikkel til et oppslagsverk for
barn. Emnet er byen Det nye Jerusalem. Bruk Ether 13:1–12 som
hjelp til å skrive en artikkel på femti ord som er skrevet slik at
en elleveåring kan forstå den.

Levningen (v. 6) – De som er
tilbake, resten

Forvirres (v. 8) – Gjøres
desorientert, frustrert

Ether 13
Det nye Jerusalem

Skriv en rekke dagbokinnføringer

Les Ether 13:13–22, og skriv
fire korte dagbokinnføringer
som om du skjulte deg på
samme sted som Ether.
Dagbokinnføringene skulle
dekke det tidsrommet da
Ether skjulte seg.

Kunne jaredittene ha blitt noe mer brutale og ugudelige enn
de var? Mens du leser Ether 14, kan du tenke over hvorfor
Moroni skrev om jaredittenes ytterst store ugudelighet.
Hvorfor er dette en så viktig leksjon fra Mormons bok?

Forstå Skriften

Ether 14

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Ether 14.

Finn personene

Ether 14:1–17 nevner fire jaredittiske ledere i tillegg til
Coriantumr.

1. Skriv ned navnene til disse fire mennene.

2. Forklar hva som hendte med hver av disse lederne og med
Coriantumr.

Send en nyhetsrapport

Du er krigsreporter med ansvar for å sende nyhetsrapporter til
de som ikke er involvert i krigen. Les Ether 14:18–31, og skriv
tre korte rapporter til din redaktør som lar dine lesere forstå
hva som skjer i jaredittenes borgerkrig.

Beleiret (v. 5) – Angrep stadig,
omringet

Strødd (v. 22) – Spredt

Ether 14
En tid med mye krig 

og ødeleggelse
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Slutten var kommet for jaredittene. Var det noen som
overlevde? Hva hendte med profeten Ether? Mens du leser
Moronis beskrivelse av jaredittenes ødeleggelse, skal du huske
at nephittene forårsaket sin egen ødeleggelse på lignende måte.
Hva kan Moroni ha husket mens han skrev om jaredittene?
Tenk over hva vi må lære fra disse en gang store nasjoner.

Ether 15
Slutten for jaredittenes samfunn

Forstå Skriften

Ether 15

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer Ether 15.

Skriv et brev

Les Ether 15:1–12, og skriv et brev du tror Coriantumr kunne ha
skrevet til sin familie.

Forklar hvorfor

Les omhyggelig Ether 15:19, og skriv et avsnitt som forklarer
hvorfor situasjonen som er nedtegnet i Ether 15:13–22, var så
fryktelig for jaredittene.

Hva er lærdommen?

Når du har lest Ether 15:19, skriver du hva du tror Moroni ville
at vi skulle lære fra det jaredittiske folk (se også Omni 1:20–22).

I hver detalj (v. 3) – Alle
sammen, hver minste ting

Klager (v.16) – Gråt, sorg

Skar (v.16–17) –
Gjennomtrengte
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Moronis bok

I likhet med et utropstegn i slutten av en setning er Moronis
vitnesbyrd en passende avslutning av Mormons bok. Herren ga
Moroni et bemerkelsesverdig syn av vår tid. Moroni talte til oss
da han vitnet: «Se, jeg taler til eder som om I skulle være til
stede, men likevel er I ikke. Men se, Jesus Kristus har vist meg
eder, og jeg kjenner eders gjerninger» (Mormon 8:35). Med
tanke på Moronis profetiske perspektiv er det viktig å vite mer
om ham og hans budskap.

Hvem var Moroni?
Eldste Mark E. Petersen, medlem av De tolv apostlers quorum,
forklarte at Moroni «levde i Amerika omkring femten hundre
år tidligere og var da en Guds profet. Han og hans far,
Mormon, var historikere blant det folk som tidligere bebodde
dette landet. De skrev sin nasjons historie, graverte den på
gullplater for at den skulle tåle tidens tann, for denne oppteg-
nelsen skulle være av spesiell betydning i de siste dager»
(se Lys over Norge, april 1984, s. 53).

Moroni gjemte den hellige opptegnelsen i Cumorah-høyden ca.
år 421 e.Kr. Der lå platene til 22. september 1827, da Moroni,
som engel og på oppdrag av Herren, ga platene til profeten
Joseph Smith for at han skulle oversette dem (se Joseph Smith –
Historie 1:59).

Hvorfor skulle jeg lese Moronis bok?
Moroni avsluttet sin bok med en oppfordring til alle om
å «kom[me] til Kristus» (Moroni 10:32). Innen disse kapitlene
finner du Moronis læresetninger om hvordan vi gjør dette.
Han forklarte den oppriktige sannhetssøker hvordan man kan
skjelne mellom godt og ondt (se Moroni 7:13–19), og hvordan
man kan vite at Mormons bok er sann (se Moroni 10:4–5).

Moroni 
(mellom år 400 og 421 e.Kr.)

KILDE

Moroni, inkludert

læresetninger og brev

fra hans far, Mormon.

BØKER

Han tok med viktige detaljer som hjelp til å identifisere tegn på
og praksis i Jesu Kristi sanne kirke (se Moroni 1–6, 8:10–12,
10:8–18). Moroni vitnet om at det bare er gjennom Jesus Kristus
vi kan bli helliggjort og fullkomne. Dette vektige budskapet er
en passende avslutning på budskapet i Mormons bok, som
består i å overbevise alle om at «Jesus er Kristus, den evige
Gud» (tittelbladet til Mormons bok).

Tenk deg at du er alene. Du har ikke noe hjem, dine venner
og din familie er drept, og deres mordere søker nå ditt liv.
Dette var situasjonen for Moroni da han fullførte sin fars
opptegnelse. Selv om han trodde at han ikke hadde mye tid til
å skrive, passet han nøye på å ta med det han mente ville være
verdifullt for fremtidige generasjoner. Mens du leser Moroni
1–3, kan du se etter viktige læresetninger og ordinanser
i evangeliet og prinsipper for Kirkens ledelse.

Forstå Skriften

Moroni 1

Moroni 2

Moroni 3

Studer Skriften
Gjør to av følgende oppgaver (A–C) mens du studerer
Moroni 1–3.

Skriv et takkekort

Les Moroni 1, og skriv et takkekort til Moroni, hvor du spesielt
nevner utfordringene han hadde og din takknemlighet for
hans verk.

Ordinere (v.1, 3–4) – Gi prestedømsmyndighet til

Disipler (v.1) – De tolv ledere i kirken blant nephittene

Avsluttet forkortelsen (v.1) –
Fullført en forkortet utgave

Mot min hensikt (v. 4) –
i motsetning til, annerledes
enn tenkt

Moroni 1–3
Prestedømmets myndighet



Forklar det for et ikke-medlem

Anta at en venn som ikke
er medlem, kom til
nadverdsmøtet og så at
en person ble bekreftet
som medlem av Kirken.
Bruk Moroni 2, og skriv
hva du ville si til vennen
din om denne ordinansen
og den myndigheten som
Den hellige ånds gave blir
gitt ved.

Lag et utkast 

Din biskop eller grenspresident har bedt deg undervise en ung
mann om Det aronske prestedømme ved å bruke Moroni 3.
Skriv et utkast til hva du ville si.

Eldste David B. Haight, medlem av De tolv apostlers quorum,
har sagt: «Den mest verdifulle tilbedelse vi er med på under
nadverdsmøtet, er den hellige ordinans som nadverden utgjør,
for den gir oss anledning til å konsentrere oss i hjerte og sinn
om Frelseren og hans offer.» (Lys over Norge, jan. 1990,
s. 56.) Det er på sin plass at Moroni følte seg tilskyndet til
å ta med nadverdsbønnene i sin opptegnelse.

Forstå Skriften

Moroni 4

Moroni 5

Moroni 5:1 – Nadverden
Eldste Robert D. Hales, medlem av De tolv apostlers quorum,
sa en gang han talte til Kirkens unge menn:

«Dere unge diakoner, lærere og prester, er dere verdige til
å forrette i tilberedelsen, utdelingen og velsignelsen av
nadverden? Dette er hellige ansvarsoppgaver. Brødet og vannet
er symboler på vår Frelsers kjøtt og blod, de forestiller hans
sonoffer.

Administrerte (v.1) –
Tilberedte og betjente formelt

Hellige (v. 3) – Gjøre hellig,
rense

Moroni 4–5
Nadverdsbønnene

Tenk på det et øyeblikk. Nadverden som dere forretter hver
søndag, er til minne om Jesu Kristi forsoning. Forsoningens
vidunderlige gave overvinner fysisk død uten betingelser, og
den er uendelig fordi den gjelder for alle som har levd eller
noen gang kommer til å leve på jorden. Ved forsoningen blir vi
alle forløst fra Adams fall og skal oppstå.

Men for at forsoningens fulle velsignelser skal kunne tre i kraft
i vårt liv og tillate oss å komme tilbake og leve sammen med
vår himmelske Fader, må vi omvende oss fra våre synder
og trofast etterleve Guds bud. Således er omvendelsens og
tilgivelsens forløsende velsignelser en viktig del av forsonin-
gen, men de er betinget av at vi trofast etterlever Guds bud
og ordinanser.

Å, hvor Herren velsigner verdige bærere av Det aronske preste-
dømme som velsigner og deler ut nadverden til de trofaste
medlemmer av Kirken til minne om ham! Og hvor han velsig-
ner dem som verdig tar del i nadverden!» (Lys over Norge,
juli 1996, s. 37.)

Studer Skriften
Gjør oppgave A mens du studerer Moroni 4–5.

Husk pakten

Når vi tar nadverden, fornyer vi paktene vi inngikk i dåpen.
Les omhyggelig nadverdsbønnene i Moroni 4:3 og 5:2, og
besvar deretter følgende spørsmål:

1. Hvilke løfter gir du Gud når du tar nadverden?

2. Hvilke velsignelser lover Herren dem som holder sine
pakter?

3. Hva er et mål du kan sette deg som hjelp til å holde paktene
du fornyer under nadverden?
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Har du noen gang følt at du ikke kan gjøre noe særlig viktig
i Kirken fordi du er ung? Moroni ga noen grunnleggende
instruksjoner til både unge og gamle om deres medlemskap
i Kirken. Mens du leser Moroni 6, stiller du deg selv følgende
spørsmål: Hva gjør jeg for å bidra til å gi min familie og mine
venner næring i form av «Guds gode ord»? Hva kan jeg gjøre
for å bidra til at Kirkens møter blir mer åndelig oppløftende?

Forstå Skriften

Moroni 6

Studer Skriften
Gjør oppgave A eller B mens du studerer Moroni 6.

Forklar det for en venn 

Din venn har skrevet et brev til deg hvor hun forklarer at hun
ønsker å slutte seg til Kirken. Les Moroni 6:1–4, og skriv et brev
til henne hvor du forklarer:

1. Kravene som stilles for å bli døpt.

2. Hva Herren venter av henne etter at hun er døpt.

3. Den hjelp hun vil få fra andre medlemmer etter at hun
er døpt.

Intervju en leder i Kirken

Intervju en leder i wardet eller grenen eller et familiemedlem,
og skriv hans eller hennes forklaringer av følgende uttrykk fra
Moroni 6:5–9:

1. «Tale med hverandre om sine sjelers velferd» (v. 5)

2. «Nøye med at det ikke skulle være synd blant dem» (v. 7)

Angrende (v. 2) – Som er villig
til å omvende seg

Påvirket (v. 4) – Forandret

Oppdras (v. 4) – Gis næring

Fortjeneste (v. 4) – Forsoning
og karakter, egenskaper

Utslettet (v. 7) – Fjernet,
strøket ut

Oppriktig forsett (v. 8) – Av
ærlig hjerte

Formane (v. 9) – Oppmuntre,
oppfordre

Påkalle Gud (v. 9) – Ydmykt
be om velsignelser

Moroni 6
Kirkens medlemmer skulle 

møte sammen ofte

3. «Erklærte dem skyldige for eldstene» (v. 7)

4. «. . . ble de tilgitt» (v. 8)

5. «Møter ble ledet. . . etter Åndens påvirkninger» (v. 9)

Hvor godt ville du lytte hvis profeten talte i ditt ward eller din
gren? Profeten Mormon talte til sitt folk på et av deres steder
for tilbedelse, og Moroni tok med mye av dette budskapet
i Moroni 7. Se etter hva Mormon sa om bønn, om hvordan vi
kan vite forskjell mellom godt og ondt, og om hva som gjør
mirakler mulig. Overvei hva Mormon sa om kjærlighet og
hvorfor den er nødvendig for evig liv.

Forsoningen var Kristi største kjærlighetsgjerning.

Forstå Skriften

Moroni 7

Lokker (v.12–13) –
Overtaler, frister

Bekjent (v. 22) – Få vite

Legger frem (v. 28) – Taler til
fordel for

For øvrig (v. 32) – Resten

Gavnlig (v. 33) – Nødvendig

Langmodig (v. 45) –
Tålmodig uten å klage

Søker ikke sitt eget (v. 45) –
Setter Gud og andre først

Moroni 7
Kristi ånd gis til alle
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Moroni 7:6–9 – Er dine motiver rene?
Eldste Dallin H. Oaks, medlem av De tolv apostlers quorum,
har sagt:

«Vi må ikke bare gjøre det som er rett. Vi må handle av riktige
årsaker. Det moderne uttrykket er godt motiv. Skriften betegner
ofte denne passende mentale holdning med ordene hjertets fulle
oppriktighet eller ærlig hensikt.

Skriften gjør det klart at Gud forstår våre motiver og vil
dømme våre handlinger deretter. Hvis vi ikke handler ut fra
riktige beveggrunner, vil våre handlinger ikke regnes oss til
rettferdighet.» (Pure in Heart [1988], s. 15.)

Moroni 7:45–47 – Hva er (neste)kjærlighet
Eldste C. Max Caldwell, som var medlem av De sytti, sa:
«Kjærlighet er ikke bare en forskrift eller et prinsipp, heller ikke
er det bare et ord som beskriver handlinger eller holdninger.
Nei, det er en indre tilstand som må utvikles og erfares for
å kunne forstås. Vi er i besittelse av kjærlighet når den er en del
av vår natur. Mennesker som har kjærlighet, elsker Frelseren,
har mottatt av hans kjærlighet og elsker andre slik som han
gjør.» (Lys over Norge, jan. 1993, s. 30.)

Studer Skriften
Gjør oppgave D og to av de andre oppgavene (A–C) mens du
studerer Moroni 7.

Fullfør setningen

Bruk Moroni 7:1–11, og fullfør følgende ufullstendige setninger:

1. Mormon betraktet folket som trofaste medlemmer av kirken
fordi . . .

2. Bønner som ikke er oppriktige, gavner oss ikke fordi. . .

Kjenn Skriften – Moroni 7:16–17

President Ezra Taft Benson sa: «La oss bruke [Mormons] norm
for å bedømme det vi leser, musikken vi hører, underhold-
ningen vi ser på, tankene vi tenker. La oss være mer Kristus-
lignende.» (Lys over Norge, 1986, nr. 6, s. 80.) Les Moroni
7:12–19, og regn opp hvordan du kan forstå om noe er godt
eller ondt.

Tro, håp og kjærlighet

Merk ordene tro, håp og kjærlighet hver gang de forekommer
i Moroni 7:21–48, Ether 12:3–36 og Moroni 10:20–23. Skriv kort
hva du lærte om tro, håp og kjærlighet.

Kjenn Skriften – Moroni 7:45

Lag et utkast til en 3–5 minutters tale om emnet nestekjærlig-
het, og ta med måter som vi kan ligne mer på Frelseren i vårt
daglige liv. Bruk Moroni 7:45–48, eldste Caldwells uttalelse
under «Forstå Skriften» og eksempler på hvordan man kan vise
Kristi rene kjærlighet.

Vet du hvorfor barn ikke blir døpt før de er åtte år gamle?
Mormon forklarte grunnen i et brev til sin sønn, Moroni.
Moroni tok med denne viktige belæringen i sin hellige
opptegnelse. Tenk over Mormons læresetninger, og se etter
hvordan de vitner om kraften i Jesu Kristi forsoning.

Forstå Skriften

Moroni 8

Moroni 8:8 – «Omskjærelsens lov er avskaffet i meg»
Se Veiledning til Skriften, «Omskjærelse».

Moroni 8:8–24 – Dåp av barn
I 1830 forkynte profeten
Joseph Smith at «små barn er
forløst. . . fra verdens
grunnvoll ble lagt» gjennom
Kristus. De kan «ikke synde,
for Satan har ikke fått makt
til å friste små barn, før
de begynner å bli ansvarlig
for meg» (L&p 29:46–47).
Et år senere, i 1831, åpenbarte
Herren for profeten at
barn betraktes som ansvarlige
når de er åtte år gamle
(se L&p 68:25–27).

Uenighet, trette (v. 4–5) –
Krangel, strid

Høytidelig gudsbespottelse
(v. 9, 23) – Alvorlig mangel
på respekt

Partisk (v.12, 18) – Urettferdig

Som gjør persons anseelse
(v.12) – Som ikke behandler
enhver rettferdig

I bitterhets galde (v.14) –
Se under «Forstå Skriften»
for Alma 36:18 (s. 125)

Tilsidesetter (v. 20) – Erklærer
kraftløs, betrakter som
verdiløs

Moroni 8
Dåp og små barn
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Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Moroni 8.

Hva kunne du si?

Naboene dine er ikke medlemmer av Kirken. Deres nyfødte
barn døde plutselig. Les Moroni 8:5–22, og skriv et trøstende
brev basert på Mormons læresetninger. Ta med Mormons
forklaring om hvorfor små barn ikke trenger å bli døpt.

Knytt skriftstedet til en historie

Les Moroni 8:25–26, og regn opp prinsippene som illustreres
i følgende historie:

Thomas ble døpt i går kveld. Han er 19 år gammel og hørte
først om Kirken fra en studiekamerat. Etter at misjonærene
hadde undervist ham, sluttet han å drikke kaffe, te og øl. Han
liker å komme til kirken og har fått nye venner. De gamle
vennene hans sier at han har forandret seg – at han er litt mer
tilbakeholden og tankefull, mer moden, men ikke så gøy å være
sammen med lenger. Thomas ser frem til sitt liv i Kirken.
Han håper han kan reise på misjon så snart han har vært
medlem av Kirken et år, slik at han kan hjelpe andre å finne det
han har funnet.

Kort tid etter at Lehi var kommet til det lovede land, profeterte
han for sitt folk at hvis de «etter at de har mottatt så store
velsignelser fra Herrens hånd. . ., vil forkaste den Hellige
i Israel, den sanne Messias, sin Forløser og Gud, da skal hans
dom som er rettferdig, komme over dem» (2. Nephi 1:10). Han
sa at Gud ville «ta fra dem deres eiendomsland og han vil la
dem bli atspredt og slått» og at det ville være «blodsutgytelse
og store straffedommer blant dem» (v.11–12). Mens du leser
Mormons brev til sønnen Moroni, ser du etter grunner til at
Lehis profeti var i ferd med å bli oppfylt. Hvilke lærdommer
fra Moroni 9 kan hjelpe deg å stå imot ugudeligheten i verden
i dag?

Moroni 9
Lite håp for nephittene

Forstå Skriften

Moroni 9

Mormon 9:9 – Hvorfor er kyskhetsloven så viktig?
Eldste Richard G. Scott, medlem av De tolv apostlers quorum,
har sagt: «Seksuell umoral reiser en barriere mot Den hellige
ånds innflytelse med alle dens oppløftende, opplysende
og kraftgivende egenskaper. Den fører til kraftig fysisk og
følelsesmessig stimulering. Med tiden oppstår et umettelig
begjær som driver overtrederen til stadig mer alvorlige synder.
Det skaper egoisme og kan føre til aggressive handlinger som
brutalitet, abort, seksuelt misbruk og voldskriminalitet. Slik
stimulering kan føre til homoseksuelle handlinger, og de er et
onde og fullstendig gale.» (Lys over Norge, jan. 1995, s. 36.)

Studer Skriften
Gjør oppgave A og B mens du studerer Moroni 9.

Finn indisier 

I Moroni 9:4 fryktet Mormon for at Herrens ånd hadde forlatt
nephittene.

1. Les Moroni 9:1–20, og skriv ti uttrykk som viser at Mormons
antagelse var riktig.

2. Les vers 21–26, og skriv et avsnitt som du tror oppsummerer
Mormons følelser.

3. Svar på spørsmålet Mormon stilte sin sønn i vers 13–14.

4. Beskriv hva du tror «uten følelser» (v. 20) betyr. Hvilke tegn
på en slik tilstand ser du i dag?

Si din mening

Les Moroni 9:9, og forklar hvorfor du tror kyskhet og dyd er
«mer dyrebart enn alt annet».

Sørgelig (v.1) – Vanskelig
å beskrive, smertefullt for
sjelen

Jordisk tabernakel (v. 6) –
Fysisk legeme

Avskyelighet (v. 9, 13, 15) –
Alvorlig ugudelighet, ondskap

Sivilisert (v.12) – Lydig, høflig

Fordervelse (v.18–19) –
Ødeleggelse
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I begynnelsen av skoleåret startet du
på et daglig studium av Mormons
bok, som vitner om Jesus Kristus og
frelsesplanen. Nå er tiden inne til

å vurdere dine følelser for og ditt
vitnesbyrd om Mormons bok.

Ditt vitnesbyrd skulle være
sterkere enn det var fordi
du har anvendt mange av
de frelsende prinsipper som
denne boken omhandler.

Når du leser det siste kapitlet
i Mormons bok, skulle det ikke være den

siste gangen du leser og studerer denne hellige boken. Gjør
studium av denne boken til en livslang beskjeftigelse som vil
hjelpe deg å «komme til Kristus og bli fullkommen i ham»
(se Moroni 10:32).

Forstå Skriften

Moroni 10

Studer Skriften
Gjør oppgave A og en av de andre oppgavene (B–D) mens du
studerer Moroni 10.

Kjenn Skriften – Moroni 10:4–5

1. Les Moroni 10:3–7, og regn
opp hva vi skulle gjøre for
å «vite sannheten i alt».

2. Skriv en dagbokinnføring som
omfatter (1) ditt vitnesbyrd om
Mormons bok, (2) hvordan det
å følge rådet i disse versene har
bidratt til at ditt vitnesbyrd har
vokst, og (3) hvordan ditt
vitnesbyrd har forandret seg
mens du har studert Mormons
bok dette året i Seminar.

Formane, råde (v. 2–4) –
Oppmuntre, oppfordre

Fortvilet (v. 22) – Uten håp

Hvisle (v. 28) – Spre, lyde,
gjennomtrenge

Gjort til skamme (v. 31) –
Adskilt

Moroni 10
Et vitnesbyrd om Mormons bok 

Identifiser Åndens gaver

I Moroni 10:8–19 vil du finne eksempler på Åndens gaver.

1. I skriveboken din skriver du opp de gavene Moroni nevnte.

2. Hvorfor tror du disse Guds gaver blir gitt til mennesker?

3. Forklar hvordan det å ha disse gavene kan hjelpe deg, din
familie og andre til å gjøre tjeneste.

Fullfør setningen

Bruk det du lærer i Moroni 10:24–29, og fullfør følgende
setninger:

1. Ve dem som dør i sine synder, fordi. . .

2. Alle vil kjenne sannheten når. . .

3. Det er mulig å kjenne sannheten fordi. . .

Minnes en erfaring

Tenk over det du har erfart i Seminar i år, og besvar følgende
spørsmål om Moroni 10:32–34:

1. Vers 32: Hva er noe du har opplevd som har hjulpet deg
å «komme til Kristus» og «fornekte deg all ugudelighet»?

2. Vers 33: Kan du huske en leksjon fra årets studium som har
hjulpet deg å ønske å bli «hellig og ubesmittet»?

3. Vers 34: Hvilken annen profet i Mormons bok forkynte den
samme lære som Moroni gjorde i dette verset? (Se Jakobs
bok 6:13.)
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Mulig beliggenhet for steder i Mormons bok
(i forhold til hverandre)

Landet mot nord

Desolation

Den smale landtungen

Bountiful
(Overflødighet)

Havet i nord
Havet i nord

Mulek Omner
Gid

Morianton
Lehi

Jershon
Moroni

Gideon

Ammonihah
Fjellet
Manti

Høyden Amnih

Antionum

Nephihah

Aaron
Judea

Sidom
Noah

MinonAntiparah

Cumeni Zeezrom

Melek
Manti

Høyden Riplah

Villmarken i syd

Villmarken
Hermounts

Elven Sidon

Smal ørkenstripe

Villmarken i øst

Havet i øst

Havet i vest

Amulon

HelamNephi (Lehi-Nephi)

Mormon

Shilom
Middoni

Midian
Jerusalem

Shemlon

Shimnilon

Det første eiendomsland

LemuelIshmael

Zarahemla

Mulig beliggenhet av steder i Mormons bok basert på indikasjoner i boken. Det skulle ikke gjøres 
forsøk på å identifisere angivelser på dette kartet med noen eksisterende geografiske steder. 
Opprinnelig utarbeidet av Daniel H. Ludlow og gjengitt med hans tillatelse.
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Kronologisk oversikt over Mormons bok 
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