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Som studievägledningens titel anger är den en hjälp när du
studerar skrifterna. Den innehåller mycket som ökar din förmåga
att förstå det du läser.

Inledning
Nedanför kapitelrubrikerna, som är tryckta på bilder
av metallplåtar, finner du en inledning till de kapitel

i skrifterna som du anmodas läsa. ”Inledningen” innehåller
följande slags information:

• Historisk bakgrund

• Förklaring till hur skriftställeblocket hänför sig till kapitlen
före och efter denna historiska bakgrund

• Frågor att tänka på innan eller under tiden som du läser
och som hjälper dig att koncentrera dig på budskapet i
skriftställeblocket

Förstå skrifterna
I ”Förstå skrifterna” får du hjälp med svåra ord,
uttryck och kommentarer som gör det lättare för

dig att förstå tankar och begrepp i skrifterna. Kommentarerna
består ofta av uttalanden av kyrkans generalauktoriteter.

B

A

Finns det någonting eller någon som du alltid kan lita på i det
här livet? Jesajas svar på den här frågan finns i 2 Nephi 8.
När du läser kapitlet, fundera då på vilken välsignelse det är
att bygga sitt liv på en grundval som varar för evigt.

Förstå skrifterna
2 Nephi 8

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar 2 Nephi 8.

Med egna ord

I 2 Nephi 8:17–21 (se även Jesaja 51:17–21) inbjöd Herren Israel
att vakna upp inför det faktum att det varken finns frid eller
tröst i synden. Som kontrast vittnade Herren om den frid och
tröst som kommer av att följa honom. Läs 2 Nephi 8:3, 6–8,
11–12, 22–24 och skriv med egna ord vad Herren sade till Israel
om dem som förlitar sig på och följer honom.

Tillämpa skrifterna

Välj ett av följande uttalanden och skriv vad du skulle kunna
säga till en vän som uttryckte sådana känslor. Använd dig
av det du lärde dig i 2 Nephi 8 och ta med ett eller flera av de
löften från Herren som du identifierade i aktivitet A.

1. ”Jag vet att jag borde omvända mig och återvända till kyrkan
och leva enligt evangeliets lärdomar, men jag är orolig för

Arm (v 5, 9) – Styrka, makt

Friköpta (v 10) – Återlösta,
befriade från fångenskap
(den här versen tycks syfta på
Israels uttåg från Egypten på
Mose tid och när de färdades
över Röda havet)

Förtryckarens vrede (v 13) –
En fiendes våldsamma vrede

Den tillfångatagne
landsflyktingen (v 14) –
En person som befinner sig
i fångenskap utanför sitt
hemland

Grumset, dräggen (v 17, 22) –
Det som sjunker ner till
botten i en behållare av vin.
Att ”dricka dräggen” av
någonting är att dricka den
sämsta delen

Näpst (v 20) – Tillrättavisning

Oomskuren (v 24) –
Tillhör inte förbundsfolket;
människor som inte
respekterar eller lyder Herren

2 Nephi 8
”Vakna upp! Vakna upp!”

vad mina vänner och min arbetsgivare ska tänka och säga.
Jag skulle behöva ändra en hel del i mitt liv!”

2. ”Jag har försökt omvända mig, men jag får hela tiden så
dåligt samvete. Kan jag verkligen någonsin bli förlåten och
känna mig ren igen? Och även om jag omvänder mig har
jag redan skadat så många med mina synder. Vad tjänar det
då till?”

3. ”Varför bör jag omvända mig? På vilket sätt är ett religiöst
liv bättre än det liv som jag lever nu?”

De kapitel i Jesaja som Jakob citerade i 2 Nephi 6–8 klargör en
hel del om Herrens förmåga att befria sig folk. Även om Jesaja
vittnade om vad Herren kommer att göra för att befria Israels
hus från deras fiender och samla in dem till deras förlovade
länder, uppmuntrade Jakob oss också att tillämpa Jesajas ord
på våra egna liv (se 2 Nephi 6:5). Ett utmärkt exempel på
hur man tillämpar Jesajas lärdomar finns i 2 Nephi 9. I det
här kapitlet undervisade och vittnade Jakob om Herrens makt
att befria oss från våra största fiender – döden och helvetet.
Det här kapitlet innehåller viktiga sanningar om vår himmelske
Faders plan för sina barn, bland annat betydelsen av Jesu
Kristi försoning i den planen.

2 Nephi 9
”O, huru storartad är icke vår 

Guds plan!”
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Studera skrifterna
”Studera skrifterna” innehåller frågor och aktiviteter
som hjälper dig att upptäcka, fundera över och

tillämpa de evangelieprinciper som finns i skrifterna. Eftersom
det inte finns något utrymme för anteckningar i detta studie-
material kommer du att behöva en anteckningsbok att göra
övningsuppgifterna i. Du kan också använda eget papper.

Följande är till hjälp när du ska studera skrifterna:

• Inled med bön.

• Läs inledningen till kapitlet som du ska studera och fundera
över om du kan komma på andra möjligheter att höja
kvaliteten på dina studier (se s 3–4).

• Läs anvisade kapitel. Sök efter förklaringar i ”Förstå skrif-
terna” som gör det lättare att förstå det du läser. Använd dig
av studiemetoderna som beskrivs i ”Medan du läser”
(se s 4–5). För anteckningar i en anteckningsbok eller på ett
papper och skriv ner frågor. Skriv också ner tankar och
intryck som är viktiga för dig.

• Gör övningarna i ”Studera skrifterna” för det kapitel som
du studerar. Ibland kan du välja vilka övningar du ska göra.
Om du vill lära dig mer så gör samtliga övningar.

Seminariets hemstudieprogram
Om du är inskriven i seminariets hemstudieprogram kan
du se via lässchemat på sidan 7 vad du bör läsa varje vecka
som seminariet pågår. Kom ihåg att seminariet är en läroplan
för dagliga studier i religion, att du bör ha för vana att läsa
skrifterna varje dag, och att du bör arbeta på dina uppgifter
i seminariet varje skoldag, även om du inte går till seminariet
varje dag. Om det är mer eller mindre än trettiosex veckor på
ditt seminarieår, kommer din lärare att säga vilka kapitel du
bör läsa under en vecka och vilka uppgifter du ska utföra. Att
läsa skrifterna och göra uppgifterna i denna studievägledning
bör ta trettio till fyrtio minuter varje skoldag som du inte går
till en seminarieklass.

Varje vecka ger du din lärare de sidor i anteckningsboken där
du skrivit dina tankar om skriftstställena och svaren på veckans
frågor. Din lärare kommer att läsa och besvara frågorna samt
återlämna anteckningsboken till dig. Du kanske hellre vill ha
två anteckningsböcker och använda dem varannan vecka. Du
kan också skriva på ett kollegieblock och lämna in sidorna du
skrivit på under veckan. När din lärare lämnar tillbaka sidorna
sätter du in dem i en pärm.

Seminarieprogram för dagliga studier
Om du är inskriven i ett seminarieprogram för dagliga studier
ska du använda denna studievägledning enligt din lärares
anvisningar.

C

1

Hur denna studievägledning ska användas

A

B

C





Den här studievägledningen hjälper dig att läsa, studera och
förstå skrifterna. Större delen av din studietid kommer du att
ägna åt att läsa och fundera över skrifterna och därför har den
här delen tagits med för att hjälpa dig få ut mer av dina studier.

Äldste Howard W Hunter, dåvarande medlem i de tolv apost-
larnas kvorum, gav kyrkans medlemmar råd om hur de ska
studera skrifterna. De sammanfattas här nedan. Du vill kanske
skriva ner förslagen på ett litet kort och ha kortet där du kan
se det medan du studerar.

• Läs noga för att förstå skrifterna.

• Studera varje dag.

• Bestäm ett klockslag för dagliga studier.

• Studera på en plats där du kan koncentrera dig utan att bli
distraherad eller avbruten.

• Studera under en viss tid i stället för att läsa ett visst antal
kapitel eller sidor.

• Ha en studieplan.
(Se Nordstjärnan, maj 1980, s 96–98.)

Du kommer också att ha nytta av bra studiemetoder när du
studerar skrifterna.

Studiemetoder
Nephi sade att vi bör ”mätta oss med Kristi ord” (2 Ne 32:3),
och Jesus befallde nephiterna att ”rannsaka [skrifterna] sorg-
fälligt” (3 Ne 23:1). Sådana studier innebär mer än att bara
snabbt läsa igenom skrifterna. Följande förslag och metoder
hjälper dig att få ut mer av studierna. Dessa förslag och
studiemetoder är indelade i tre olika kategorier: innan du
läser, medan du läser och när du läst.

Innan du läser
Be

Skrifterna skrevs genom
inspiration. Därför förstår vi
dem bäst när vi har Anden
med oss. I Gamla testamentet
lär vi oss om prästen Esra,
som ”hade vänt sitt hjärta
till att begrunda Herrens lag”
(Esra 7:10). Vi vänder våra
hjärtan till att läsa skrifterna
genom att hålla en bön varje
gång vi ska läsa.

Skaffa bakgrundsinformation
Att förstå skriftställenas historiska bakgrund kommer att ge dig
större insikter medan du läser. I den här studievägledningen
finner du en kort förklaring till många kapitel i skrifterna. Om

du har tid kan du också
vända dig till andra böcker
som kyrkan godkänt och
få bakgrundsmaterial till de
skriftställen du läser.

Ställ frågor
Innan du börjar läsa är det
bra om du ställer frågor
av följande typ: ”Vem skrev
verserna?” ”Vem skrevs
de till?” ”Varför lärs detta

ut i skrifterna?” ”Vad vill jag få reda på eller lära mig av dagens
studier?” och ”Vad vill Herren att jag ska lära mig av dessa
skriftställen?” Sök efter svar på dina frågor medan du läser i
skrifterna. Kom ihåg att du också kan söka svaren i kyrkans
lektionsböcker och tidningar.
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Läs kapitelrubriker och sammanfattningar av verser
Kapitelrubriker och samman-
fattningar av verser är korta
sammandrag av det viktigaste
i ett kapitel. Att läsa kapitel-
rubriken innan du börjar
med ett kapitel är inte bara
en bra vana när du studerar,
det hjälper dig också att
ställa frågor och söka efter
svaren medan du läser.

Medan du läser
Var inte rädd för att stanna upp
De flesta guldklimpar hittar vi inte ovanpå marken – vi måste
gräva efter dem. Dina skriftstudier blir mycket mer givande om
du sänker takten eller stannar upp och gör något av följande.

Slå upp betydelsen av ord som du inte förstår
Använd en ordbok. Att
ibland slå upp ett ord, som
du tror att du redan vet
betydelsen av, kan ge dig mer
kunskap. ”Förstå skrifterna”
i denna studievägledning
hjälper dig förstå många
svåra ord och uttryck.

Var medveten om att Herren
ibland har inspirerat sina
profeter att ge förklaringar
till det de har skrivit. Dessa
förklaringar hjälper oss
förstå innebörden av ord och
uttryck. Läs till exempel
Mosiah 3:19 och fråga dig

själv vad det innebär att bli som ett barn.

Tillämpa skrifterna
Att sätta in sitt eget namn i en vers bidrar till att göra skrift-
ställets lärdomar mer personliga. Vad blir det till exempel för
skillnad om du sätter in ditt eget namn i stället för ”människan”
i Moses 1:39?

Se det framför dig
Gör dig en bild av det som händer. Föreställ dig, när du till
exempel läser Första Moseboken 37, hur det skulle kännas
om du var en av de yngsta bröderna i en familj och att alla

dina äldre bröder hatade eller var
avundsjuka på dig.

Ibland uppmanar skrifterna oss att
vi ska föreställa oss någonting. Läs
Alma 5:15–18, stanna till och gör som
Alma föreslår. Ta dig lite tid till att
skriva ner hur du kände dig när du
föreställde dig att du upplevde det
som beskrivs i verserna.

Sök efter ord som binder samman
Några sammanbindande ord är och, men, eftersom, för den skull
och icke desto mindre. Lägg märke till, medan du läser, hur de
här orden hjälper dig förstå två eller fler begrepp. Ibland visar
de hur två eller flera saker är likartade eller skiljer sig åt.

Om du till exempel funderar över betydelsen av för den skull
i Mosiah 26:2–3, kan du lära dig en viktig sanning angående
skriftstudier.

För den skull anger orsak och
verkan mellan människornas
otro och deras förmåga att
förstå skrifterna och profeter-
nas ord.

Läs Läran och förbunden 45:30–32 och lägg märke till hur ordet
men visar på motsatsen mellan de ogudaktigas och de rättfärdi-
gas tillstånd i den sista tiden.

Betoningen på ordet men
kan försäkra oss om att de
rättfärdiga kommer att skonas
från en del av ödeläggelsen
före Kristi andra ankomst.

Sök efter mönster
I 2 Nephi 31:2 sade Nephi att han önskade skriva några ord om
Kristi lära. Sedan vittnade han i vers 21 om att han just förklarat
Kristi lära. När vi vet att Nephi undervisade om Kristi lära i
verserna 2 till och med 21 bör vi gå tillbaka och studera Nephis
ord närmare, för att ta reda på vad Kristi lära är för någonting.

Ett annat sätt att finna ett mönster är att söka efter en profets
förklaring till en viss orsak och verkan genom att lägga

märke till hur han använder
orden om och så. I Tredje
Moseboken 26 profeterade
Mose om välsignelser eller
förbannelser som skulle
komma över Israels barn.
Läs verserna 3–4, 18, 23–24,
27–28 och 40–42 och lägg
märke till att Mose använde

om-så-mönstret när han lärde Israels barn vad som skulle
hända om de lydde eller inte lydde Herrens bud.

Mönstret med upprepningen av ett ord eller en tanke är också
något vi bör söka efter. Lägg exempelvis märke till hur ofta
olika varianter av ordet döpa används i 3 Nephi 11.
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Sök efter uppräkningar i skrifterna
Uppräkningar hjälper dig att tydligare se vad Herren och hans
profeter undervisar om. De tio budorden är en uppräkning
(se 2 Mos 20). Det är lätt att se att saligprisningarna i Matteus 5
är en uppräkning. Att finna andra uppräkningar kan kräva lite
extra ansträngning. Utgå exempelvis från Läran och förbunden
68:25–31 och gör en uppräkning över det Herren fordrar att
föräldrar ska undervisa sina barn om.

Ställ frågor
Fortsätt med att ställa frågor, som du blev instruerad att göra
i ”Innan du läser” ovan. Medan du läser kan du formulera
om frågorna du ställde innan du började läsa, eller hitta på helt
nya frågor. Att söka efter svar på frågor är ett av de bästa sätten
att få större kunskap genom skriftstudier. En av de viktigaste
frågor vi kan ställa är: ”Hur kan det komma sig att Herren
inspirerade författaren att ta med det här i skrifterna?” Sök
efter de tydliga ledtrådar som författarna ibland ger när de till
exempel säger ”sålunda se vi”.

Besvara frågor som ställs i skrifterna
Många gånger ställer Herren en fråga som han sedan besvarar.
Han frågade de nephitiska lärjungarna: ”Vad slags män
bören I då icke vara?” Sedan svarade han: ”Sådana som jag är”
(3 Nephi 27:27).

Vid andra tillfällen ställs frågor utan att svaren ges – oftast för
att författaren anser att svaret är självklart. Men ibland ges
inte något svar eftersom den fråga som ställts kan kräva en del
eftertanke och svaret kanske inte kommer omgående. Läs till
exempel Alma 5:14–33 och besvara frågorna i verserna som om
du var där.

Sök efter förebilder och symboliska betydelser
Profeterna använder ofta symboler och bildspråk för att
framföra sitt budskap på ett mer kraftfullt sätt. Liknelser är till
exempel ett sätt att framföra budskapet på ett enkelt sätt och
med en mycket djupare innebörd. Berättelsen i en liknelse gör
att den lärdom vi undervisas om blir lättare att komma ihåg
och mer meningsfull.

Följande förslag kan hjälpa dig förstå skrifternas symboler:

1. Sök efter förklaringar i skrifterna. Lehi syn beskrivs exempel-
vis i 1 Nephi 8. Nephi fick senare se en syn där han såg det
som hans far såg, och dessutom tolkningen av symbolerna i
hans fars syn (se 1 Ne 11–14).

2. Tänk på symbolens egenskaper och vad den kan lära dig.
Alma använde den metoden när han beskrev Liahona för sin
son Helaman (se Alma 37:38–47).

3. Se om symbolen lär dig något om Frälsaren. Herren sade
till Adam att ”allt vittnar om [honom]” (Moses 6:63).
Hur vittnar till exempel de olika detaljerna i berättelsen om
hur Abraham offrade sin son Isak, om Jesu Kristi offer?
(se 1 Mos 22:1–19; Jakob 4:5).

Skriv
Du bör ha ett papper eller en 
anteckningsbok nära till hands
så att du kan skriva ner sådant
som du vill komma ihåg, till
exempel uppräkningar, sär-
skilda insikter du fått, eller de
tankar du fick när du läste
något. För att hjälpa dig minnas
tankar eller insikter nästa gång
du läser dessa avsnitt, kanske
du också vill skriva in dem
i marginalen i dina skrifter.

Många människor tycker om
att markera viktiga ord och
meningar i sina skrifter. Det
finns inget rätt eller fel sätt att göra detta. (Du vill kanske inte
göra det alls.) Några ringar in versnumret eller stryker under
viktiga ord och meningar som ger en vers speciell betydelse. Ett
annat sätt att markera skrifterna är att göra tvärhänvisningar
till andra skriftställen i marginalen. Gör du det med flera verser
som behandlar samma ämne får du en skriftställekedja till ett
speciellt ämne, som du kan hitta genom att finna ett av skrift-
ställena i kedjan. Att markera skrifterna hjälper dig ofta att
finna viktiga verser fortare.

Sedan du läst
Begrunda
Att begrunda är att grundligt tänka på något, att överväga
det i sitt sinne, ställa frågor och utvärdera vad man vet och
vad man lärt sig. Ibland kallar skrifterna detta för att ”tänka
på” (se Josua 1:8). Det finns flera bra exempel i skrifterna
på hur viktiga uppenbarelser var en följd av övervägande
och begrundan, särskilt begrundan över skrifterna
(se L&F 76:15–20; 138:1–11).

Tillämpa skrifterna på dig själv
Att tillämpa skrifterna på
sig själv är att jämföra dem
med sitt eget liv. För att
kunna tillämpa skrifterna på
oss själva behöver vi ställa
frågor i stil med: ”Vilken
evangelieprincip undervisas
det om i det skriftställe jag
just läst?” och ”Vad har
de här principerna med mitt
liv att göra?” Något som
är viktigt när vi tillämpar

skrifterna på oss själva är att lyssna till Andens maningar, som
Herren lovade skulle ”vägleda er med hela sanningen”
(Johannes 16:13).

Nephi, till exempel, tillämpade skrifterna på sig själv och sin
familj genom att tillämpa sambandet mellan några av de
principer Jesaja undervisade om på deras egen situation. Han
lärde sina bröder att de, liksom Israels barn, hade övergett
Gud – Gud hade inte övergett dem. Han lärde dem också att
om de omvände sig skulle Herren vara barmhärtig och förlåta
dem (se 1 Ne 19:24; 21:14–16). Nephi sade att genom att tillämpa
Jesajas ord på sig själv och sina bröder, kunde deras tro på
Jesus Kristus som Återlösare öka (se 1 Ne 19:23).
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Läs på nytt
Vi lär oss inte allt vi läser 
i ett avsnitt i skrifterna första
gången vi läser det. Faktum
är att det krävs ett helt livs
studier för att verkligen
förstå skrifterna. Ofta börjar
vi se mönstren, får en bättre
bild och en djupare insikt i
skrifterna när vi läst dem två
eller tre gånger. Du kanske
vill söka efter nya lärdomar
eller ställa olika frågor när
du läser ännu en gång. Att
försöka återge en berättelse,
eller bara en vers eller två,
med egna ord, kan hjälpa dig upptäcka om du förstod det du
läste eller ej, och hjälpa dig förstå skrifterna bättre.

Skriv
Somliga för dagbok och skriver ned det viktigaste i det som
de läst, vad de känner för det som de läst eller på vilka sätt
de tycker att det som de har läst går att tillämpa i deras eget liv.
Om du använder den här boken för hemstudier i seminariet
krävs det att du gör anteckningar för att bli godkänd. De
anteckningarna blir en slags skriftdagbok.

Det är också bra att
diskutera det som du läser
med andra. Att göra några
anteckningar, så att du
minns vad du vill diskutera
och ta upp av det som du
lärt, hjälper dig förstå
och komma ihåg mer av
det du läser.

Tillämpa
Det verkliga värdet av den kunskap du får från skrifterna
kommer när du lever efter det du lärt dig. En större närhet till
Herren och att känna den frid han ger, är bara några av de
välsignelser de får som lever efter evangeliet. Dessutom sade
Herren att de som lever efter det som de lärt sig kommer att få
mer kunskap, medan de som inte lever efter det som de lärt
sig kommer att förlora den kunskap de har (se Alma 19:9–11).

”Mätten eder med Kristi ord, ty se, Kristi
ord skola tillkännagiva för eder allt vad 
I skolen göra” (2 Ne 32:3).
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Dagar när jag läser Kapitel jag läser denna vecka
i minst tio minuter

1098765432Moroni 1Vecka 36LFTOOTIMS

151413121110Ether 9Vecka 35LFTOOTIMS

8765432Ether 1Vecka 34LFTOOTIMS

987654Mormon 3Vecka 33LFTOOTIMS

2Mormon 14 Nephi 13029283 Nephi 27Vecka 32LFTOOTIMS

26252423222120193 Nephi 18Vecka 31LFTOOTIMS

1716151413123 Nephi 11Vecka 30LFTOOTIMS

109876543 Nephi 3Vecka 29LFTOOTIMS

23 Nephi 1161514Helaman 13Vecka 28LFTOOTIMS

12111098Helaman 7Vecka 27LFTOOTIMS

65432Helaman 1Vecka 26LFTOOTIMS

636261605958Alma 57Vecka 25LFTOOTIMS

5655545352Alma 51Vecka 24LFTOOTIMS

5049484746Alma 45Vecka 23LFTOOTIMS

4443424140Alma 39Vecka 22LFTOOTIMS

38373635Alma 34Vecka 21LFTOOTIMS

333231302928Alma 27Vecka 20LFTOOTIMS

2625242322Alma 21Vecka 19LFTOOTIMS

201918171615Alma 14Vecka 18LFTOOTIMS

131211109Alma 8Vecka 17LFTOOTIMS

76543Alma 2Vecka 16LFTOOTIMS

Alma 1292827Mosiah 26Vecka 15LFTOOTIMS

252423222120Mosiah 19Vecka 14LFTOOTIMS

18171615141312Mosiah 11Vecka 13LFTOOTIMS

1098765Mosiah 4Vecka 12LFTOOTIMS

32Mosiah 1Mormons ord 1Omni 1Vecka 11LFTOOTIMS

Jarom 1Enos 176Jakob 5Vecka 10LFTOOTIMS

432Jakob 133322 Nephi 31Vecka 9LFTOOTIMS

30292827262 Nephi 25Vecka 8LFTOOTIMS

242322212019181716151413122 Nephi 11Vecka 7LFTOOTIMS

109872 Nephi 6Vecka 6LFTOOTIMS

54322 Nephi 1Vecka 5LFTOOTIMS

22212019181 Nephi 17Vecka 4LFTOOTIMS

16151413121 Nephi 11Vecka 3LFTOOTIMS

109876541 Nephi 3Vecka 2LFTOOTIMS

21 Nephi 1”Inledning, vittnesbörd …”

”Titelbladet till Mormons bok””Studera skrifterna”Vecka 1LFTOOTIMS

Lässchema för Mormons bok
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Välkommen till Mormons bok

Mormons bok är ännu ett vittne om
Jesus Kristus.
Någon har kanske frågat dig, eller du har kanske till och med
själv undrat: ”Vad är Mormons bok för någonting?” Herren
förkunnade att Mormons bok ”innehåller ett fallet folks historia
och Jesu Kristi evangeliums fullhet” (L&F 20:9). Han sade
också att Mormons bok bevisar att Bibeln är sann och att Gud
kallar och inspirerar profeter såväl i dag som i forna tider
(se L&F 20:10–12).

För att klargöra för världen vad Mormons bok är, sade äldste
Boyd K Packer, en medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
år 1982: ”Bröderna har nyligen beslutat att Mormons bok
framgent kommer att bära titeln ’Mormons bok’ med under-
rubriken ’Ännu ett testamente [vittne] om Jesus Kristus’”
(se Nordstjärnan, april 1983, s 100).

Mormons boks huvudsakliga uppgift är, först och främst, att
”överbevisa jude och icke-jude [alla], om att Jesus är Kristus,
den evige Guden, som uppenbarar sig för alla nationer” (titel-
bladet till Mormons bok). Ett andra syfte med Mormons bok är
att bevisa för världen att Joseph Smith är en sann Guds profet
och att kyrkan därför är sann, och att efterföljande profeter talar
i Guds namn (se L&F 20:8–12). En tredje avsikt är att ”övertala
människor att komma till Abrahams Gud, och Isaks Gud, och
Jakobs Gud och bliva frälsta” (1 Nephi 6:4).

Vad kan studier i Mormons bok betyda
för mig?
En del människor undrar varför vi behöver Mormons bok,
förutom Bibeln. President Ezra Taft Benson, dåvarande
president för de tolvs kvorum, lärde:

”Mormons bok, Josefs uppteckning, bekräftar och förtydligar
Bibeln. Den tar bort stötestenar och återställer många tydliga
och dyrbara sanningar. Vi vittnar om att Bibeln och Mormons
bok, när de används tillsammans, vederlägger falska lärosatser,
tar bort stridigheter och befäster friden. (Se 2 Nephi 3:12.)

Vi behöver inte bevisa att Mormons bok är sann. Boken är sitt
eget bevis. Allt vi behöver göra är att läsa den och att förkunna
den! Det är inte Mormons bok som skall dömas – det är värl-
dens människor och kyrkans medlemmar som skall dömas efter
vad de gör med detta andra vittne om Kristus.

Jag vittnar om att Mormons bok är Guds ord och att Jesus
därför är Kristus, Joseph Smith är en profet och Jesu Kristi
kyrka är sann med sina tjänare som är bemyndigade att utföra
frälsningens förordningar” (Nordstjärnan, Rapport från den
154:e halvårskonferensen 1984, s 6).

Mormons bok innehåller verkligen ”Kristi ord” (se 2 Nephi
33:10–11; Moroni 10:26–27). När du inleder upptäcktsresan i
denna bok, var då uppmärksam på Frälsaren och gläd dig i hans
ord. Du kommer att finna honom och få rikligt med näring.
Be och begrunda. Du kommer att få svar på dina frågor och
problem, antingen genom inspirerade ord som Anden uppmärk-
sammar dig på eller genom själva bokens oöverträffade anda,
som gör att du kommer i harmoni med uppenbarelsernas lagar.

Ge ofta akt på Moronis löfte: ”Om I frågen med ett uppriktigt
hjärta och ett verkligt uppsåt samt med tro på Kristus, skall
han uppenbara sanningen för eder genom den Helige Andens
kraft.

Och genom den Helige Andens kraft kunnen I lära känna all
sanning” (Moroni 10:4–5).
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Introduktion till Mormons bok

Titelbladet till Mormons bok skrevs av Moroni, Mormons son.
Profeten Joseph Smith förklarade: ”Titelbladet till Mormons
bok är en bokstavlig översättning av det allra sista bladets
vänstra sida av samlingen eller boken av plåtar, som innehöll
urkunden vilken har översatts. Hela språkbruket är detsamma
som det, som i allmänhet förekommer i hebreiskan. Nämnda
titelblad är ej en nutida sammanställning, vare sig av mig
eller av någon annan, som har levt eller lever i detta släkte”
(History of the Church, 1:71). 

Titelbladet förklarar genom vilken kraft som Mormons bok
skrevs och genom vilken kraft den skulle komma fram i
de sista dagarna. Moroni angav också ett flertal orsaker till
varför denna heliga uppteckning skrevs och bevarades. 

Förstå skrifterna
Titelbladet

Titelbladet – Vad menas med ”Israels hus”, ”jude”
och ”icke-jude”?
Jakob, Isaks son och sonson till Abraham, fick namnet Israel av
Herren (se 1 Mos 32:28). ”Israels hus” syftar på hans ättlingar.
”Jude” syftade ursprungligen på en person som tillhörde Juda
stam, men har också kommit att betyda alla som kommer från
Juda rike, även om han eller hon egentligen inte tillhör Juda
stam. ”Icke-judar” syftar på ”nationer” och på dem som inte
tillhör Israels hus eller som inte tror på Israels Gud. I Mormons
bok kan ordet icke-judar också syfta på dem som lever i eller
som kommer från länder utanför Israels land, oavsett ursprung.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar titelbladet till Mormons bok.

Sammandrag – Förkortad
version

Lämning – Återstod, kvarstod,
resterande del

Förbistrade – Gjorde så att
språket inte gick att förstå

Titelsida
Hur och varför skrevs Mormons bok?

Varför skrevs Mormons bok?

I titelbladets första avsnitt förklarade Moroni att Mormons bok
skrevs ”på befallning genom profetians och uppenbarelsens
ande”. I andra avsnittet ger han ett flertal olika anledningar till
varför Gud befallde att dessa uppteckningar skulle föras.
Försök hitta så många anledningar som möjligt och skriv upp
dem i din anteckningsbok. Ringa in den anledning som är mest
meningsfull för dig.

Dessa inledande sidor innehåller värdefull information som
hjälper dig förstå och uppskatta Mormons bok. Hoppa
inte över dem. Den information som finns på de här sidorna
ger dig den grund du kommer att behöva för att förstå
denna heliga uppteckning.

Förstå skrifterna
Inledning

Inledning, sjätte stycket – Vad är en slutsten?

Mormons bok är slutstenen i vår religion. 

Förbistrade tungomålen (andra stycket 2) – Gjorde så att
språken inte gick att förstå

Inledning, vittnesbörd,
en kort förklaring

och namn på böckerna
och deras 

ordningsföljd



Profeten Joseph Smith sade att ”Mormons bok är den mest
korrekta av alla böcker på jorden, och slutstenen i vår religion”
(History of the Church, 4:461). Han sade också: ”Ta bort Mormons
bok och uppenbarelserna, var är då vår religion? Vi har ingen”
(History of the Church, 2:52).

President Ezra Taft Benson förklarade:

”En slutsten är den mittersta stenen i en valvbåge. Den håller
alla de andra stenarna på plats, och om den tas bort faller
valvbågen sönder.

Det finns tre sätt på vilka Mormons bok är slutstenen i vår
religion. Den är slutstenen i vittnesbördet om Kristus. Den är
slutstenen i vår lära. Den är slutstenen i vårt vittnesbörd.

Mormons bok är slutstenen
i vårt vittnesbörd om Jesus
Kristus, som själv är hörn-
stenen till allt vi gör. Den
bär vittne om hans verklighet
med klarhet och kraft. . . .

Mormons bok är också
slutstenen i läran om upp-
ståndelsen. Som tidigare
nämnts förkunnade Herren
själv att Mormons bok inne-
håller ’Jesu Kristi evange-
liums fullhet’ (L&F 20:9).
Det innebär inte att den inne-
håller varje undervisning
och varje lärdom som blivit
uppenbarad. Snarare innebär
det att i Mormons bok finner
vi fullheten av de lärdomar

som behövs för vår frälsning. Och de lärs ut så tydligt och
enkelt att även små barn kan lära sig frälsningens och upphöj-
elsens vägar. Mormons bok erbjuder så mycket som vidgar
vår förståelse för frälsningens lärdomar. Utan den är mycket
av det som undervisas om i andra skrifter inte alls så tydligt
och dyrbart.

Slutligen är Mormons bok slutstenen i vårt vittnesbörd.
På samma sätt som valvbågen går sönder om slutstenen tas
bort, så står och faller kyrkan med sanningen i Mormons bok.
Kyrkans fiender förstår detta klart. Det är därför de gör så
stora ansträngningar för att försöka vederlägga Mormons bok,
för om den kan bringas i vanrykte, faller Joseph Smith med
den. Det gör också våra anspråk på prästadömets nycklar
och att vara den återställda kyrkan. Men på samma sätt, om
Mormons bok är sann – och miljoner vittnar nu om att de
har ett vittnesbörd från Anden att den verkligen är sann – då
måste man acceptera dess anspråk på återställelsen och allt
som följer med det” (Nordstjärnan, jan 1987, s 3, 4).

Inledning – Profeter vittnar om Mormons bok
President Marion G Romney, som var medlem i första presi-
dentskapet, sade: ”Om vi vill undvika att omfatta världens
ondska, måste vi följa en sådan kurs att vi dagligen föder våra

tankar med det som hör anden till. Jag vet inget bättre sätt
att göra det än att dagligen läsa Mormons bok” (Nordstjärnan,
okt 1980, s 119).

Samtliga profeter i de sista dagarna har vittnat om betydelsen
av att studera Mormons bok. President Ezra Taft Benson sade:
”Det finns en kraft i boken som kommer att börja flöda in i era
liv i det ögonblick som ni allvarligt börjar studera boken. Ni
kommer att få större förmåga att motstå frestelser. Ni kommer
att få större kraft att undvika att bli bedragen. Ni kommer att
finna kraft att förbli på den raka och smala vägen. Skrifterna
kallas för ’livets ord’ (L&F 84:85), och ingenstans är detta mer
sant än i Mormons bok. När ni börjar hungra och törsta efter
dessa ord, kommer ni att finna liv i mer och mer överflöd”
(Nordstjärnan, jan 1987, s 4).

President Gordon B Hinckley sade: ”Jag skulle vilja vädja
till varje man och kvinna … och varje pojke och flicka som är
tillräckligt gammal för att läsa, att återigen läsa Mormons bok
under det kommande året. Den skrevs för att övertyga jude
och icke-jude om att Jesus är Kristus. Det finns inget viktigare
vi kan göra än att i våra egna liv ingjuta en orubblig övertygelse
om att Jesus är Kristus, den levande Gudens Son. Detta är syftet
med denna anmärkningsvärda och underbara boks framkomst.
Jag vill föreslå att ni läser den på nytt, tar en penna, en röd om
ni har en sådan, och gör en liten markering varje gång som det
finns en hänvisning till Jesus Kristus i denna bok. När ni gör
detta kommer ni att få en djup övertygelse om att detta verkligen
är ännu ett vittne om Herren Jesus Kristus” (Teachings of Gordon
B. Hinckley [1997], s 44).

Tre vittnens vittnesbörd

Tre vittnens vittnesbörd – Vad innebär det att
”rena våra kläder från alla människors blod”?
Blod, såsom ordet används i det här stycket, är en symbol för
synd. De som tar emot en kallelse från Herren att vittna för
världen sägs vara rena från denna världs blod om de undervisar
och vittnar på ett trofast sätt. Om de inte är trofasta i sin kallelse
kommer de att bära en del av ansvaret för deras synder som de
skulle ha kunnat hjälpt att förstå sanningen (se Jakob 1:18–19).

Oliver Cowdery David Whitmer Martin Harris

Gud Faderns nåd – Guds gåvor och kraft
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Åtta vittnens vittnesbörd – Varför kallade Gud
så många vittnen?
Herren har förkunnat att ”på två eller tre vittnesmål skall varje
sak avgöras” (se 2 Kor 13:1). Äldste Joseph Fielding Smith,
dåvarande medlem i de tolv apostlarnas kvorum, förklarade:
”[Guds] ord har alltid förkunnats genom vederbörligt utsedda
vittnens mun som kallats att vittna om detta verk. Mormons
bok kunde inte komma fram på något annat sätt än vad den
gjorde, och uppfylla lagen. Deras profeter förkunnade att Herren
skulle resa upp ’så många vittnen, som honom gott synes’
[se 2 Nephi 27:12–14] för att upprätta hans verk” (The Restoration
of All Things [1945], s 107).

Profeten Josephs Smiths vittnesbörd

Kortfattad förklaring av Mormons bok

Kortfattad förklaring – Hur är de olika uppsättningarna
med plåtar representerade i Mormons bok?
Illustrationen på sidan 12 i studievägledningen hjälper till att
förklara vilket samband det finns mellan de olika uppsättning-
arna med plåtar i Mormons bok. Lägg märke till att det fanns
mycket mer skrivet än vad Mormon och Moroni kunde ta med
på Mormons plåtar (se Helaman 3:14–15; Ether 15:33).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–F) när du studerar
inledningen, vittnesbörden och den korta förklaringen.

Vad betyder de för dig? 

I citatet av profeten Joseph Smith i sjätte stycket i inledningen
finns följande tre principer om Mormons bok. Skriv i din
anteckningsbok på vilket sätt varje princip är sann och vad
den betyder för dig. Informationen i inledningen och i ”Förstå
skrifterna” är till hjälp.

1. Mormons bok är ”den mest korrekta av alla böcker på
jorden”.

Folkens historia (andra
stycket) – Historien om
kungar, krig, osv

Sammandrag (tredje stycket) –
Förkortad version

Små omständigheter (s 2,
fjärde stycket 4) – Fattiga

Omvittnats i en gudomlig
bekräftelse (s 3, sista
stycket) – Gud sade att det
skulle bli så

2. Mormons bok är ”slutstenen i vår religion”.

3. En människa kan komma närmare Gud genom att lyda dess
bud än genom någon annan bok (se inledningen).

Gör en slutstensbåge

Använd träbitar eller annat lämpligt material och konstruera en
valvbåge (se bilden på en valvbåge på s 9). Kalla slutstenen
för ”Mormons bok”. Ta med dig valvbågen till klassen och visa
hur slutstenen håller den samman.

Hur kan jag veta att Mormons bok
är sann?

Läs de två sista styckena av inledningen och beskriv i din
anteckningsbok vad du måste göra för att få ett andligt
vittnesbörd om att Mormons bok är sann.

Vad vittnade de om?

1. Skriv ner vad de tre vittnena såg och hörde och vad de åtta
vittnena såg och vidrörde.

2. Vad betyder det för dig att elva andra män vittnade om
att profeten Joseph Smith verkligen hade guldplåtarna och
att tre av dem såg en ängel och hörde Herrens röst?

Vad gjorde intryck på dig?

När du har läst profeten Joseph
Smiths vittnesbörd skriver du upp
åtminstone en sak som gjorde
intryck på dig i hans vittnesbörd.

Profeter uttalar sig om Mormons bok

Gör en översikt med fyra kolumner. Kalla den första kolumnen
för ”Utlovade välsignelser”, den andra ”Råd om hur man ska
läsa Mormons bok”, den tredje ”Vad boken innehåller” och den
fjärde ”Profeternas vittnesbörd”. Läs ”Vad är en slutsten”? och
”Profeter vittnar om Mormons bok” under ”Förstå skrifterna”.
Leta efter uttalanden som hör till en av de fyra kategorierna och
skriv ner dem i de rätta kolumnerna.
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HUVUDKÄLLORNA TILL MORMONS BOK

Några av källorna till Mormons plåtar

Mormons plåtar som gavs till 
profeten Joseph Smith 

(återspeglar inte nödvändigtvis böckernas 
ordning på plåtarna)
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plåtarna Mormons

bok

Ethers
plåtar

Nephis
mindre plåtar

1 Nephi
2 Nephi

Jakob
Enos
Jarom
Omni

Nephis
större plåtar

Lehi
Mosiah
Alma

Helaman
3 Nephi
4 Nephi

Mormon 1–7

Ethers bok

Mormons förklaring
till att ha tagit med

Nephis mindre plåtar

Moronis färdig-
ställande av sin

fars uppteckningar

Moronis personliga
skrifter, däribland

titelbladet

Lehis bok (del av
Mormons samman-
drag; de 116 sidor
av översättningen
som Martin Harris

förlorade)

1 Nephi till Omni

Mormons ord

Mosiah till Mormon 7

Mormon 8–9

Ether

Moroni

Den förseglade 
delen
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Nephis första bok

Vad vet du om profeten Nephi?
Troligen vet du att Nephi var en av författarna till Mormons
bok, men vad vet du mer om honom? När du läser Första och
Andra Nephi kommer du att upptäcka att Nephi också var
vetenskapsman, en stor jägare, båtbyggare, navigatör, smed,
historieskrivare, flykting, tempelbyggare, kung, krigare, profet
och siare. Tror du att en man som har så stor erfarenhet har
något att lära oss om livet?

Var och när levde Nephi?
Nephi bodde i närheten av Jerusalem, i södra Juda rike, omkring
600 år före Kristi födelse. De mäktiga nationerna Babylon och
Egypten konkurrerade om kontrollen över denna del av världen
och judarnas lilla rike var fångat i mitten!

Som en följd av ogudaktighet hade det norra riket i Israel
erövrats och dess folk hade förts bort i fångenskap av assyrierna
mer än 100 år tidigare. På Nephis tid var ogudaktigheten
omfattande och judarna var underkastade den ena främmande
makten efter den andra. Profeter, som Jeremia och Nephis
far Lehi, profeterade att Juda rike också skulle förgöras om inte
folket omvände sig. Också profeterna Hesekiel och Daniel
levde vid ungefär samma tidpunkt.

1 Nephi 
(mellan 600 och 570 f Kr)

2 Nephi 
(mellan 588 och 545 f Kr)

Jakob 
(mellan 544 och 421 f Kr)

Enos 
(mellan 544 och 421 f Kr)

Jarom 
(mellan 420 och 399 f Kr)

Omni 
(mellan 361 och 130 f Kr)

KÄLLA

Nephis mindre plåtar

BÖCKER

Varför skrev Nephi den här boken?
Det finns några särskilda sanningar som Nephi hoppades att
vi skulle lära oss genom att läsa den här boken. Hans inledning
ger en kort överblick över hans familj och deras resor och
umbäranden (se avsnittet under boktiteln, före kapitel 1). Han
skrev att han skulle visa ”att Herrens innerliga barmhärtighet
är över alla dem som han utvalt, på grund av deras tro,
och att han gör dem mäktiga, ja, ger dem kraft att befria sig”
(1 Nephi 1:20). Han förklarade också att hans syfte var att
”skriva det som hör Gud till” för att ”kunna övertala männi-
skor att komma till Abrahams Gud, och Isaks Gud, och Jakobs
Gud och bliva frälsta” (1 Nephi 6:3–4; se även Jakob 1:1–4).

När du därför läser 1 Nephi ska du vara medveten om att
han lär oss att komma till Jesus Kristus och bli frälsta.
Han använder erfarenheterna med sin familj för att visa att
Herren har kraft att rädda de trofasta både i detta liv och i
nästkommande liv.

Det som beskrivs i 1 Nephi började sex hundra år före Kristi
födelse. Vid denna tidpunkt hade judarna, på grund av
ogudaktighet, hamnat i det mäktiga babyloniska rikets grepp.
Profeten Jeremia varnade judarna för att de hade att välja
mellan att antingen underkasta sig Babylon eller att gå under
(se Jeremia 27:11–13). Profeten Lehi fick också kallelsen att
ropa omvändelse till dem (se 1 Nephi 1:18–19). Men judarna
valde att lyssna till de falska profeternas råd som profeterade

1 Nephi 1
Profeten Lehi kallas att varna judarna

Egypten

Nilfloden

Juda

Israel Babylon

Röda
   havet

Det stora havet
(Medelhavet)

Persiska viken



att Babylon, inte Juda, skulle förgöras (se Jeremia 28:1–4).
De gjorde uppror mot Babylon och omkring 586 f Kr gick Juda
rike och dess huvudstad Jerusalem under, och många judar
fördes i fångenskap till Babylon.

Babylon erövrade Assyrien och fortsatte därefter med att erövra
hela Israel.

Har du undrat över hur det går till när Herren kallar och
förbereder profeter? Vi får en del kunskap om detta i 1 Nephi 1.
Nephi berättar där hur Herren kallade hans far, Lehi, till att
profetera för judarna. Lägg under din läsning märke till hur
Lehis kallelse påminde om hur det gick till när andra profeter
har kallats. (Se till exempel Jesaja 6:1–8; Hesekiel 1:1–3,
26–28; 2; Uppenbarelseboken 10:1–2, 8–11; Joseph Smiths
skrifter 2:15–35.)

Förstå skrifterna
1 Nephi 1

1 Nephi 1:2 – Vilket språk använde sig Nephi av när han
skrev på plåtarna?
Nephi hänvisade till ”min faders språk” och till ”egyptiernas
tungomål”. Mot slutet av Mormons bok sade Moroni att
hans och hans fars skrifter var skrivna på ”reformerad egyp-
tiska” (Mormon 9:32). ”Det är okänt om Nephi, Mormon eller
Moroni skrev hebreiska med modifierade egyptiska tecken eller
om de inristade sina plåtar med både det egyptiska språket och
med egyptiska tecken. Det kan också ha varit så att Nephi
skrev på ett språk och att Mormon och Moroni, som levde
ungefär nio hundra år senare, skrev på ett annat” (i Daniel H.
Ludlow, ed. , Encyclopedia of Mormonism, 5 delar [1992], 1:179).

Guds hemligheter (v 1) –
Sanningar som inte går
att förstå utan uppenbarelse
från Gud

Ve (v 13) – Sorg, elände

Vederstyggligheter (v 13, 19) –
Synder, tankar och handlingar
som är avskyvärda i Guds
ögon

Sammandrag (v 17) –
Förkortad version

Världens återlösning (v 19) –
Världens befrielse från synd
genom Kristi offer

Egypten Arabiska
öknen

Israel Babylonien

Kaspiska
havet

Juda

Röda havet

Assyrien

Det stora havet
(Medelhavet)

Nedre havet
(Persiska viken)

Exempel på tecken från Mormons boks plåtar

1 Nephi 1:20 – Vad ville Nephi lära oss?
I vers 20 berättade Nephi varför han skrev ner berättelsen om
sin familj (se även ”Varför skrev Nephi denna bok?” på s 13
i denna studievägledning). Försök hitta exempel på hans syfte
när du läser de två böcker han skrev.

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar 1 Nephi 1.

På vilket sätt liknar ditt liv Nephis?

Nephi presenterade sig själv i början av sin uppteckning.

1. Gå noggrant igenom 1 Nephi 1:1–3 och leta efter de nyckelord
och uttryck som visar hur Nephi hade det i sitt liv. Markera
gärna dessa ord i dina skrifter. Skriv i din anteckningsbok en
mening eller två som sammanfattar vad Nephi berättade för
oss om sig själv.

2. Beskriv åtminstone ett sätt varpå ditt liv liknar Nephis liv.

Finn mönstret

1. Gå noggrant igenom 1 Nephi 1:5–20 och skriv ner vad
som hände Lehi. Följande frågor hjälper dig att finna de
viktigaste punkterna:

• Vad gjorde Lehi allra först? (Se v 5.)

• Vad såg han? (Se v 6–10.)

• Vad fick han? (Se v 11.)

• Vad lärde han sig? (Se v 13–14.)

• Vad gjorde han med det som han hade lärt sig? (Se v 18.)

• Hur reagerade folket på hans budskap? (Se v 19–20.)

2. Läs följande redogörelser i skrifterna och skriv ner ord och
meningar som visar att andra profeter har haft erfarenheter
som påminner om den erfarenhet profeten Lehi hade:
Hesekiel 1:1–3, 26–28; 2; Uppenbarelseboken 10:1–2, 8–11;
Joseph Smiths skrifter 2:15–35.

3. Vad lär dig detta om profeten Joseph Smiths kallelse?

Gör ett sammandrag

Nephi läste sin fars uppteckning och gjorde därefter ett
sammandrag, eller förkortad version, på sina egna plåtar. För
att kunna göra sammandraget valde Nephi ut de delar som
han kände skulle hjälpa oss att bättre förstå Frälsaren och hans
önskan att hjälpa oss. Att göra ett sammandrag är en svår
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uppgift eftersom den person som gör sammandraget måste
bestämma sig för vad han ska ta med och vad han ska utelämna.
Gör ett sammandrag av tre verser från 1 Nephi 1. Sammanfatta
dem till en mening. Skriv den med samma syfte som Nephi
hade (se ”Varför skrev Nephi denna bok?” på s 13 i denna
studievägledning).

Lehi var inte den enda profet som förargade judarna genom
att undervisa om sanningen. Jeremia blev också förföljd
och fängslad vid ungefär samma tidpunkt. I 1 Nephi 2 kan du
läsa vad Herren gjorde för att rädda Lehi och hans familj,
inte bara från judarnas vrede utan också från den kommande
ödeläggelsen av Jerusalem. Vad kan du lära dig av Lehis barns
olika reaktioner på det som Herren bad Lehi att göra?

Förstå skrifterna
1 Nephi 2

Jerusalem

”Gränstrakterna 
av Röda havet” 
(1 Nephi 2:5)

”Närheten av 
Röda havet” 
(1 Nephi 16:14) ”Allt framgent färdades 

vi i nästan ostlig riktning” 
(1 Nephi 17:1)

Ishmael dog på en plats 
”som kallades Nahom” 
(1 Nephi 16:34)

Ymnighet
(1 Nephi 17:5)

(Persiska viken)
Nedre havet

Röda
   havet

Styvnackade (v 11) –
Högmodiga, envisa

Knorra (v 12) – Klaga eller
ljudligt uttrycka sitt missnöje

Gissel (v 24) – Plåga,
förbannelse, lidande

1 Nephi 2
”Jag ropade till Herren och se, 

han besökte mig”

1 Nephi 2:2–6 – Var låg ödemarken?
Lehi ledde sin familj från Jerusalem till Röda havet i närheten
av Akabaviken. Avståndet är ungefär 290 kilometer. Det var ett
varmt och kargt land, känd för rövare som väntade på att få
plundra oförberedda resenärer. När de nått fram till Röda havet
vände Lehi söderut och färdades i ytterligare tre dagar innan
de slog läger i en floddal. Det kan ha tagit Lehis familj omkring
fjorton dagar att färdas från staden Jerusalem till denna plats.
Ha i åtanke den tid och de avstånd det rör sig om när du läser
om turerna fram och tillbaka till Jerusalem.

1 Nephi 2:11 – Vad menas med ”en man,
som hade syner”?
Lehi kallades för en ”man, som hade syner” eftersom han tog
emot visioner, drömmar och andra uppenbarelser från Gud.
De flesta skulle tycka att detta var en god egenskap, men Laman
och Lemuel använde beskrivningen för att karaktärisera Lehi
som en opraktisk drömmare.

Studera skrifterna
Gör antingen aktivitet A eller B, och därefter aktivitet C,
när du studerar 1 Nephi 2.

Skriv en nyhetsrapport

Judarna hånade och var vreda på Lehis öppet uttalade vittnes-
börd om deras ogudaktighet. Låtsas att du är en tidnings-
reporter som var på väg till Lehi i hans hem och fann att hela
familjen hade försvunnit. När du samtalade med grannar fick
du veta det som står i 1 Nephi 2:1–4. Skriv i din antecknings-
bok en nyhetsrapport som handlar om Lehis och hans familjs
plötsliga försvinnande.

Skriv ett meddelande

Nephi beskrev Laman och Lemuel som ”styvnackade” eftersom
de envist höll fast vid sin orättfärdighet. De trodde inte att deras
far var inspirerad av Gud och de var arga över att ha behövt
lämna sina landområden och sina rikedomar i Jerusalem och
över att behöva lida i ödemarken (se 1 Nephi 2:11–13). Deras
bror Nephi ”sörjde för deras hjärtans hårdhets skull [och]
anropade … Herren för dem” (v 18). Skriv ett meddelande till
Laman och Lemuel om vikten av att hedra sin far och att vara
ödmjuka så att de kan ”[känna] till Guds handlingssätt, hans,
som hade skapat dem” (v 12).

Jämför handlingarna och resultaten

Lamans och Lemuels reaktioner på sin fars beslut att lämna
Jerusalem skilde sig helt från Nephis.

1. Gå igenom 1 Nephi 2:11–14 och skriv ner åtminstone tre
orsaker till varför Laman och Lemuel gjorde uppror.

2. Gå igenom verserna 16–17 och beskriv vad Nephi gjorde
som hjälpte honom att inte göra uppror.

3. Vad bör man göra, enligt de här verserna, för att undvika att
göra uppror mot Guds bud?
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Om du försökte utföra en svår uppgift som du fått av din far
och misslyckades med det, skulle du då försöka igen? Om
du nästan dödades i ett andra försök och ändå misslyckades,
skulle du då ge upp? Skulle det betyda något för hur du
såg på uppgiften om du visste att den kom från din himmelske
Fader och inte från din jordiske far? I 1 Nephi 3–4 berättas
det om hur Lehis söner fick en liknande uppgift. Lägg märke
till vem som hade tro på att uppgiften kunde utföras och
varför han hade denna tro. Lägg också märke till att tron inte
gjorde uppgiften lätt att lösa, bara möjlig att genomföra.

Förstå skrifterna
1 Nephi 3

1 Nephi 3:11 – Vad innebär det att ”kasta lott”?
Att kasta lott var ett sätt att fatta beslut. Det exakta tillväga-
gångssättet är inte känt, men det nutida bruket att dra stickor
eller singla slant är exempel på samma tanke. Men i forntiden
trodde man att Herren var den som bestämde utgången
(se Ords 16:33).

1 Nephi 3:3, 12–13, 23–27; 4:7–9, 12–13, 19–22 –
Vad vet vi om Laban?
En författare som är medlem i kyrkan framhöll några ting
som vi kan lära oss om Laban i de här verserna. ”Vi lär oss i
förbigående att han befallde en garnison med femtio man,
att han kom samman i full ceremoniell klädsel med judarnas
äldste (1 Nephi 4:22), för hemliga samråd på natten, att han
hade uppsikt över en skattkammare, att han tillhörde den
gamla aristokratin, eftersom han knappast hade förtjänat att
tillhöra den genom meriter, att hans hem var förvaringsplats
för mycket gamla uppteckningar, att han var en storvuxen
man med häftigt humör, listig och farlig, och att han vid affärs-
uppgörelser var grym, girig, utan skrupler, samt svag och
begiven på dryckenskap (Hugh Nibley, Lehi in the Desert, and
the World of the Jaredites [1988], s 97).

Min faders släkttavlor
(v 3, 12) – Min fars namn och
historia och andra förfäder

Åtrådde (v 25) – Hade en
okontrollerad önskan, begär

Voro nödsakade (v 26) –
Var tvingade

Er vrånghets skull (v 29.) –
Era synders skull

1 Nephi 3–4
Ha tro på att Herren hjälper

1 Nephi 4

1 Nephi 4:10–18 – Varför dödade Nephi Laban?
Profeten Joseph Smith sade:

”Det som under vissa förhållanden är orätt, kan vara – och är
ofta – rätt under andra förhållanden.

Gud sade: ’Du skall icke dräpa’ [2 Mos 20:13]. Vid ett annat
tillfälle sade han: ’Du skall giva dem alla tillspillo’ [5 Mos 20:17].
Detta är principen enligt vilken himlens regering verkställes –
genom uppenbarelse avpassad till de omständigheter under
vilka rikets barn äro ställda. Allt vad Gud fordrar är rätt,
det gör detsamma vad det är, fastän vi icke kunna se orsaken
därtill förrän långt efter det händelserna ägt rum Om vi först
söka Guds rike, skola alla goda ting läggas därtill” (Profeten
Joseph Smiths lärdomar, s 219).

1 Nephi 4:30–38 – Betydelsen av en ed på Nephis tid
”Såvisst som Herren lever och jag lever” (1 Nephi 4:32) är ett
exempel på ett högtidligt löfte och ansågs vara högst heligt i
det forna Mellanöstern. För att vara som mest bindande bör en
högtidlig ed fästas vid något som har liv, även om det så bara
är ett grässtrå. Den enda som är mera bindande än ’vid mitt liv’
eller (mindre vanligt) vid ’mitt huvuds liv’, är … ’vid Guds liv’,
eller ’såvisst som Herren lever’” (Hugh Nibley, An Approach
to the Book of Mormon, 2:a uppl. [1964], s 104).

Lägg märke till hur snabbt Zoram lugnades ner av Nephis ord
(se 1 Nephi 4:35) och hur snabbt bröderna litade på Zoram när
han avlagt en ed att följa med dem (se v 37). I vår tid, när löften
ofta anses vara mindre heliga, är det som hände mellan Nephi
och Zoram någonting anmärkningsvärt. Se även 1 Nephi 3:15
där Nephi avlägger en ed att de ska hämta mässingsplåtarna.
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Vreda (v 4) – Mycket arga

Nödgades (v 10) – Befalldes,
tvingades

Nedsjunker (v 13) – Avfaller
gradvis, blir svagare
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Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
1 Nephi 3–4.

Kunskap om nyckelskriftställen –
1 Nephi 3:7

1. Läs 1 Nephi 3:1–8 och skriv sedan i din anteckningsbok:
Jag vill och ty jag .
Gå igenom vers 7 och skriv ner ett ord på varje tom rad.
Förklara på vilket sätt meningen anger orsaken till att Nephi
inte beklagade sig som sina bröder.

2. Skriv om vers sju och sätt in ditt eget namn istället för Nephi.
Därefter skriver du om åtminstone ett tillfälle när du, liksom
Nephi, hade tro och mod att göra någonting svårt som
Herren bad dig att göra.

3. Sammanfatta betydelsen av 1 Nephi 3:7 genom att skriva
ett kort uttalande som är lätt att komma ihåg. Det kan vara
”Ta längre steg” eller ”Varje medlem en missionär.”

Vad kan vi lära oss av deras uppdrag?

1. Nephi och hans bröder försökte tre gånger hämta mässings-
plåtarna från Laban. De två första försöken finns beskrivna
i 1 Nephi 3:11–27. Gör en översikt i din anteckningsbok enligt
nedan. Utgå från vad du läser och skriv ner vad som hände
i de två första försöken och förklara varför du tror att dessa
försök misslyckades.

2. Gå igenom 1 Nephi 4 och skriv ner vad som hände under det
tredje försöket. Besvara följande frågor för att lättare komma
ihåg vad du har studerat:

a. Vilka skillnader lade du märke till mellan vad Nephis
bröder förlitade sig på när det gällde att kunna hämta
plåtarna de första två gångerna och vad Nephi förlitade
sig på vid det tredje försöket? (Se 1 Nephi 3:11–13, 24;
1 Nephi 4:5–12.)

b. Hur kan det du lärde dig om framgången vid det tredje
försöket, hjälpa dig att övervinna de prövningar du ställs
inför?

c. Vad kan du lära dig om Herrens inställning till skrifterna,
av det faktum att han befallde Nephi att döda Laban?

3. Tillämpa Nephis erfarenhet på ditt eget liv. Beskriv åtmins-
tone en utmaning där du genom att följa Nephis exempel
lättare kunde fatta rätt beslut.

Vem eller vilka
försökte?

Vad gjorde de
eller han?

Vad hände?

Varför tror du
att det antingen
misslyckades
eller lyckades?

Första
försöket

Andra
försöket

Tredje
försöket

Kommer tro av underverk?

Efter två misslyckade försök beskyllde Laman och Lemuel
Nephi för det som hade hänt och de började att slå honom och
Sam med en käpp.

1. Gå igenom 1 Nephi 3:28–31 och skriv ner i din antecknings-
bok vad det var som fick dem att sluta.

2. Trots det som hände saknade de äldre bröderna tro på
att Gud var mäktigare än Laban (se v 31). Skriv ner en kort
förklaring om varför du tror att Laman och Lemuel inte
ville tro.

3. Gå igenom 1 Nephi 4:1–3 och skriv ytterligare några rader
om varför du tror att Nephi hade en sådan stark tro.

Hur värdefulla är skrifterna? I 1 Nephi 4 får Nephi veta att
”det är bättre, att en människa förgöres än att en nation
nedsjunker och förgås i otro” (v 13). I 1 Nephi 5 finns en
redogörelse för det känslomässiga pris som Lehi och Sariah
behövde betala när de skickade tillbaka sina söner för att hämta
mässingsplåtarna och vad Lehi fann på dessa plåtar som
visade att det var värt besväret att göra dessa ansträngningar
och uppoffringar. I 1 Nephi 6 kan du läsa om vad Nephi
ansåg om de uppteckningar han förde. När du läser de här
kapitlen, fundera då över hur värdefulla skrifterna är för dig. 

Förstå skrifterna
1 Nephi 5

1 Nephi 6:3–6 – Varför förde Nephi en uppteckning?
De flesta böcker skrivs för att informera, övertyga eller under-
hålla, men den främsta målsättningen med dem är att få och
tillfredsställa en läsekrets. Nephi förklarade att hans uppteck-
ning inte skrevs för att behaga världen utan för att behaga
Gud (se 1 Nephi 6:5). I Första Nephis nionde kapitel finns mer
information om Nephis avsikter med sina skrifter.

Sörjt (v 1) – Varit mycket
ledsen

Begynnelsen (v 12–13) –
Början

1 Nephi 5–6
Betydelsen av heliga uppteckningar
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Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
1 Nephi 5–6.

Gör en dagboksanteckning

1. När du har läst 1 Nephi 5 gör du en dagboksanteckning
där du låtsas att du är Sariah. Förklara hur du tror att Sariah
kände sig i verserna 1–9. Ta med följande punkter:

a. Vad hon klagade över

b. Vad Lehi sade till henne

c. Vad som hände som stärkte hennes vittnesbörd

2. Skriv ett kort stycke om några upplevelser du har haft
och som hjälpte dig att veta att Gud håller sina löften och
välsignar dem som älskar och tjänar honom.

Gör en förteckning

1. Gör en förteckning över vad Lehi fann på mässingsplåtarna
genom att avsluta följande meningar i din anteckningsbok
(se 1 Nephi 5:10–16):

a. Plåtarna innehöll de fem .

b. Och dessutom en uppteckning om 
från till regering.

c. Och dessutom profetior, bland annat
många från .

d. Dessutom en , varigenom han fick veta
att han var en ättling till .

2. Gå igenom 1 Nephi 5:17–22 och ta reda på hur Lehi påver-
kades av studier i skrifterna. Hur blir du andligt påverkad
av att läsa i skrifterna?

Följ Nephis exempel

1. Vad ville Nephi ta med i sin uppteckning, enligt 1 Nephi 6?
Vad ville han utelämna? Varför?

2. Följ Nephis exempel och skriv ner fem saker som du skulle
ville säga i ditt vittnesbörd och som ”behagar Gud och dem
som icke äro av världen” (v 5).

Nephi och hans bröder blev uppmanade att företa ännu en
resa till Jerusalem. Den här gången skickades de iväg för att
hämta Ishmael och hans familj och få dem att förena sig med
dem i ödemarken. Varför valde Herren just Ishmaels familj?

1 Nephi 7
Ishmael förenar sig med Lehi 

i ödemarken

Varför skulle Ishmael välja att förena sig med Lehi? Hur
reagerade Laman och Lemuel på det här uppdraget? Sök efter
tänkbara svar på de här frågorna när du läser 1 Nephi 7.

Förstå skrifterna
1 Nephi 7

1 Nephi 7:2 – Varför valde Herren Ishmaels familj?
Herren befallde Lehi att sända sina söner till Jerusalem och
att ta med sig Ishmael och hans familj ut i ödemarken. Ishmael
måste ha valts ut, åtminstone delvis, därför att han var villig
att följa Herren. Nephi skrev att de ”talade Herrens ord till
honom” (1 Nephi 7:4), och att ”Herren uppmjukade Ishmaels
och hans familjs hjärtan” (v 5).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar 1 Nephi 7.

Skriv ner vad som hände

Skriv ner de viktigaste händelserna i 1 Nephi 7. Titta särskilt på
verserna 1, 4–6, 8, 16, 18–19 och 22.

Analysera och tillämpa vad som hände

1. Gå igenom 1 Nephi 7:1–5 och förklara varför du tror att
Herren valde Ishmael och hans familj att förena sig med Lehi
i ödemarken (se ”Förstå skrifterna” för ytterligare hjälp).

2. I verserna 10–12 upprepar Nephi samma formulering tre
gånger. Hur lyder formuleringen? Hur kan glömska vara en
orsak till Lamans och Lemuels uppror? Skriv ner åtminstone
tre egna tankar eller erfarenheter som kan hjälpa dig att
vara mer lydig om du alltid kommer ihåg dem.

3. Skriv ett kort stycke som beskriver hur 1 Nephi 7:16–19 ger
ett exempel på den ”innerliga barmhärtighet” som Nephi
lovade visa oss när han påbörjade sin bok (se 1 Nephi 1:20).

Sträva (v 14) – Arbeta hårt Tvingar (v 15) – Befaller
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Lehis inspirerade dröm illustrerar vårt jordeliv på ett
symboliskt sätt. Vi kan se oss själva i den och kan se vart vi
är på väg i vårt liv om vi fortsätter på den nuvarande vägen.
Lägg märke till vad det var som gav Lehi glädje och smärta.
Var också uppmärksam på vad Lehis barn gjorde i drömmen.
Varför befann sig en del av dem i fara? Fundera över hur Lehi
kan ha känt sig när han begrundade vad Herren uppenbarat
för honom i drömmen.

Förstå skrifterna
1 Nephi 8

Trång och smal (v 20) –
Poetiskt uttryckssätt med
två ord som har liknande
betydelse

Drevo gäck (v 28) – Gjorde
sig lustiga över, drev med

1 Nephi 8
Lehis dröm

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar 1 Nephi 8.

Finn nyckeln

I sin dröm befann sig Lehi i en mörk och hemsk öken i många
timmar (se 1 Nephi 8:4–9). Vad gjorde Lehi för att komma ut ur
mörkret? Hur påminner det mörker som Lehi upplevde om
den värld som vi lever i? Hur kan det sätt som Lehi använde sig
av för att komma ut ur mörkret, också vara till hjälp för dig?

Passa ihop skriftställen
med beskrivningar

Lehis dröm hjälper oss förstå viktiga principer om våra liv och
våra försök att leva efter evangeliet. Bilderna i drömmen är
symboliska och representerar verkliga utmaningar som vi ställs
inför varje dag. Skriv ner vad Lehi såg, enlig nedan, och välj
sedan, med utgångspunkt från 1 Nephi 8, den beskrivning som
bäst hör ihop med bilden.

Skriv en nyhetsintervju

Lehi sade till oss att frukten från trädet i hans dröm var
”eftersträvansvärd, och [att den] gjorde människan lycklig”
(1 Nephi 8:10). Han fylldes av ”mycket stor glädje” när han
smakade på frukten (v 12). I sin dröm såg Lehi fyra grupper
som representerar människorna här på jorden:

• De som försökte komma fram till trädet men som gick
förlorade i det mörka töcknet (se v 21–23)

1. ”Mörk och hemsk öken”
(v 4)

2. ”Man, klädd i vit
mantel” (v 5)

3. ”Ett stort och vidsträckt
fält” (v 9)

4. Ett träd med underbar
frukt (se v 10)

5. ”En flod” (v 13)

6. ”Ledstång av järn”
(v 19)

7. Smal stig bredvid
floden (se v 20)

8. ”Mörkt töcken” (v 23)

9. ”Stor och rymlig
byggnad” (v 26)

a. en behaglig plats
b. en skrämmande plats

a. lugnade Lehi
b. skrämde Lehi

a. också en mörk och
dyster plats

b. en neutral plats

a. det centrala i drömmen
b. källan till Lehis oro

a. en fara
b. en välsignelse

a. markerade vägen till
trädet

b. beskyddade resenärerna
från floden

a. lätt att följa
b. svår att följa

a. gjorde resan svår
b. orsakades av de många

människorna

a. stod vid livets träd
b. stod på andra sidan

floden

Vad Lehi såg
Vilken är den bästa

beskrivningen?
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• De som kom fram till trädet men som avföll när människo-
skarorna retade dem (se v 24–25, 28)

• De som kände större dragning till den stora och rymliga
byggnaden än till frukten från trädet (se v 26–27, 31–33)

• De som kom fram till trädet och som inte skämdes (se v 30)

1. Föreställ dig att du är tidningsreporter och att du ska intervjua
en person från var och en av de fyra grupperna. Utgå från
vad du läst om varje grupp och skriv ner hur du tror att varje
person skulle besvara följande frågor:

a. Vart försökte du gå? Varför?

b. Kom du fram dit du var på väg? Varför, eller varför inte?

c. Tyckte du om den plats som du hamnade på? Varför, eller
varför inte?

2. Anta att du kunde intervjua samma människor i nästa liv.
Skriv ner hur du tror att de skulle besvara den sista frågan
utifrån deras nuvarande perspektiv.

Nephi förde två uppsättningar med plåtar. En innehöll hans
folks världsliga historia (Nephis större plåtar); den andra upp-
teckningen var en helig uppteckning (Nephis mindre plåtar).
Läs 1 Nephi och var uppmärksam på de anledningar som
Nephi angav till att föra dessa två uppteckningar. I ”Förstå
skrifterna” får du lära dig vad vi vet idag om orsakerna till
att han förde två uppsättningar med plåtar. Detta lär oss att
Herren har en plan som tar med i beräkningen både våra
misslyckanden och våra framgångar.

Förstå skrifterna

1 Nephi 9:3–6 – I en vis avsikt
År 1828 höll profeten Joseph Smith på med att översätta
Mormons bok och hade avslutat 116 handskrivna sidor. Martin
Harris vädjade ett flertal gånger till Joseph att låta honom visa
översättningen för sin familj. Herren sade först nej, men gav
slutligen sitt tillstånd om Martin lovade att bara visa dem för
några utvalda. Martin Harris bröt sitt löfte och de 116 sidorna

1 Nephi 9
Två uppsättningar med plåtar

gick förlorade. Josef var mycket nedstämd, men genom den
erfarenheten lärde han sig en viktig läxa om lydnad och hur
omöjligt det är för den ogudaktige att förhindra vår himmelske
Fader från att genomföra sitt verk (se L&F 3:1–10).

Herren visste vad Martin Harris skulle göra och planerade för
det mer än två tusen år i förväg. Herren sade till Nephi att
göra två uppsättningar med plåtar som täckte samma tidsperiod.
Den med de större plåtarna innehöll nephiternas världsliga
historia. Den med de mindre plåtarna reserverades för deras
heliga historia. Joseph Smith började översätta från Mormons
sammandrag av de större plåtarna. De 116 sidor som Martin för-
lorade innehöll därför information om den världsliga historien.

Herren visste också att profetens fiender skulle förändra de
stulna sidorna så att om Josef översatte samma material igen
skulle de säga att han inte var en profet eftersom han inte över-
satt likadant två gånger (se L&F 10:10–19). Herren bad Josef
att inte översätta plåtarna igen. Istället skulle han översätta
Nephis mindre plåtar, vilka täckte samma tidsperiod men som
innehöll en ännu heligare uppteckning (se L&F 10:30–45;
se även ”De huvudsakliga källorna till Mormons bok”, s 12).

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar 1 Nephi 9.

Gör marginalanteckningar

I 1 Nephi 9 använde Nephi formuleringarna ”dessa plåtar”
och ”andra plåtar” för att hänvisa till de två uppsättningar med
plåtar som Herren befallt honom att förbereda. Skriv följande
definitioner i marginalen av dina skrifter för att lättare minnas
vilken uppsättning med plåtar som han hänvisade till: dessa
plåtar = de mindre plåtarna och andra plåtar = större plåtar.

Tillämpa det på ditt liv

Nephi lydde Herren och gjorde två uppsättningar med plåtar
trots att han inte fick veta varför. Hur kan Nephis exempel
på tro och lydnad inspirera dig att leva efter de bud som du
inte helt förstår?
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Kapitlen 1–8 i 1 Nephi utgörs i stort sett av Nephis samman-
drag av sin far Lehis uppteckningar, och kapitel 9 innehåller
Nephis förklaring till att han förde två uppsättningar med
plåtar. I 1 Nephi 10 inledde Nephi en uppteckning över sitt
eget liv och sin egen verksamhet (se 1 Nephi 10:1). Han tog
med en profetia från sin far om framtiden. När du läser denna
profetia, lägg då märke till alla detaljer som Lehi genom
uppenbarelse fick veta om framtida händelser. Observera också
vilket inflytande Lehis ord hade på Nephi.

Förstå skrifterna
1 Nephi 10

1 Nephi 10:14 – Israels skingring och insamling

Lehi jämförde Israels hus med ett olivträd vars grenar skulle
skingras över hela världen på grund av deras otro. Han såg sin
egen familj som en del av denna skingring. (Se 1 Nephi 10:11–13.)

Återstod (v 14) – Det som
blivit kvar

Inympade (v 14) – Förenade

Nödvändigt (v 15) – Lämpligt,
önskvärt

Prövotid (v 21) – Syftar på vårt
jordeliv

1 Nephi 10
Lehis profetior

Han profeterade också om att när evangeliet hade förts ut till
icke-judarna så skulle de skingrade grenarna åter insamlas. Lehi
förklarade sedan att ”inympning” i trädet, som representerar
Israels hus, innebär att ”få kunskap om den sanne Messias”
(v 14). Med andra ord, det sätt varpå en person blir en sann
medlem i Israels hus är genom att lyssna till och ta emot Jesu
Kristi evangelium.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar 1 Nephi 10.

Läs för att få svar

I 1 Nephi 10:4–11 redogjorde Nephi för Lehis beskrivning av
en händelse som skulle äga rum sex hundra år in i framtiden.
Läs verserna för att lättare besvara följande frågor om Israels
helige:

1. Varför finns det ett behov av en Återlösare?

2. Vad skulle hända med Messias?

3. Hur skulle icke-judarna få kunskap om Kristus?

Fyll i tomrummen

I 1 Nephi 10:17–22 bar Nephi sitt vittnesbörd om Andens
förmåga att hjälpa oss förstå det som hör Gud till. Sammanfatta
Nephis vittnesbörd om Andens kraft och berätta hur du kan
tillämpa det i ditt liv.
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Vad gör du när du läser ett avsnitt i skrifterna eller får ett
råd från ledare i kyrkan som du vet är viktigt, men som
du inte förstår? I 1 Nephi 10:17–19 vittnade Nephi att vi kan
förstå det som hör Gud till genom den Helige Andens kraft,
och han hjälpte oss förstå vad vi måste göra. Nephi önskade
”se och höra och veta” (v 17) vad hans far blivit visad i en
inspirerad dröm.

I 1 Nephi 11–14 finns en uppteckning om hur Herren bevil-
jade Nephis önskan och inte bara visade honom vad Lehi såg,
utan också förklarade meningen med många av symbolerna.
Läs kapitel 11 och lägg märke till vad Nephi gjorde för att
vara redo att ta emot en sådan underbar uppenbarelse. Leta
i kapitel 12 efter sätt varpå Nephi tillämpade denna uppen-
barelse på sitt eget folk.

Förstå skrifterna
1 Nephi 11

1 Nephi 11:16–36 – Vad menas med ”Guds stora nåd”?
”’Guds stora nåd’ betyder bokstavligen [dvs det engelska
ordet ’condescension’; ö a] ’gå ner ibland’. ’Guds stora nåd’ ska

förstås . . . på två sätt. Den
första aspekten gäller Gud
Faderns, Elohims, stora nåd
[se 1 Nephi 11:16–23]. ’Guds
stora nåd’ innebär här att
en upphöjd varelse stiger ner
från sin eviga tron för att
bli Fader till en jordisk Son,
en Son född till ’en köttslig
moder’ (Bruce R McConkie,
The Mortal Messiah, del 1,
s 314). . . .

Den andra aspekten av
Guds stora nåd var att Sonen,

det vill säga Kristus [se 1 Nephi 11:24–32], Jehova – fader till
himmel och jord, skapare av allting från begynnelsen, den store
JAG ÄR och Gud till Abraham, Isak och Jakob – skulle komma
till jorden, lämna sin gudomliga tron, ta på sig en kropp av kött

Tungomål (v 36) – Språk

1 Nephi 11–12
Nephi får kunskap om Kristus 

och hans mission

och ben, underkasta sig kroppens svagheter och människornas
avskyvärda handlingar och ondskefulla läggning och utarbeta
sin egen frälsning som jordisk människa. Detta är läran om ’Guds
stora nåd’” (Joseph Fielding McConkie och Robert L Millet,
Doctrinal Commentary on the Book of Mormon, 4 del [1987–1992],
del 1, s 78, 82).

1 Nephi 12

1 Nephi 11–12 – Vad lärde sig Nephi om Lehis dröm?
Följande översikt sammanfattar en del av det som Nephi lärde
sig om sin fars dröm:

Trädet med den vita frukten
(se 1 Nephi 8:10–11)

Floden med (smutsigt)
vatten (se 8:13)

Ledstången av järn (se 8:19)

Det mörka töcknet (se 8:23)

Den stora och rymliga
byggnaden i luften (se 8:26)

Människor som börjar
gå mot trädet men går vilse
i mörkret (se 8:21–23)

Människor som kom fram
till trädet genom att
hålla fast vid ledstången,
men som föll bort när de
blev hånade (se 8:24–25, 28)

Människor som känner
större dragning till
den stora och rymliga
byggnaden än till trädet
(se 8:26–27, 31–33)

Människor som höll fast
vid ledstången, föll ner
framför trädet och åt av
frukten. De brydde sig
inte om dem som hånade
dem och föll inte bort
(se 8:30, 33).

Guds kärlek, som han visade
genom att han utgav sin
Son till att vara vår Frälsare
(se 1 Nephi 11:21–25; kallas
för ”livets träd” i 15:22)

Helvetets djup som de ogudaktiga
faller ner i (se 12:16; kallas för
”orenlighet” i 15:27)

Guds ord, som tryggt kan leda oss
till trädet (se 11:25)

”Djävulens frestelser”, vilka
förblindar människor så att
de går vilse och inte kan hitta
trädet (se 12:17)

Världens stolthet och tomma
inbillningar (se 11:36; 12:18)

Nephi identifierade inte särskilda
folkgrupper bland alla grupper
av människor i drömmen, men
han såg följande slag av
människor:
• Människor som lyssnade till

Jesus men som ”drevo honom
ut” (se 11:28)

• Människor som korsfäste Jesus
även efter det att han botat de
sjuka och kastat ut orena andar
(se v 31–33)

• Människor som samlats
”i en stor och rymlig byggnad”
för att kämpa mot de tolv
apostlarna (se v 34–36)

• Nephiter och lamaniter
som var ”samlade till strid”
(se 12:1–4, 13–15)

• Nephiter som, på grund av
högmod, dödades av
lamaniterna (se v 19–23)

De som tog del av den största
av alla Guds gåvor – evigt liv
(se 15:36).

Symbol från Lehis dröm Den tolkning som Nephi fick

Rämna (v 4) – Falla sönder

Töcken (v 5) – Dimma

Avgrund (v 18) – Brett gap,
stort djup

Nedsjunka i otro (v 22) –
Gradvis avfalla eller bli svag
på grund av bristande tro
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Studera skrifterna
Gör aktivitet A och en av de andra två aktiviteterna (B eller C)
när du studerar 1 Nephi 11–12.

Upptäck drömmens mening

Utgå från 1 Nephi 11 och 12 och besvara följande frågor för att
beskriva vad Nephi lärde sig om sin fars dröm. Använd ”Förstå
skrifterna” om du tycker att du behöver det. (Du vill kanske
skriva i din anteckningsbok vad symbolerna betyder bredvid
motsvarande verser i 1 Nephi 8.)

1. Vilka egenskaper har trädet med den utomordentligt goda
smaken som gör att det är en utmärkt symbol för Guds
kärlek till sina barn och Jesu Kristi försoning?

2. På vilket sätt påminner Guds ord (skrifterna och profeternas
ord) om den ledstång av järn som Lehi såg?

3. Hur har Guds ord hjälpt dig att ”smaka” på den glädje som
kommer av Guds kärlek?

4. På vad sätt påminner frestelser om ett ”mörkt töcken”,
och vad är nyckeln till att inte bli förblindad och gå vilse?

5. Vad är det för skillnad mellan de människor som kom fram
till trädet och sedan föll ifrån och de som kom fram till
trädet och förblev trofasta?

Ta reda på vad Nephi fick veta
om Jesus

När Nephi fick veta tolkningen av sin fars dröm fick han veta
mycket om vad Jesus skulle göra när han kom till jorden nästan
600 år senare.

1. Gå igenom 1 Nephi 11–12 och skriv ner åtminstone åtta
händelser som Nephi fick se i Frälsarens liv.

2. Vad lär dig den här profetian om korrektheten i Guds
kunskap om framtiden?

Gör ett varningsskylt

Gör en plansch som visar den stora och rymliga byggnaden,
trädet och avgrunden som skiljer dem åt (se 1 Nephi 12:18). Skriv
ner vad symbolerna föreställer och skriv därefter ett varnande
budskap på planschen som övertygar andra att undvika bygg-
naden. Var kreativ (försök att göra något nytt och annorlunda
med planschen!).

Den syn som Nephi fick som svar på sitt ”grubblande” över
sin fars dröm finns upptecknad i 1 Nephi 11–14. Kapitlen 11–12
innehåller en profetia om Jesu Kristi jordiska verksamhet, hans
försoning och hans besök hos nephiterna på den amerikanska
kontinenten. Nephis syn fortsätter i kapitel 13 med en profetia
om vad som skulle hända på den amerikanska kontinenten
efter det att Nephis ättlingar blivit dödade. Lägg märke till
hur detaljerad och korrekt denna profetia är. Observera också
hur mycket Nephi kände till om sitt folks framtid i det förlovade
landet innan de ens hade lämnat området runt Röda havet.

Förstå skrifterna
1 Nephi 13

1 Nephi 13:3 – Vad menas med ”icke-judarnas nationer”?
Nephi använde här ordet icke-judar för att hänvisa till alla
nationer utanför landet Israel.

Avskyvärd (v 5–6) –
Ogudaktig, ond

Skökor (v 7–8) – Omoraliska
personer eller prostituerade

En bok (v 20) – Bibeln

Förvända (v 27) – Ändra till
något ont

Återstod (v 34) – Del som
blev kvar

Andra böcker (v 39) –
Mormons bok och andra
skrifter

Tungomål (v 40) – Språk

1 Nephi 13
En syn om de sista dagarna
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1 Nephi 13:5–9 – Vad menas med ”en kyrka,
som är avskyvärdare än alla andra kyrkor”?

Det är felaktigt att tro
att någon särskild kyrka
eller församling är den
”stora och avskyvärda
kyrka” som Nephi
nämnde. Alla grupper
som följer Satans vägar
är en del av djävulens
rike och fiender till
Kristus och hans kyrka
(se 2 Nephi 10:16). De
påminner om de männi-
skor i Lehis dröm som
befann sig i den stora
och rymliga byggnaden.

1 Nephi 13:12 – Vad var det för ”man ibland folken”?
Nephi såg ”en man ibland folken” som ”Guds Ande” påver-
kade att segla till den plats där Lehis ättlingar befann sig i det
förlovade landet. Christofer Columbus passar utmärkt väl
in på den man som Nephi beskrev. Columbus skrev: ”Från min
tidigaste ungdom och framåt har jag varit sjöman och har fort-
satt med det tills denna dag . . . Herren fann behag i min önskan
och han gav mig mod och insikt. Kunskap om färder till sjöss
gav han mig i rikligt mått . . . Vår Herre öppnade mitt sinne, sände
mig ut på havet och gav mig en stark längtan att göra det. De
som fick höra talas om mitt [äventyr] kallade det för dåraktigt,
hånade mig och skrattade. Men vem kan tvivla på att det var
den Helige Ande som inspirerade mig?” (från Jacob Wassermann,
Columbus, Don Quixote of the Seas, s 19–20, 46; kursiveringar
tillagda; citerad i McConkie och Millet, Doctrinal Commentary
on the Book of Mormon, del 1, s 91).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
1 Nephi 13.

Gör en jämförelse

I 1 Nephi 13:1–9 beskriver Nephi en ”avskyvärd kyrka” vars
mål det är att förgöra Guds heliga (se ”Förstå skrifterna” ovan).

1. När du läser verserna skriver du upp vad de människor vill
som enligt Nephi står under Satans inflytande. Gör sedan
en annan lista över några av de välsignelser som är viktigast
för medlemmarna i kyrkan.

2. Skriv ett kort avsnitt som förklarar varför välsignelserna på
den trofaste medlemmens lista för med sig större lycka än
det som finns skrivet på den andra listan.
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Passa ihop rubriker med skriftställen

I 1 Nephi 13:10–19 finns en redogörelse för Nephis syn om
hur europeiska upptäcktsresande upptäckte den amerikanska
kontinenten. Han såg också den konflikt som de europeiska
bosättarna skulle få med Lehis ättlingar om deras hemländer.

1. Skriv av följande rubriker i din anteckningsbok. Skriv
därefter upp ett versnummer från 1 Nephi 13:10–19 som kan
passa ihop med respektive rubrik:

• Pilgrimer seglar till nya världen för att vinna religionsfrihet

• Trots underlägset antal var de revolutionära arméerna
segerrika

• Båtar seglar 500 mil över Atlanten

• Columbus seglar till Nya världen

• Indianer drivs bort från sina hem

• USA den mest framgångsrika nationen

• Icke-judar har framgång i Amerika

2. Vad vet du om ditt lands historia som visar att Herren
förberett det för att ta emot evangeliet?
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Sammanfatta profetiorna

Nephi fick se hur Bibeln, Mormons bok och andra skrifter
skulle komma fram i de sista dagarna. Sammanfatta vad Nephi
såg genom att besvara följande frågor:

1. Vad fick han se skulle hända med Bibeln efter att den blivit
skriven av profeter och apostlar, och som skulle få
icke-judarna att ”råka i villfarelse”? (Se 1 Nephi 13:20–29.)

2. Vad skulle Herren göra för Nephis efterkommande efter
icke-judarnas ankomst till Amerika? (Se 1 Nephi 13:30–31.)

3. Vad skulle Herren göra för att hjälpa icke-judarna, judarna,
Lehis ättlingar och medlemmarna i hans kyrka idag, att lära
sig det sanna evangeliet? (Se 1 Nephi 13:32–41.)

4. Hur kan du tillämpa budskapet i vers 37 på dig och dina
framtida beslut?

Berättelsen om Nephis syn avslutas i 1 Nephi 14. I synen fick
han se den kamp som skulle äga rum mellan Guds lamms
kyrka och djävulens stora och avskyvärda kyrka. Lägg märke
till de löften som Herren gav till de icke-judar som tar emot
evangeliet i de sista dagarna. Även om du tillhör Israel, såvida
du inte är av judisk härkomst eller ättling till Lehi, räknas du
bland de icke-judar som Nephi skrev om. När du läser kapitlet,
lägg då märke till vilken uppgift du har i Herrens verk i de
sista dagarna.

Förstå skrifterna
1 Nephi 14

1 Nephi 14:7–10 – Varför finns det ”endast två kyrkor”?
”Djävulens kyrka” syftar inte på någon speciell kyrka, utan på
varje person, grupp, organisation eller filosofi som motarbetar
Jesu Kristi kyrka och Guds barns frälsning. Sanning och godhet

Omstörtas (v 2) – Beblandas
med andra människor så
att identiteten inte längre går
att urskilja

Avskyvärd (v 3) – Ogudaktig,
ond

Ytterligare (v 3) – Fullständigt,
totalt

Stort och underbart verk
(v 7) – Detta syftar på

evangeliets och kyrkans
återställelse

Timligen (v 7) – Fysiskt

Sköka (v 10) – Djävulens
kyrka är en sköka på så sätt
att de som tillhör den har
övergett Gud och följer Satan.

Herravälde (v 11) – Rike,
område, fäste

1 Nephi 14
Nephis syn om icke-judarna 

i de sista dagarna

finns helt klart också utanför Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga, men evangeliets fullhet, som bara finns i den återställda
kyrkan, är nödvändigt för den frälsning som vår himmelske
Fader vill att hans barn ska få. Evangeliets återställelse, det
”stora och underbara verket” (se 1 Nephi 14:7), som ängeln for-
mulerade det för Nephi, skulle splittra människorna, ”antingen
till att övertyga dem, så att de kunna erhålla frid och evigt
liv eller ock att överlämna dem åt deras egna hjärtans hårdhet
och deras förstånds blindhet, så att de nedstörtas i träldom
och även undergång” (v 7).

Äldste Bruce R McConkie, som var medlem i de tolv apostlar-
nas kvorum, lärde: ”Det finns bara ljus och mörker; det finns
ingen dunkel skymningszon. Antingen vandrar människorna
i ljuset eller också kan de inte bli frälsta. Allt som är mindre
än frälsning är inte frälsning. Det kan vara bättre att vandra i
skymningsljuset, eller fånga en avlägsen grynings strålar, än att
vara helt omsluten av mörker, men själva frälsningen är endast
till för dem som stiger fram i middagstidens strålande solljus”
(The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of Man
[1982], s 54).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
1 Nephi 14.

Finn de villkorliga löften som ges

I 1 Nephi 14:1–3 berättade ängeln för Nephi om de villkorliga
välsignelser som var tillgängliga för icke- judarna, däribland
oss. Dessa välsignelser ges i form av villkorliga löften – om du
gör en sak så kommer Gud att göra en annan. Hitta löftena och
avsluta följande uttalanden i din anteckningsbok.

Om:

• Icke-judarna . . .

• Och inte förhärdar . . .

Då:

• Skall de bli räknade . . .

• De skall vara ett . . .

• De skall aldrig mera . . .

• Och den stora grop . . .

Finn bevis i en tidning

I 1 Nephi 14:7–10 sade ängeln till Nephi att människor måste
göra ett av två val.

1. Gå igenom verserna och sammanfatta vilka de två valen är
(se även ”Förstå skrifterna”).

2. Gå igenom artiklarna och annonserna i en tidning och försök
hitta åtminstone två exempel på människor, grupper eller
filosofier som Satan vill att vi ska förlita oss på istället för på
Jesu Kristi evangelium. Förklara varför sådant inte kan ge
oss ”frid och evigt liv” (v 7).
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Formulera dina egna provfrågor

I slutet av sin syn såg Nephi den kamp som skulle äga rum
mellan ”Guds Lamms kyrka” och djävulens kyrka. Han fick
också veta att en annan profet skulle få en liknande uppen-
barelse många år senare.

1. Gå noggrant igenom 1 Nephi 14:11–30 och skriv sex till åtta
provfrågor som du tror är viktiga att ställa utifrån dessa
verser. Glöm inte bort att skriva svaren.

2. Vad lärde du dig av verserna om hur din egen framtid kan
komma att se ut?

I 1 Nephi 11–14 finns en redogörelse för en storslagen syn
som Nephi fick som svar på sin önskan att ”se det som [hans]
fader har sett” (se 1 Nephi 11:3). Lägg märke till i 1 Nephi 15
vad Nephi upptäckte om Laman och Lemuel efter det att
han fått undervisning av änglar. När du läser kapitlet, var då
uppmärksam på anledningarna till att Nephi kunde vandra i
den gudomliga uppenbarelsens ljus samtidigt som hans bröder
trevade sig fram i mörkret. Lägg också märke till de andra
förklaringarna som Nephi gav och som hjälper oss förstå de
uppenbarelser som han och hans far, Lehi, fick.

Förstå skrifterna
1 Nephi 15

1 Nephi 15:13, 16 – Vad menas med inympning?
För att få en förklaring på vilket sätt Israels hus påminner
om ett träd, och för att se hur inympning går till, se ”Förstå
skrifterna” för 1 Nephi 10:14 (s 21).

Ordväxling (v 2, 6) – Häftig
diskussion, gräl

Förvirrade (v 20) – Beblandade
med andra folk så att deras
identitet inte längre går att
urskilja

Tillfredsställda (v 20) –
Lugnade

Motståndarens glödande pilar
(v 24) – Satans våldsamma
angrepp

Prövningens dagar (v 31) –
Prövotid (det vill säga det
här jordelivet, dödligheten)

Timligt (v 31) – Fysiskt

1 Nephi 15
Nephi undervisar sina bröder

Studera skrifterna
Gör en av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
1 Nephi 15.

Finn ”om-då”-mönstret

Nephi hörde sina bröder säga att de inte förstod sin fars dröm.

1. Gå igenom 1 Nephi 15:1–9 och förklara vad Nephi gjorde för
att förstå vad hans far sade, som bröderna inte gjorde.

2. Avsluta följande meningar i din anteckningsbok för att visa
det villkorliga mönstret i vers 11 för hur man enligt Nephi
tar emot uppenbarelse:

Om:

• Ni inte . . .

• Utan bedjen . . .

• Förvissade . . .

Då:

• Skall detta utan tvivel . . .

3. Fundera över dessa ”om-uttalanden” och vad du kan göra
för att öka din förmåga att ta emot svar från din himmelske
Fader.

Placera uttalandena i rätt ordning

I Nephis svar till sina bröder liknade han Israels hus vid ett
olivträd. Använd 1 Nephi 15:12–20 för att lättare sätta följande
meningar i rätt ordning:

• Evangeliet går till icke-judarna eftersom judarna och
lamaniterna förkastade det.

• Icke-judarna kommer att acceptera evangeliet och inympas
i det olivträd som representerar Israel.

• Nephiterna är en gren som brutits av från Israels träd.

• Trädet kommer att återställas för att de löften som gavs till
Abraham ska uppfyllas.

• Lehis ättlingar kommer att höra och ta emot evangeliet.

Tillämpa ett citat

Äldste Neal A Maxwell, medlem
i de tolv apostlarnas kvorum,
sade: ”Verkliga lärjungar kan ta
emot vedersakarens brinnande
pilar utan att skadas genom att
hålla upp trons sköld med en
hand medan de håller järnstången
i den andra . . . Var så säkra! Båda
händerna behövs!” (Nordstjärnan,
juli 1987, s 63).

Läs noggrant igenom 1 Nephi 15:21–36 och skriv sedan ett
avsnitt som handlar om hur tro och att hålla fast vid Guds ord
kan hjälpa dig att motstå de frestelser du möter.
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Har du någon gång lagt märke till att när du är i harmoni med
Anden så är det mycket lättare att handskas tålmodigt med
det som går fel i ditt liv? Å andra sidan märker de flesta att
när de avlägsnar sig från Herren så har de svårare att kontrol-
lera sitt humör. I 1 Nephi 16 kan du läsa om dessa båda
erfarenheter. Upptäck hur Herren ibland använder motgångar
för att ge oss viktig undervisning.

Förstå skrifterna
1 Nephi 16

Slungor används fortfarande på vissa 
platser i vår tid.

Hårda ord (v 1–2) – Sanningar
som är svåra att ta emot

Sårar dem i deras allra
innersta (v 2) – Avslöjar deras
skuld

Förmana (v 4) – Vädja till,
uppmuntra

Slungor (v 15) – Vapen som
användes för att kasta stenar

1 Nephi 16
En mirakulös vägvisare 

och en brusten båge

1 Nephi 16:10 – Vad var det för ”rund kula [som var]
tillverkad med sällsynt konstfärdighet”?
Ordet sällsynt betyder i den här versen noggrant gjord, detalje-
rad. Herren förberedde kulan som vägvisare åt Lehi och hans
lilla grupp i ödemarken. Genom Alma får vi veta att kulan, som
fungerade som vägvisare eller kompass, kallades för Liahona
(se Alma 37:38).

Lehi och hans familj upptäckte att Liahona hade två visare
som visade dem vilken väg de skulle färdas (se 1 Nephi 16:10).
På kulan visades en skrift som förändrades på ett mirakulöst
sätt ”tid efter annan” (v 29; se v 26–30). Vägvisaren fungerade
bara i enlighet med deras tro (se v 28–29).

Studera skrifterna
Gör aktivitet C (aktiviteterna A och B är frivilliga) när du
studerar 1 Nephi 16.

Skriv en definition

Nephis bröder beklagade sig eftersom Nephi ”yttrat hårda ord”
till dem (1 Nephi 16:1).

1. Studera verserna 1–3 och förklara vad du tror att de menade
med ”hårda ord”.

2. Förklara varför dessa sanningar inte var ”hårda ord” för
Nephi.

Rita en bild

Studera 1 Nephi 16:10–30 och rita en bild på hur du tror att
Liahona kan ha sett ut. Ta med en beskrivning av dess detaljer.

Sammanfatta vad som hände

Lehis familj fick lida i ödemarken när Nephis båge gick sönder.

1. Sammanfatta vad som hände i vart och ett av följande
avsnitt i 1 Nephi 16 och förklara sedan vad du tror att Lehis
familj kan ha lärt sig av varje erfarenhet:

a. Verserna 17–19

b. Verserna 20–21

c. Verserna 22–23

d. Verserna 24–29

e. Verserna 30–31

2. Hur kan Nephis erfarenhet med den trasiga pilbågen vara
till hjälp för dig om du plötsligt skulle förlora ett arbete som
ger dig möjlighet att ge din familj mat och kläder?

3. Varför tror du att Nephi vände sig till Lehi för att få råd
om var man skulle jaga för att finna föda, trots att Lehi
beklagade sig?
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Lehis lilla grupp avslutade till sist sin färd i ödemarken när
Herren vägledde dem till en bördig plats vid havet, som de
kallade för Ymnighet. I 1 Nephi 17 ger Nephi en del detaljer
om deras upplevelser i ödemarken som han inte nämnt
tidigare. Var uppmärksamma på hur länge de hade färdats
i ödemarken, vad de åt och hur de kunde överleva på en
sådan diet. Lägg också märke till varför Laman och Lemuel
började beklaga sig igen.

Tänkbar resväg för Lehis resor i ödemarken

Jerusalem

”Gränstrakterna 
av Röda havet” 
(1 Nephi 2:5)

”Närheten av 
Röda havet” 
(1 Nephi 16:14) ”Allt framgent färdades 

vi i nästan ostlig riktning” 
(1 Nephi 17:1)

Ishmael dog på en plats 
”som kallades Nahom” 
(1 Nephi 16:34)

Ymnighet
(1 Nephi 17:5)

(Persiska viken)
Nedre havet

Röda
   havet
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1 Nephi 17
”Du skall bygga en båt”

Förstå skrifterna
1 Nephi 17

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–E) när du studerar
1 Nephi 17.

Vad lärde sig Nephi av resan
i ödemarken?

1. Gå igenom 1 Nephi 17:1–6, 12 och besvara följande frågor om
resan i ödemarken:

a. Hur lång tid tog det för dem att färdas från Jerusalem till
landet Ymnighet?

b. Vad var deras huvudsakliga föda i ödemarken?

c. Varför tror du att Nephi sade: ”Stora voro Herrens
välsignelser över oss” (v 2)?

2. Ta reda på vad det är ”vi sålunda ser” genom att identifiera
det villkorliga mönstret i vers 3:

Om ”människornas barn 

Så ”när han dem och och 
förser dem med 

3. Även om du inte vandrar omkring i en öken kan du ändå
ställas inför stora utmaningar i ditt liv. Förklara hur du kan
tillämpa det du har lärt dig genom ”Sålunda se vi-mönstret”
i ditt liv.

Ge ett nutida exempel

Herren befallde Nephi att bygga en båt – en uppgift som låg
över hans naturliga förmåga. Studera 1 Nephi 17:7–11 och lägg
märke till vad Herren gjorde och vad han krävde att Nephi
skulle göra. Skriv sedan en redogörelse om en person i vår tid
som ombeds att göra någonting svårt och som måste förlita
sig på Herren för att veta hur det ska genomföras.

Vistades (v 3–4) – Stannade
ett tag

Ehuru (v 6) – Trots att

Blåsbälg (v 11) – Ett redskap
med vilket man blåser luft på
elden för att göra den hetare

Blåsbälgar

Förordningar (v 22) – Lagar,
regler

Träldom (v 24–25) – Slaveri

Aktar allt kött som ett (v 35) –
Anser alla sina barn vara lika
mycket värda

Rämna (v 45) – Slitas isär

Sargad av ångest (v 47) –
Drabbad av stor sorg

Upplösning (v 48) – Förtäras

Förvissna (v 48) – Vissna bort

Intet (v 48) – Ingenting
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Jämför bröderna

1. Studera 1 Nephi 16:1–3, 18–20, 37–38; 17:17–21, 48 och skriv
ner anledningar till att Laman och Lemuel klagade, eller var
arga, och varför ”de fröjdade sig”.

2. Studera 1 Nephi 16:4–5; 17:19, 47 och skriv ner anledningar
till varför Nephi fröjdade sig och varför han var sorgsen.

3. Vad kan du lära dig om männens karaktär genom skillnaderna
i de två förteckningarna?

4. Jämför vad Laman och Lemuel sade att de visste i 1 Nephi
16:38; 17:19, 22, med vad de sade att de visste i 1 Nephi 17:55.
Vad hade förändrat deras insikt?

5. Vad har du lärt dig av 1 Nephi 17 som kan hjälpa dig att bli
mer lik Nephi och mindre lik Laman och Lemuel?

Skriv ner det med egna ord

Nephi påminde sina bröder om berättelsen om hur Mose ledde
Israels barn ut ur Egypten och jämförde det med hur Lehi ledde
sin familj ut från Jerusalem (se 1 Nephi 17:23–45).

1. Gå igenom verserna och skriv ner åtminstone fyra likheter
mellan vad som hände Moses folk och vad som hände med
Lehis grupp.

2. Läs noggrant igenom 1 Nephi 17:45 och förklara vad du
tror att det innebär att ”förnimma” Herrens ord. Du kan
också berätta om ett tillfälle då du kände hur skrifterna
talade till dig.

Förklara bilden

Nephis bröder var inte glada. 
Endast Herrens kraft kunde
förhindra dem från att ta hans
liv. Till höger finns en beskriv-
ning av en händelse från
1 Nephi 17:48–55. Förklara vad
som händer i bilden och berätta
vilka verser den beskriver.

Har du känt människor som lidit på grund av sina synder,
men som inte har velat förändra sig? Omvände de sig slut-
ligen? Hur mycket lidande fick de utstå innan de förändrade

1 Nephi 18
Resan till det förlovade landet

sitt uppträdande? Vilka mer påverkades av deras uppträdande?
Laman och Lemuel hade en sådan erfarenhet i 1 Nephi 18.
Leta efter vad som slutligen motiverade dem att omvända sig.
Lägg också märke till vilken inverkan deras envishet hade på
den övriga familjen.

Förstå skrifterna
1 Nephi 18

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
1 Nephi 18.

Intervjua dem

Lehis familj var beredda att segla till ett okänt land i en båt med
ovanlig utformning (1 Nephi 18:1–7). Om du var en reporter
som fått i uppgift att intervjua familjemedlemmarna före deras
avresa, vad tror du att de skulle säga? Välj ut tre medlemmar
i Lehis grupp och ge förslag på två frågor som du skulle kunna
ställa som journalist. Skriv sedan ner det du tror att personerna
skulle svara på dina frågor. Välj ut tre medlemmar av Lehis
grupp och ge förslag på två frågor som du skulle kunna ställa
som reporter. Skriv sedan ner vad du tror att människorna
skulle säga som svar på dina frågor.

Missa inte detaljerna!

Berättelsen om Lehis familj som seglade till det förlovade
landet är mycket intressant och innehåller några viktiga detaljer
som lätt kan förbises. När du har läst 1 Nephi 18 besvarar du
följande frågor:

1. Vilka två nya medlemmar i Lehis familj nämns för första
gången i det här kapitlet?

2. Varför tror du att Herren tillät att Nephi var bunden så länge
istället för att på ett mirakulöst sätt befria honom, som han
gjorde i 1 Nephi 7:18; 16:39 och 17:48?

3. Vad händer i det här kapitlet som uppfyllelse av det som
Herren profeterade om i 1 Nephi 17:13?

Andades hot (v 17) – Hotade
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Lärdomar för livet

Berättelsen om resan till det förlovade landet kan också ses
som en metafor (symbol) för vårt jordiska liv. Många människor,
till exempel Nephis bröder i 1 Nephi 18:9, koncentrerar sig på
jordiska intressen och glömmer bort Gud och att de är beroende
av hans kraft. Besvara följande frågor och beskriv hur denna
berättelse kan påminna om de erfarenheter vi själva kan göra:

1. Hur liknar det Nephi gjorde för sina bröder, i vers 10, det
som vårt samvete (Kristi ljus) gör för oss?

2. På vilket sätt liknar den kompass som inte fungerade i
stormen det som händer oss när vi ”dövar” vårt samvete?

3. Vad kan Nephis frigivning jämföras med i vårt liv?

4. Vad hände när Nephi bad? Hur kan du tillämpa detta i ditt
eget liv? (Se särskilt v 1–3, 21–23.)

5. Hur kan Nephis beskrivning av det råa uppförandet som
hans bröder hade, och Ishmaels söner och deras hustrur
(se v 9), tillämpas på en del av den bristande respekt som
visas andra i vår tid?

Varför älskar en del människor skrifterna och finner ett
överflöd av tröst, hopp och uppmuntran i dem, medan andra
inte tycks ha något intresse för dem eller betraktar dem som
meningslösa? Nephi sade till oss att det som han skrev inte
skulle vara välbehagligt för världen utan vara behagligt för
Gud och ”dem som icke äro av världen” (1 Nephi 6:5). Varför
tror du att de människor som har sitt hjärta fäst vid detta
liv inte har mycket intresse för det som hör evigheten till?
När du studerar 1 Nephi 19, leta då efter vad Herren har gjort
och gör för att uppmuntra sina barn att komma hem och
leva tillsammans med honom igen.

Förstå skrifterna
1 Nephi 19

Tilldrog sig (v 2) – Hände

Rämna (v 12) – Slitas sönder

Gisslade (v 13) – Plågade,
straffade

1 Nephi 19
”På det jag till fullo måtte kunna 

förmå dem att tro på Herren”

1 Nephi 19:1–6 – Två uppsättningar med plåtar
I 1 Nephi 9 skrev Nephi att han
förberedde två uppsättningar
med plåtar. Den första uppsätt-
ningen, Nephis större plåtar,
innehöll en detaljerad redogö-
relse om hans folk. Den andra
uppsättningen, Nephis mindre
plåtar, var en helig religiös
uppteckning. I 1 Nephi 19 syftar
orden ”de första plåtarna”
eller ”de andra plåtarna”
på Nephis större plåtar och
uttrycket ”dessa plåtar”
syftar på de mindre plåtarna

(se ”De huvudsakliga källorna till Mormons bok”, s 12).

Nephi hoppades att framtida generationer skulle upptäcka att
dessa skrifter hjälper dem att komma till Kristus.

1 Nephi 19:10 – Vilka var Zenock, Neum och Zenos?
Nephi citerade Zenock, Neum och Zenos som profeter på
Gamla testamentet tid vars detaljerade profetior om Jesus
Kristus fanns upptecknade på mässingsplåtarna. Deras vittnes-
börd finns inte medtagna i det Gamla testamente som vi har
idag. Deras skrifter tillhör uppenbarligen några av de ”tydliga
och högst dyrbara” sanningar som togs bort av ”en stor och
avskyvärd kyrka” (1 Nephi 13:26). Utan Mormons bok skulle
vi inte ha känt till någonting om de tre trofasta profeterna på
Gamla testamentets tid eller deras profetior.

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
1 Nephi 19.

Räkna upp de ”tydligare och
värdefullare ställena”

Herren befallde Nephi att på sin andra uppsättning med
plåtar (de mindre plåtarna) ta med många av de tydliga
och värdefulla ställen som skulle komma att saknas i Bibeln
(se 1 Nephi 19:3 och ”Förstå skrifterna”).

1. Gå igenom 1 Nephi 19:8–14 och skriv ner de sanningar som
Nephi lärde sig om Jesu Kristi födelse, liv och död, och vad
som skulle hända med Israels hus efter hans död.

2. Identifiera de sanningar som Nephi sade att han lärde sig
från ängeln och det som han lärde sig av det som Zenock,
Neum eller Zenos skrev.
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Vad skulle det göra för skillnad?

Fundera över de detaljerade profetior om Jesu liv som återställts
i Mormons bok (se 1 Nephi 19:8–14). Hur tror du att judarnas
och andra kristnas trosuppfattningar skulle vara annorlunda om
dessa sanningar fortfarande fanns i Gamla testamentet?

Kunskap om nyckelskriftställen –
1 Nephi 19:23

Nephi läste mycket för sin familj om det som står i profeten
Jesajas skrifter. Läs 1 Nephi 19:22–24 och förklara varför Nephi
ville att hans familj (och vi) skulle få kunskap om Jesajas ord.

Nephi läste för sitt folk från Jesajas profetior för att ”till
fullo . . . kunna förmå dem att tro på Herren, deras Återlösare”
(1 Nephi 19:23). I 1 Nephi 20–21 finns några av Jesajas
viktiga profetior från mässingsplåtarna nedtecknade, som
liknar dem som finns i Gamla testamentet. När du läser de här
kapitlen, ta då reda på vad Jesaja lärde om Israels hus. Varför
har Israel blivit så förföljt under seklernas gång och vad gör
Herren för att få hans förbundsfolk att återvända till honom?
Som del av det nutida Israel kan också vi tillämpa Jesajas ord
i vårt liv.

Förstå skrifterna
1 Nephi 20

1 Nephi 20:1 – Vad menas med ”Judas källor”?
Äldste Bruce R McConkie skrev: ”Jesaja säger att ’Jakobs hus’
är ’flutna ur Judas källa’ (se Jesaja 48:1), ett uttalande som är av
stort intresse för sista dagars heliga i ljuset av det faktum att de
ord som finns upptecknade på mässingsplåtarna har tillägget,

Svärjen (v 1) – Ingår förbund,
lovar

Stödjen eder (v 2) – Förlitar
sig på, förblir trofast mot

Egensinnig (v 4) – Envis

Trolöst (v 8) – Oärligt, utan
lojalitet

Överträdare (v 8) – Person
som bryter buden

Avhålla (v 9) – Skjuta upp,
dröja

Luttrat (v 10) – Renat

Din livsfrukt (v 19) –
Efterkommande (barn,
barnbarn, o s v)

1 Nephi 20–21
Budskap från profeten Jesaja

’eller ut ur dopets vatten’ (1 Nephi 20:1), sålunda bevarande
i ursprunglig form en gammaltestamentlig text om dopet”
(Mormon Doctrine, s 832). Det här är ett utmärkt exempel på
”tydliga och dyrbara” sanningar som tagits bort från Bibeln
(1 Nephi 13:29).

1 Nephi 20:1–2 – ”I kallen eder efter den heliga staden”
I 1 Nephi 20:1–2 tillrättavisar profeten Jesaja Israels hus för att
de påstår sig följa Herren utan att hålla hans bud. De ansåg
att eftersom de var hans förbundsfolk och bodde i den heliga
staden Jerusalem så skulle Gud alltid beskydda dem. Jesaja
påminde dem om att det inte är var man bor utan hur man lever
som är viktigt (se v 18–22). Samma princip gäller idag.

Jerusalem, den forntida heliga staden

1 Nephi 20:3–8 – ”Det som tillförne skett har jag
förkunnat . . . jag . . . har visat dig nya ting”
Herren har gett sina barn många bevis eller anledningar till att
tro på hans ord och hans profeter. I 1 Nephi 20:3–8 citerade
han en del av bevisen och förklarade varför dessa profetior var
nödvändiga. Ända från början har Gud uppenbarat många
händelser som skulle komma att äga rum långt in i framtiden.
Ett av hans syften med dessa långsiktiga profetior var att för-
hindra ogudaktiga människor från att ge avgudar eller falska
gudar äran för hans förunderliga verk (se v 3–5). Gud har
också uppenbarat händelser som har ägt rum plötsligt, så att de
ogudaktiga inte skulle kunna säga ”det visste jag” (se v 6–8).

1 Nephi 20:14–17 – Herren stöder sina profeter
Herren älskar sina profeter och ”skall uppfylla sitt ord, som
han förkunnat genom dem” (v 14). I en uppenbarelse i vår
tid har Herren sagt: ”Vare sig de hava talats med min egen röst
eller med mina tjänares, ty det är detsamma” (L&F 1:38).

1 Nephi 21

Herdar (v 1) – Syftar här på
judarnas religiösa ledare

Från min moders liv (v 1) –
Innan jag föddes

Koger (v 2) – Behållare för
förvaring av pilar

Tecknat (v 16) – Skurit in,
markerat

För trångt (v 20) – När Herren
samlar sitt folk till Sion
kommer de åter att vara
mycket många
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1 Nephi 21:1 – En viktig sak har återställts genom
mässingsplåtarna
Hela den första meningen i Jesajas profetia som citeras i
1 Nephi 21:1 finns inte i det motsvarande kapitlet i Jesaja
(se Jesaja 49:1). Materialet fanns tydligen på de mässingsplåtar
som Nephi använde sig av men har gått förlorat från vår nuva-
rande bibel. Jesaja 49 (eller 1 Nephi 21) berättar om Messias
ankomst, Israels insamling och evangeliets spridning till icke-
judarna. Genom den version som finns i Mormons bok lär
vi oss att detta budskap var speciellt riktat till de israeliter
(exempelvis Lehis familj) som likt grenar brutits av från Israels
hus och skingrats. Vi får också veta att orsaken till försking-
ringen var ogudaktigheten hos deras ledare i Jerusalem.

1 Nephi 21:1–9 – Vem var det som Gud kallade innan
han var född?
I dessa verser beskrivs Frälsaren, Jesus Kristus, som kallades
före sin födelse (se v 1), vars ord tränger in i de ogudaktigas
hjärta likt ett skarpt svärd (se v 2), vars liv är fläckfritt, likt en
polerad pil (se v 2), som är ett ljus för icke-judarna (se v 6) och
som föraktas av människor (se v 7). Eftersom profeternas liv
ibland kan ses som sinnebilder, eller exempel, på Frälsaren, kan
dessa verser också tillämpas på Jesaja. De kan också tillämpas
på profeten Joseph Smith:

• Han var förutordinerad. Han vittnade: ”Varje man som har
en kallelse att predika till världens invånare, blev ordinerad
till denna kallelse i det Stora rådet i himmelen, innan världen
var till. Jag antager, att jag ordinerades till detta ämbete
i det rådet” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 316; se även
2 Nephi 3:7–15).

• Hans ord var skarpa och hans liv en polerad pil. Han sade:
”Jag är lik en stor, råhuggen sten, som rullar ned från ett högt
berg, och den enda polering jag får, är när något hörn skrapas
av genom att vidröra något annat, då den med tilltagande
styrka slår emot religiös förblindelse, prästlist . . . lögnaktiga
redaktörer, mutade domare och jurymedlemmar, som
understödjas av pöbelhopar, gudsbespottare, tygellösa och
fördärvade män och kvinnor – hela helvetet som slår av ett
hörn här och ett där. Sålunda bliver jag en polerad pil i den
Allsmäktiges koger” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 261).

• Han sändes som ett ljus till icke-judarna. Herren förkunnade
för honom: ”Detta släkte skall hava mitt ord genom dig”
(L&F 5:7–10; se även L&F 86:11).

• Han var föraktad av människor. Ängeln Moroni profeterade att
Joseph skulle bli omtalad på både gott och ont bland alla
människor (se Joseph Smiths skrifter 2:33).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–E) när du studerar
1 Nephi 20–21.

Finn svaren

Jesaja såg felen och bristerna hos Israels barn. Han kallade
dem till omvändelse så att de skulle kunna genomföra det
verk som Herren gett dem och ta emot hans välsignelser. Läs
1 Nephi 20:1–11, 20 och besvara följande frågor:

1. Vad har Herren gjort för att visa sitt folk vem han är?
(Se v 3–8; se även ”Förstå skrifterna” för 1 Nephi 20:3–8.)

2. Varför tror du att Jesaja använde en järnsena (se v 4) för att
beskriva Israels barn?

3. Vad sade Herren att han skulle göra för människorna, trots att
de hade varit upproriska i det förflutna? Varför? (Se v 9–11.)

4. Vad sade Herren att människorna måste göra? (Se v 20;
se även Mosiah 26:29–30.)

5. Hur kan Jesajas lärdomar tillämpas i vår tid och vara ”oss till
nytta och lärdom” (1 Nephi 19:23)?

Beskriv jämförelserna

I 1 Nephi 20:11–17 tillkännagav Herren sin roll som Skapare och
Frälsare. De här verserna berättar också om hans kärlek och
stöd till sina profeter. I verserna 18–22 beskrev Jesaja vad som
skulle ha hänt Israels barn om de hade varit lydiga hela tiden.
Därefter kallade han dem till omvändelse.

1. Gå igenom 1 Nephi 20:18–22 och förklara hur de jämförelser
(med ord som såsom) Jesaja använde sig av – en ström, böljor,
sand och sandkorn – beskriver Herrens löften till de trofasta.

2. Varför tror du att de ogudaktiga inte har någon frid? (Se v 22.)

Profetior kan uppfyllas på mer
än ett sätt

Ett kännetecken på många av Jesajas profetior är att de kan ha
mer än en tillämpning och att de kan uppfyllas på mer än ett sätt.

1. Studera 1 Nephi 21:1–10 och förklara på vilket sätt dessa
verser beskriver Jesus Kristus.

2. Förklara hur dessa verser också kan vara en beskrivning av
profeten Joseph Smith (se även ”Förstå skrifterna”).
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Hur minns du Frälsaren?

1. När Herren inte kunde välsigna
Israel (Sion) på grund av folkets
olydnad, vad trodde då folket
hade hänt? (Se 1 Nephi 21:14.)

2. Vad skulle, enligt Herren, alltid
påminna honom om hans folk?
(Se v 16.)

3. Skriv några rader och förklara
vad det är som hjälper dig att
minnas Frälsaren, både i kyrkan
och vid andra tillfällen.

”Dock vill jag ej förgäta dig, 
o Israels hus”

Sätt upp tankarna i rätt ordning

I 1 Nephi 21:22–26 finns Jesajas löfte om att Herren kommer att
frälsa sitt folk. Här följer ett flertal viktiga tankar från dessa
verser. Sätt dem i den ordning som de förekommer i verserna.

• Herren kommer att befria dem som befinner sig i syndens
och ogudaktighetens fångenskap.

• Människor med stort inflytande kommer att stödja kyrkans
arbete.

• Varje person kommer att veta att Jesus Kristus är Frälsaren.

• Herren ska strida mot dem som kämpar mot hans kyrka.

• De som förlitar sig på Herren kommer inte att skämmas för
evangeliet.

• Herren ska återställa kyrkan bland hedningarna som ett
rättfärdighetens standar för världen.

• De som kämpar mot kyrkan kommer själva att gå under.

Nephi visste att Jesajas ord skulle vara svåra för en del
människor att förstå. Faktum är att Nephis egen familj bad
honom att förklara det som han citerade i 1 Nephi 20–21
(se 1 Nephi 22:1). När du läser 1 Nephi 22, var då uppmärksam
på hur Nephi förklarade många av de viktiga sanningar som
finns upptecknade i 1 Nephi 20–21. Var särskilt uppmärksam
på vad Nephi sade om Israels förskingring och den roll icke-

1 Nephi 22
Händelser i de sista dagarna

judarna skulle spela i Israels insamling i de sista dagarna. Kom
ihåg att medlemmarna i hans kyrka idag, även om vi tillhör
Israels hus genom blodslinje och genom förbund, tillhör de
icke-judar som nämns i kapitlet och att vi har en uppgift för
Israels insamling.

Förstå skrifterna
1 Nephi 22

1 Nephi 22:8 – Vad är det för ”underbart verk”
som Herren ska utföra i de sista dagarna?

Under en stor del av sin
långa historia var Israels barn
trolösa mot den Gud som
gjort dem till hans utvalda
folk. Trots att han välsignade
dem föredrog de ofta värl-
dens vägar framför Guds
vägar. Följden blev att många
av dem skingrades över
världen och förlorade sin
identitet. Lehis ättlingar är
ett exempel på en familj
som skingrades och behöll
sin identitet. De visste vilka
de var. Det underbara verket
i de sista dagarna innebär
att samla in så många av

Israels skingrade ättlingar som är villiga att återvända till
Herren. Även om dagens medlemmar i kyrkan tillhör Israels
hus så kallade Nephi oss för icke-judar, eftersom vi kommer
från icke-judiska nationer.

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
1 Nephi 22.

Israels förskingring: Vilka, var,
när och varför?

Jesajas ord angående Israels förskingring finns upptecknade
i 1 Nephi 21:1. Nephi förklarade mer om förskingringen i
1 Nephi 22:3–5. Sammanfatta vad vi mer får lära om försking-
ringen genom Nephi. Var noga med att förklara vilka som
skingrades, när och var de skingrades och varför.

Blottar sin arm (v 10) – Visar
sin makt

Obemärkthet (v 12) –
Anonymitet, vara okänd

Herradöme (v 24) – Makt,
kontroll, myndighet
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Passa ihop tankar med skriftställen

I 1 Nephi 21:22 talade Jesaja om den uppgift som icke-judarna
har vid Israels insamling. I 1 Nephi 22 gav oss Nephi mer
information om insamlingen. Skriv av vart och ett av följande
uttalanden i din anteckningsbok och den vers eller de verser
från 1 Nephi 22:6–12 som innehåller samma tanke:

• Herrens kraft är nödvändig för att icke-judarna ska kunna
välsigna alla människor med evangeliet.

• De icke-judiska nationernas rikedom och framgång kommer
att användas för att stödja det missionsarbete som är nödvän-
digt för att samla in det skingrade Israel.

• När Israel samlas in kommer de att få kunskap om att
Jesus Kristus är deras Frälsare.

• En stor icke-judisk nation kommer att skingra Lehis ättlingar.

• Icke-judarna kommer att välsigna hela Israels hus genom
att undervisa dem om evangeliet.

• Herren kommer att ge evangeliet till den stora icke-judiska
nationen. Denna nation kommer i sin tur att välsigna Lehis
ättlingar genom att ge dem evangeliet.

• Herrens förbund kommer att uppenbaras för världen genom
Herrens kraft.

Skriv en tidningsrubrik

I 1 Nephi 22:13–18 beskrev Nephi den dom som skulle komma
över de ogudaktiga i de sista dagarna. Skriv en tidningsrubrik
för var och en av dessa verser som beskriver de händelser som
Nephi beskrev.

Gör en jämförelse

Nephi förklarade några av skillnaderna mellan vad som
kommer att hända de rättfärdiga och vad som kommer att
hända de ogudaktiga i de sista dagarna.

1. Studera 1 Nephi 22:16–26 och skriv ner löftena till de
rättfärdiga. Gör en annan förteckning över straffdomarna
som kommer att drabba de ogudaktiga.

2. Läs 1 Nephi 22:28–31 och förklara vad Nephi ville att vi
skulle lära oss av hans uppteckningar.
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Nephis andra bok

Andra Nephi inleds många år efter det att Lehis familj lämnat
Jerusalem och efter deras ankomst till det förlovade landet.
I de första fyra kapitlen har Nephi antecknat sin fars sista råd
innan han dog. Var under din läsning av 2 Nephi uppmärksam
på vad som hände med familjen efter Lehis död.

Lehis råd i 2 Nephi 1 var särskilt riktade till Laman och
Lemuel. Innan du läser det här kapitlet, fundera då över vad
du skulle vilja säga till Laman och Lemuel om du var deras
förälder. Lägg märke till vad Lehi sade och begrunda vilken
effekt du tror att det kunde ha haft på hans söner.

2 Nephi 1
”Vaknen upp, mina söner!”

1 Nephi 
(mellan 600 och 570 f Kr)

2 Nephi 
(mellan 588 och 545 f Kr)

Jakob 
(mellan 544 och 421 f Kr)

Enos 
(mellan 544 och 421 f Kr)

Jarom 
(mellan 420 och 399 f Kr)

Omni 
(mellan 361 och 130 f Kr)

KÄLLA

Nephis mindre plåtar

BÖCKER

Förstå skrifterna
2 Nephi 1

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar 2 Nephi 1.

Avsluta dessa meningar

I 2 Nephi 1:5–12 finns Lehis ord till sina söner om deras
arvland, som omfattar Nord- och Sydamerika. Avsluta följande
meningar som sammanfattar dessa lärdomar från Lehi. Försök
att formulera dem med egna ord men var noga med att ta med
allt det som Lehi lärde ut:

1. Förutom Lehis efterkommande är landet avsett för . . .
(Se v 5–7.)

Oaktat våra lidanden (v 5) –
Trots att vi hade svårigheter
och prövningar

Genom förbund (v 5) – Gett
ett heligt löfte

Arveland (v 8–9) – Land som
hör till familjen

Helgat (v 7, 32) – Särskilt
avskilt åt heliga ändamål eller
syften

Ofreda (v 9) – Besvära, skada

Sjunka ned (v 10) – Gradvis
avfalla

Hemsökelser (v 12) – Guds
straffdomar

Återlöst (v 15) – Frälst;
en mera bokstavlig betydelse
är ”friköpt från fångenskap”

Stadgar (v 16) – Lagar,
befallningar, regler

Dunkel (v 23) – Leva
i obemärkthet, vara okänd

Skärpan (v 26) –
Tillrättavisning



2. Om de som lever i detta förlovade land tjänar Gud och håller
hans bud, då . . . (Se v 7, 9–12.)

3. Herren förhindrade att andra nationer skulle få vetskap om
landet vid denna tidpunkt eftersom . . . (Se v 8.)

”Varen män”

Äldste Carlos E Asay, som var
medlem i de sjuttios president-
skap, återgav en upplevelse
som han hade som artonårig
präst i aronska prästadömet
när han vägrade att följa med
en grupp vänner på deras
olämpliga aktiviteter. Han
skrev: ”När jag gick därifrån . . .
ropade mina vänner hånfullt
efter mig: ’När skall du bli
vuxen? När tänker du sluta
vara en mes och religiös fana-

tiker? När tänker du bli en man?’” (In the Lord’s Service [1990],
s 46; se även Nordstjärnan, juli 1992, s 39). Lehi bad sina söner
att ”vara män” (se 2 Nephi 1:21), men med detta menade han
någonting helt annorlunda än de unga männen i berättelsen.
När du gör den här aktiviteten, avsluta då nummer 1 och sedan
antingen 2 eller 3.

1. Utgå från vad Lehi undervisade om i 2 Nephi 1:13–24 och
skriv ner minst fem egenskaper som Lehi förknippade
med att vara en gudsman. Bredvid varje egenskap skriver
du upp versen där den nämns.

2. Skriv några rader om skillnaderna mellan de egenskaper
du skrev ner och hur pojkarna i äldste Asays berättelse
reagerade, och hur många andra världsliga människor
definierar vad det innebär att vara man.

3. Gå igenom verserna 13 och 15 och skriv ett avsnitt som
jämför rättfärdiga mäns tillstånd, som Lehi, med världsliga
mäns tillstånd, som Laman och Lemuel.

Jesus Kristus lärde: ”Vad slags män bören I då icke vara!
Sannerligen säger jag eder: Sådana som jag är” (3 Nephi 27:27).

Jakob var den förste av de två barn som föddes åt Lehi och
Sariah i ödemarken (se 1 Nephi 18:7). Därför fick han många
prövningar under sin uppväxt – både som en följd av svårig-
heterna med själva resan och som en följd av hans ”bröders
råhets skull” (2 Nephi 2:1). Lehis råd i 2 Nephi 2 var särskilt

2 Nephi 2
Fria att välja tack vare försoningen

riktade till Jakob, och bidrar till att förklara hur man kan ha
frid och glädje i en värld fylld med elände och motstånd. Det
här är ett av de kapitel i Mormons bok som har mycket att
berätta för oss om vår himmelske Faders lycksalighetsplan.

Förstå skrifterna
2 Nephi 2

2 Nephi 2:3–10 – ”Vägen är beredd . . . och frälsning
är fri”
Jesu Kristi försoning befriar hela människosläktet från fallets
följder och ger möjlighet till befrielse från den personliga
syndens följder (se följande översikt). Som Lehi sade till Jakob:
”Frälsning är fri” (2 Nephi 2:4). Vi är inte frälsta som en följd av
någon egen handling utan som en följd av Jesu Kristi försoning.
Men det finns fordringar som vi måste uppfylla för att få de
fulla fördelarna av Frälsarens försoning. Lehi sade att frälsning
endast beviljas dem som ”hava ett förkrossat hjärta och en
ångerfull ande, och för ingen annan kan lagen fullbordas” (v 7).
Om vi ska kunna gör anspråk på de villkorliga välsignelserna
i Kristi försoning måste vi utöva tillräckligt med tro på honom
för att omvända oss från alla våra synder. Det finns inget
annat sätt att helt dra nytta av den här återlösande handlingen.
(Se Mormons bok – Lektionsbok: Religion 121–22, s 63–64.)

Bedrövelser (v 1) – Lidande

Helga (v 2) – Avskilja för ett
heligt ändamål

Återlösare (v 3) – Någon som
betalar priset för att rädda
andra från andlig fångenskap
(Jesus Kristus)

Rättfärdiggjord (v 5) – Fri från
synd eller skuld, förlåten

Förtjänster (v 8) – Goda
gärningar (i det här fallet
Frälsarens försoning –
som inbegriper hans lidande,
död och uppståndelse)

Den heliga Messias’
förtjänster (v 8) – Jesu Kristi
makt

Medlaren (v 9–10) – Medlar
mellan två grupper för
att lösa ett problem eller en

skiljaktighet (i det här fallet är
det Frälsarens hjälp till alla
människor som avlägsnat sig
från vår himmelske Fader
genom synden)

Ådöma (v 10) – Tillämpa,
verkställa

Lockad (v 16) – Frestad

Prövotid (v 21; se även v 30) –
Jordelivet

Överträdelse (v 21–22) –
Att bryta lagen

Passande (v 27) – Nödvändigt,
väsentligt

Medlaren (v 27–28) – Person
som arbetar på att ena två
grupper som inte kommer
överens (i det här fallet,
Jesus Kristus)

36



2 Nephi 2:5 – ”Medelst lagen är intet kött
rättfärdiggjort”
Att vara rättfärdiggjord innebär att man är förklarad oskyldig,
att man är förlåten för sina synder. Det innebär att man är god-
tagbar eller rättfärdig inför Gud. Lehi undervisade om att ingen
är rättfärdiggjord genom lagen. På grund av överträdelse av
lagen är människan utestängd från Guds närhet (se 2 Nephi 2:5).
Som aposteln Paulus lärde: ”Alla har syndat och gått miste om
härligheten från Gud” (Rom 3:23). ”Följaktligen är det så med
lagen att om endast den var rådande skulle människan vara
utestängd både timligt och andligt sett. Hon skulle vara timligt
utestängd eftersom hon inte kan hålla lagen på ett fullkomligt
sätt och hon skulle vara utestängd andligt eftersom överträdelse
av lagen gör henne oren och ’inget orent kan dväljas . . . i hans
närhet’ (Moses 6:57; se även 2 Nephi 9:6–10)” (Gerald N Lund,
”The Fall of Man and His Redemption”, i Monte S Nyman och
Charles D Tate jr, red. , The Book of Mormon: Second Nephi, the
Doctrinal Structure [1989], s 90).

De följder av Adams
fall som vi behöver 

frälsas ifrån

Försoningens 
ovillkorliga
välsignelser

• Fysisk död: Vi föds alla med 
jordiska kroppar som slutligen 
kommer att dö.

• Andlig död: Vi föds alla in i en 
fallen värld och vi är skilda från 
vår himmelske Fader.

• Vi lever på en telestial, fallen 
jord.

• Alla som någonsin har levat 
kommer att uppstå med 
en odödlig fysisk kropp 
(se Alma 11:42–44).

• Alla kommer att föras tillbaka 
till Guds närhet för att 
dömas (se Alma 11:44; 
Helaman 14:15–17).

• Jorden kommer att bli celestial 
(se L&F 88:18–20).

Följderna av vårt eget 
fall som vi behöver 

frälsas ifrån

Försoningens
villkorliga

välsignelser
• När vi blir ansvariga för de 

beslut vi fattar så kommer 
våra synder att göra oss 
ovärdiga att återvända till vår 
himmelske Faders närhet 
(se Mosiah 16:2–5).

• Om vi har tro på Jesus Kristus, 
omvänder oss och blir döpta, 
blir vi renade från våra synder. 
Genom den Helige Andens 
gåva kan vi bli helgade och 
värdiga att förbli i Faderns 
närhet och bli som han är 
(se Alma 34:13–17; 42:15; 
Moroni10:32–33; 
L&F 76:58; 132:19–20; 
Moses 5:5–11).

”Återlösningen [kommer] i och genom den helige Messias”
eftersom ”han offrar sig, ett offer för synd för att fullborda
lagen” (2 Nephi 2:6–7).

Studera skrifterna
Gör tre av följande fyra aktiviteter (A–D) när du studerar
2 Nephi 2.

Förklara på vilket sätt frälsning är fri

1. Studera 2 Nephi 2:3–9 och förklara att Lehis uttalanden
att ”frälsning är fri” (v 4), och att frälsning ges till dem
som tror på och följer Jesus Kristus (se v 9), båda är sanna.
(Se ”Förstå skrifterna” om du behöver hjälp.)

2. Gå noggrant igenom 2 Nephi 2:5–8 och förklara vilket pris
Frälsaren betalade för att frälsa oss timligen och andligen.
Vilken situation skulle vi befinna oss i om det inte fanns
någon Frälsare? (Se v 5.)

Guds lagar: Nycklar till lycka

En del människor tror att alla lagar är gjorda av människor –
att det inte finns några eviga lagar och att det därför inte finns
något sådant som synd. De anser att människorna ska kunna
göra vadhelst de vill så länge det inte skadar andra. När Lehi
undervisat om behovet av ”en motsats till allting” (2 Nephi 2:11),
förklarade han vilket samband det finns mellan Guds lagar och
vår lycka. Läs 2 Nephi 2:13 och skriv i din anteckningsbok den
princip som du tror att Jakob undervisade om.

Kunskap om nyckelskriftställen –
2 Nephi 2:25

1. Denna korta vers klargör en 
enkel sanning om fallet. Läs
också 2 Nephi 2:22–23, som
förklarar vad som skulle
ha hänt om Adam inte hade
begått överträdelsen och
ätit av den förbjudna frukten.
Skriv ”Eftersom Adam
föll . . .” och avsluta meningen
genom att räkna upp de
konsekvenser av fallet som
nämns i 2 Nephi 2:22–25.
(Lehi förklarade vad som inte
skulle ha hänt utan fallet;
formulera om följderna
så att de förklarar vad som
verkligen hände.)

2. Lehi sade: ”Människorna äro till för att hava glädje” (v 25).
Gå igenom de verser i 2 Nephi 2 som innehåller orden
lycksalighet, glädje, elände, och olycklig, bedrövelse (exempelvis
v 10–11, 13, 18, 23, 25, 27). Vad lär Lehi i dessa verser om
hur och varför vi kan ha glädje och vem som vill att vi ska
vara olyckliga?
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Kunskap om nyckelskriftställen –
2 Nephi 2:27

Rita en översikt i din anteckningsbok som illustrerar den
viktiga lärdomen i den här versen. Gör den på ett sådant sätt
att du kan sätta upp den på en plats där du ofta kan se den,
som påminnelse om dessa viktiga sanningar.

I 2 Nephi kapitel 3 nämner Lehi fyra olika män med namnet
Josef (Joseph). Hans ord var riktade till hans yngsta son,
Josef. Lehi talade om den store profeten Josef som såldes till
Egypten. Det var från denne Josef som Lehis familj hade sitt
ursprung. Lehi citerade en profetia som Josef från Egypten
uttalade före sin död. I denna profetia talade Josef om de sista
dagarna och om två andra Josef som också skulle vara hans
ättlingar. Lär dig, under dina studier av detta kapitel, vilka som
är dessa två Josef i de sista dagarna och varför de är viktiga.

Förstå skrifterna
2 Nephi 3

2 Nephi 3:6–21 – Var finns Josefs profetia?
Josefs profetia, han som såldes till Egypten, och som Lehi
citerade för sin son Josef, finns inte i den Bibel vi har idag. Men
den återställdes till profeten Joseph Smith och finns i Joseph
Smiths översättning av Första Moseboken 50:24–38. Lehi fann
den på de mässingsplåtar som hans söner lyckades ta med
sig från Laban i Jerusalem (se 1 Nephi 3:3, 19–20; 5:10–16;
2 Nephi 4:1–2).

2 Nephi 3:6–18 – Joseph i de sista dagarna
Den forntida profetian om en Josef syftar på en Josef i de sista
dagarna som skulle vara en stor profet och till välsignelse
både för Lehis efterkommande och för hela Israels hus. Det står

Länders frukt (v 5–7, 11–12,
18–19, 21) – Efterkommande

Siare (v 6–7, 11, 14) – Person
som har kunskap om det
förflutna, det nuvarande och
framtiden (se Mosiah 8:13–17)

Högt aktad (v 7) – Värderad,
respekterad

Vederlägga (v 12) – Stoppa,
göra om intet

Hörsamma (v 23) – Lyssna och
lyda

Återställelse (v 24) – Att föra
tillbaka (i detta fall att föra
tillbaka Israel till sin Gud,
till sanningen och till deras
förbund och länder)

2 Nephi 3
Josef profeterar om en annan Josef

i denna profetia att denne Josef i de sista dagarna också skulle
ha en far som hette Josef. Denne profet i de sista dagarna är
profeten Joseph Smith. Alltså finns det fyra olika personer med
namnet Josef i 2 Nephi 3: Josef från Egypten; Lehis son Josef;
profeten Joseph Smith och Joseph Smith sr, som var profeten
Joseph Smiths far).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A och, om du så önskar, aktivitet B när du
studerar 2 Nephi 3.

Analysera profetens mission

1. Den siare som åsyftas i 2 Nephi 3:6–21 är profeten Joseph
Smith. Skriv ner vad du kan lära dig om hans mission
från den här profetian. (Det nämns minst tio saker.) Försök
att formulera dem med egna ord.

2. Välj en del av profeten Joseph Smiths mission och förklara
på vilket sätt den har haft ett viktigt inflytande på ditt liv.

En profetia som blivit uppfylld i vår tid

Två böcker nämns i 2 Nephi 3:12 – en som skrivits av Josefs
ättlingar (Mormons bok) och en som skrivits av Judas ättlingar
(Bibeln).

1. Skriv ner vad de två böckerna tillsammans skulle åstad-
komma, enligt profetian.

2. Beskriv hur de båda böckerna tillsammans har uppfyllt de
avsikter du skrev ner.

3. På vilket sätt är Mormons bok ”Ännu ett testamente om
Jesus Kristus”?

Äldste Boyd K Packer, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
sade att Bibeln och Mormons bok ”nu sammanvävs på
ett sådant sätt att man då man läser den ena dras till den
andra. Då man lär av den ena får man upplysning genom den
andra. De är i sanning ett i vår hand. Hesekiels profetia
[i Hesekiel 37:15–19] är nu fullbordad” (Nordstjärnan, apr 1983,
s 100–101).
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Några av de sista ord som den store profeten Lehi uttalade
finns upptecknade i 2 Nephi 4. Efter sin fars död skrev Nephi
ner några tankar och känslor om sin egen andliga utveck-
ling. Han skrev om dem i poetisk form – till stor del i samma
stil som psalmerna i Gamla testamentet. Följaktligen har
2 Nephi 4:16–35 ofta kallats för ”Nephis psalm”. Denna
psalm kan vara en källa till styrka för var och en som älskar
Herren och vill tjäna honom, men som känner sig nedtyngd
av sina svagheter.

Förstå skrifterna
2 Nephi 4

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar 2 Nephi 4.

Kom ihåg profeten Lehi

Gå igenom Lehis sista ord i 2 Nephi
4:1–11. Begrunda vad du har lärt dig
av och om Lehi sedan Första Nephi
1 och skriv ner tre exempel på hans
karaktär som han bör ihågkommas
för. För varje punkt förklarar du
varför du valde just det exemplet
och hur du tror att det är till välsig-
nelse för hans efterkommande att
minnas det.

Till minne av

LEHI
Το τηε µαν τηατ ωασ ωορτηψ ανδ

πρεπαρεδ το σταρτ ιτ αλλ Ω ωε γιϖε

ψου τηανκσ Ψου διδ γοοδ.

Till minne av

LEHI
Το τηε µαν τηατ ωασ ωορτηψ ανδ

πρεπαρεδ το σταρτ ιτ αλλ Ω ωε γιϖε

ψου τηανκσ Ψου διδ γοοδ.

Till minne av

LEHI
Το τηε µαν τηατ ωασ ωορτηψ ανδ

πρεπαρεδ το σταρτ ιτ αλλ Ω ωε γιϖε

ψου τηανκσ Ψου διδ γοοδ.

Ansvaret kommer på era
föräldrars huvuden (v 6) –
Föräldrarna hålls ansvariga

Förmaningar (v 13) –
Tillrättavisningar för synder

Nödgades (v 14) – Befalldes,
tvingades

Arma (v 17) – Usla, värdelösa

Anfäkta (v 18) – Gör det svårt
för, plågar

Herren i sin stora nåd (v 26) –
Jesus Kristus, som betjänar
andra som gudomlig varelse

Avtaga (v 26, 29) – Minska

Förkrossat (v 32) – Ödmjukt,
utan stolthet

Ångerfull (v 32) – Sorgsen
över synden

Köttslig arm (v 34) – Mänsklig
visdom

2 Nephi 4
Nephis psalm

Skriv ner vad som rör sig
i din själs innersta

I 2 Nephi 4:15–35 kan vi läsa något av ”det som rör sig i
[Nephis] själ” (v 15). Detta är ett avsnitt i skrifterna som är bra
att läsa högt. När du har läst igenom det väljer du ut fem
formuleringar eller meningar som Nephi uttalade och som också
är en del av ”[din] själs innersta”. Förklara varför du tycker att
de är viktiga för dig.

Trots att Lehi vädjade om enighet (se 2 Nephi 1:21) uppstod
det en splittring i familjen till följd av Lamans och Lemuels
fortsatta avundsjuka och vrede på sin bror Nephi. Men,
som Nephi vittnade om i 1 Nephi 1:20, visade Herren barm-
härtighet genom att befria de trofasta. När du läser 2 Nephi 5,
var då uppmärksam på skillnaden mellan hur de två grupperna
levde till följd av sin inställning och sina handlingar.

Förstå skrifterna
2 Nephi 5

2 Nephi 5:20–25 – ”Förbannelsen” var inte
”mörk hudfärg”
”Förbannelsen” som Herren lät komma över de upproriska
lamaniterna var att de blev utestängda från hans närhet
(se 2 Nephi 5:20–21). Herren ”lät . . . dem få en mörk hudfärd”
så att nephiterna inte skulle beblanda sig med dem och föra
över förbannelsen på sig själva (se v 21–23).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar 2 Nephi 5.

Identifiera skillnaderna

1. Rita en översikt enligt nedanstående i din anteckningsbok
och fyll i den med den information som ges i hänvisningarna:

Nog (v 4, 34) – Tillräckligt

Stadgar (v 10) – Lagar, regler

Förleda (v 21) – Fresta, locka

Vämjeliga (v 22) –
Motbjudande, vedervärdiga

Gissel (v 25) – Plåga,
förbannelse

Ordinera (v 26) – Avskilja
för ett heligt ändamål

2 Nephi 5
En splittrad familj
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2. Nephiterna ”levde under lyckliga omständigheter”
(2 Nephi 5:27). Gå igenom 2 Nephi 5 och skriv ner tre sätt
varpå vi kan leva enligt lyckans lagar.

I 2 Nephi 5:26 kan vi läsa att Nephi avskilde Jakob och Josef
som ”präster och lärare” för nephiterna. En del av Jakobs
undervisning finns nedtecknad i 2 Nephi 6–10, som är en
två dagar lång predikan som han höll för det nephitiska folket.
I en stor del av kapitel 6–8 citerade Jakob profeten Jesaja
(Jesaja 49:21–52:2). Han förklarade också varför han citerade
dessa avsnitt och vad människorna bör göra för att förstå
dem bättre. Du vill kanske läsa kapitlen 6–10 med följande
information i åtanke. Gå sedan tillbaka och studera varje kapitel
genom att använda hjälpmedlen i denna studievägledning.

• ”Att I mån lära och förhärliga eder Guds namn”
(2 Nephi 6:4). När du läser kapitlen 6–8, sök då efter vad
Jakob lärde om Gud och hur han uppmuntrade sitt
folk att förhärliga honom (att älska och följa honom med
ödmjukhet och respekt).

• ”De [må] hänföras till eder” (2 Nephi 6:5). Det här är
andra gången som en profet i Mormons bok har sagt att
vi ska tillämpa Jesajas ord på oss själva (se 1 Nephi 19:23;
se även ”Tillämpa skrifterna på dig själv”, s 4 i denna
studievägledning).

• I 2 Nephi 6:8–15 förklarade Jakob betydelsen av några av
de avsnitt som han läste upp för sitt folk.

2 Nephi 6
Jakob undervisar folket från 

Jesajas skrifter

Hur kände sig
ledarna? Vad gjorde
de? (Se 2 Nephi
5:1–4, 12, 14–18, 26,
29, 31–32.)

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

Vilka blev följderna?
(Se v 11, 13, 16,
20–22, 25–27, 34.)

Nephiter Att vara 
uppmärksam på Lamaniter

• ”Jag [har] läst detta, på det I måtten få kännedom om
Herrens förbund” (2 Nephi 9:1). Läs kapitlen 6–8 och
fundera över vad som lärs ut om Herrens förbund – vilka
de är och varför Herren är så angelägen att uppfylla dem.

• ”Jag talar dessa ord till eder, på det I mån fröjdas”
(2 Nephi 9:3). När du läser Jesajas ord, fundera då över
hur de ger dig anledning att känna glädje.

• I 2 Nephi 9:4–54 utvecklade Jakob den lära som ligger
bakom Jesajas budskap.

• I 2 Nephi 10 avslutade Jakob den predikan som han påbörjade
föregående dag.

Förstå skrifterna
2 Nephi 6

2 Nephi 6:6–18 – I vilken ordning kommer händelserna
att inträffa?
De händelser som beskrivs i 2 Nephi 6 är inte angivna i den
ordning som de ägde rum eller kommer att äga rum. Om
händelserna skulle anges kronologiskt så skulle den ungefärliga
versföljden vara 8–11, 6–7, 11–18. Följande översikt handlar
om de ämnen som tas upp i dessa verser:

• Verserna 6–7 innehåller Jesajas profetia om Israels insamling
i vår tid med hjälp av icke-judarna.

• Verserna 8–9 berättar om
Jerusalems fall, judarnas
fångenskap i Babylon
och deras återkomst till
Jerusalem under den
persiske kungen Kores
den stores ledning.

• Verserna 9–11 förut-
säger Jesu Kristi första
ankomst till judarna
och hur de får lida och
blir förskingrade som en
följd av att de förkastar
honom.

• Verserna 11–18 innehåller Jakobs ytterligare beskrivning av
Jesajas profetia i verserna 6–7 om Israels insamling i de sista
dagarna.

Ängslas (v 3) – Känner oro
och omsorg

Slagna och hemsökta (v 10) –
Får lida fysisk och mental
smärta som straff

Rovet (v 16–17) – Offer för
fiende

Förtrycka (v 18) – Behandla
på ett orättvist sätt
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2 Nephi 6:7, 13 – ”Förvänta” Herren
Ordet förvänta, såsom Jesaja använder det, innebär att fästa stark
tilltro till att något ska ske samtidigt som man lugnt inväntar
det förväntade. Att ”förbida Herren” är att förbli sann mot
honom till dess att tiden kommer då han tycker det är lämpligt
att i fullt mått utgjuta sina välsignelser.

2 Nephi 6:12 – Den ”stora och avskyvärda kyrkan”
Se ”Förstå skrifterna” för 1 Nephi 13:5–9 (s 24).

2 Nephi 6:14 – Herren ska återvinna sitt folk en
andra gång
Första gången som Herren återvann sitt folk, Israel, var när han
förde dem ut ur Egypten och hjälpte dem att slå sig ner i deras
förlovade land. Den andra gången han försöker återvinna sitt
folk är i den här tidsutdelningen. Profeten Joseph Smith lärde:
”Den tid har slutligen ingått, när Abrahams, Isaks och Jakobs
Gud har sträckt ut sin hand för andra gången för att samla
återstoden av sitt folk” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 15–16).
Nycklarna till denna insamling återställdes av Mose i Kirtlands
tempel år 1836 (se L&F 110:11).

Studera skrifterna
Gör aktivitet C och antingen A eller B när du studerar
2 Nephi 6.

Varför bör jag lyssna?

1. Föreställ dig att du lever på Jakobs tid. Utgå från
2 Nephi 6:1–4 och skriv ner minst tre orsaker du skulle
vilja säga som uppmuntran till en vän att lyssna på
Jakobs budskap tillsammans med dig.

2. Förklara hur de orsakerna också är tillämpliga när det gäller
att lyssna på prästadömsledare i vår tid.

Förklara skillnaden

1. Läs Jakobs redogörelser för första och andra gången som
Jesus Kristus ”uppenbarade sig” (se 2 Nephi 6:8–10, 14–15).
Jämför de två gångerna genom att observera likheter och
skillnader.

2. Varför tror du att Frälsarens andra ankomst kommer att vara
så annorlunda än hans första ankomst?

Tillämpa skrifterna

Nephi och Jakob sade till sitt folk att de skulle tillämpa
skrifterna, särskilt Jesajas ord, på sig själva (se 1 Nephi 19:23;
2 Nephi 6:5). Att tillämpa skrifterna på sig själv innebär att
man lär sig vad ett visst skriftställe betyder, vilka principer
det innehåller och att man tillämpar dessa principer i sitt liv.
Studera 2 Nephi 6:6–18 och skriv ner minst tre principer,
eller sanningar, och berätta hur du kan tillämpa dem i ditt liv.

Jesajas anmärkningsvärt detaljerade profetia om Messias,
som finns upptecknad i Jesajas femtionde kapitel i Bibeln,
är också nedskriven i 2 Nephi 7. Se inledningen till 2 Nephi 6
för att få en mer detaljerad introduktion till detta och andra
kapitel som hämtats från Jesajas skrifter.

Förstå skrifterna
2 Nephi 7

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar 2 Nephi 7.

Leta efter ett budskap

Gå noggrant igenom 2 Nephi 7 och leta efter ett budskap som
du tror skulle vara till hjälp för följande människor. Skriv ner
budskapet i din anteckningsbok och förklara varför du tror att
det är till hjälp för var och en av personerna.

1. En person som inte har lytt buden och känner att Herren inte
kommer att hjälpa honom eller henne något mer.

2. En person som har svårt att förstå varför det är viktigt att
följa Herrens bud.

En profetia

Vilka verser i 2 Nephi 7 låter
som om de uttalades av
Jesus Kristus, trots att Jesaja
skrev dem? Förklara varför.

Skiljebrev (v 1) – Lagligt
dokument

Fordringsägare (v 1) – De som
har lånat ut pengar

Säckväv (v 3) – Kläder gjorda
av strävt get- eller kamelhår

och som bars under tider
av sorg

Dem som ryckte ut håret
(v 6) – Ryckte ut håret
från mitt skägg. Ett tecken
på bristande respekt

Frikänner (v 8) – Förlåter

2 Nephi 7
Herren hjälper dem som förlitar sig

på honom
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Finns det någonting eller någon som du alltid kan lita på i det
här livet? Jesajas svar på den här frågan finns i 2 Nephi 8.
När du läser kapitlet, fundera då på vilken välsignelse det är
att bygga sitt liv på en grundval som varar för evigt.

Förstå skrifterna
2 Nephi 8

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar 2 Nephi 8.

Med egna ord

I 2 Nephi 8:17–21 (se även Jesaja 51:17–21) inbjöd Herren Israel
att vakna upp inför det faktum att det varken finns frid eller
tröst i synden. Som kontrast vittnade Herren om den frid och
tröst som kommer av att följa honom. Läs 2 Nephi 8:3, 6–8,
11–12, 22–24 och skriv med egna ord vad Herren sade till Israel
om dem som förlitar sig på och följer honom.

Tillämpa skrifterna

Välj ett av följande uttalanden och skriv vad du skulle kunna
säga till en vän som uttryckte sådana känslor. Använd dig
av det du lärde dig i 2 Nephi 8 och ta med ett eller flera av de
löften från Herren som du identifierade i aktivitet A.

1. ”Jag vet att jag borde omvända mig och återvända till kyrkan
och leva enligt evangeliets lärdomar, men jag är orolig för

Arm (v 5, 9) – Styrka, makt

Friköpta (v 10) – Återlösta,
befriade från fångenskap
(den här versen tycks syfta på
Israels uttåg från Egypten på
Mose tid och när de färdades
över Röda havet)

Förtryckarens vrede (v 13) –
En fiendes våldsamma vrede

Den tillfångatagne
landsflyktingen (v 14) –
En person som befinner sig
i fångenskap utanför sitt
hemland

Grumset, dräggen (v 17, 22) –
Det som sjunker ner till
botten i en behållare av vin.
Att ”dricka dräggen” av
någonting är att dricka den
sämsta delen

Näpst (v 20) – Tillrättavisning

Oomskuren (v 24) –
Tillhör inte förbundsfolket;
människor som inte
respekterar eller lyder Herren

2 Nephi 8
”Vakna upp! Vakna upp!”

vad mina vänner och min arbetsgivare ska tänka och säga.
Jag skulle behöva ändra en hel del i mitt liv!”

2. ”Jag har försökt omvända mig, men jag får hela tiden så
dåligt samvete. Kan jag verkligen någonsin bli förlåten och
känna mig ren igen? Och även om jag omvänder mig har
jag redan skadat så många med mina synder. Vad tjänar det
då till?”

3. ”Varför bör jag omvända mig? På vilket sätt är ett religiöst
liv bättre än det liv som jag lever nu?”

De kapitel i Jesaja som Jakob citerade i 2 Nephi 6–8 klargör en
hel del om Herrens förmåga att befria sig folk. Även om Jesaja
vittnade om vad Herren kommer att göra för att befria Israels
hus från deras fiender och samla in dem till deras förlovade
länder, uppmuntrade Jakob oss också att tillämpa Jesajas ord
på våra egna liv (se 2 Nephi 6:5). Ett utmärkt exempel på
hur man tillämpar Jesajas lärdomar finns i 2 Nephi 9. I det
här kapitlet undervisade och vittnade Jakob om Herrens makt
att befria oss från våra största fiender – döden och helvetet.
Det här kapitlet innehåller viktiga sanningar om vår himmelske
Faders plan för sina barn, bland annat betydelsen av Jesu
Kristi försoning i den planen.

2 Nephi 9
”O, huru storartad är icke vår 

Guds plan!”
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Förstå skrifterna
2 Nephi 9

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar 2 Nephi 9.

Guds gudomliga natur

Profeten Joseph Smith lärde att en sak som är nödvändig för
att ”utöva tro på Gud till liv och frälsning” är att ha ”en korrekt
uppfattning om [Guds] karaktär, fullkomligheter och egen-
skaper” (se Föredrag över tron [1888], s 41). Skriv ner vad du
lärde dig om Gud genom Jakobs ”O” – utrop i 2 Nephi 9:8, 10,
13, 17, 19–20.

Skriv ner frågorna

Ett sätt att studera skrifterna är att begrunda det faktum att
det du läser innehåller viktiga svar från Gud och att du sedan
frågar dig själv: ”Vilka frågor var det som ställdes?” Många
viktiga sanningar om vår himmelske Faders frälsningsplan för
sina barn finns i 2 Nephi 9:5–27. Skriv minst fem viktiga frågor
som rör läran och som kan besvaras genom de här verserna.
Efter varje fråga skriver du de svar som ges i 2 Nephi 9.

Kunskap om nyckelskriftställen –
2 Nephi 9:28–29

1. Vilket samband finns det mellan det som lärs ut i 2 Nephi 9:20
och det problem som Jakob sade att en del människor hade?
(Se v 28–29.)

Bestå (v 3) – Ge till

Höves (v 5) – Är nödvändigt
eller lämpligt

Förgänglighet (v 7) – Syftar
på den jordiska kroppen,
som kommer att dö

Oförgänglighet (v 7, 13) –
Syftar på den uppståndna
kroppen, som kommer att
leva för alltid

Den första domen (v 7) –
”Du skall döden dö”
(se 1 Mos 2:17) var den första
dom som Gud uttalade över
människan

Bedrog (v 9) – Missledde,
lurade

Odödlig (v 13, 15) – Förmåga
att leva för evigt (särskilt i ett
uppståndet tillstånd)

Lömsk (v 28) – Bedräglig

Fåfänga (v 28) – Högmod

Gagnar dem ej (v 28) –
Gör dem ej något gott

Giva efter för den listiges
lockelser (v 39) – Ge efter
för frestelser

Köttsligt sinnad (v 39) –
Världslig, begiven
på kroppsliga begär

Rov (v 46) – Offer

Stora nåd (v 53) – Jesu Kristi
tjänande

2. Använd 2 Nephi 9:28–29 för att lättare förklara vad du
skulle kunna säga till en medlem i kyrkan som uttalar sig
på följande sätt:

a. ”Jag ska inte anstränga mig så mycket för att skaffa mig
en utbildning. Det är onödigt och betyder inte så mycket
i det långa loppet.”

b. ”Lite alkohol gör ingenting. En del vetenskapsmän säger
att människor som dricker lite grann är friskare än de som
inte dricker alls.”

c. ”Jag vet inte varför de kallade honom till det där ämbetet
i kyrkan. Jag har mycket mer erfarenhet än vad han har
och han vet inte så mycket om skrifterna.”

Gör en teckning

Gör en teckning med de symboler som nämns i 2 Nephi 9:41–42.

I 2 Nephi 10 kommenterade Jakob återigen framtiden för
Israels hus. Han profeterade om vad som skulle hända judarna,
vad som skulle hända hans eget folk och vad som skulle
hända de icke-judar som skulle ärva hans folks land. Var upp-
märksam på varför judarna skingrades och på vad som måste
hända innan de kan återvända hem. Lägg också märke till
vad Jakob sade att vi måste göra innan vi kan ”bliva mottagna
i Guds eviga rike” (v 25).

Förstå skrifterna
2 Nephi 10

Prästlist (v 5) – Att predika för
att tjäna pengar och få beröm
(se 2 Nephi 26:29)

Befästa (v 12) – Förstärka

Inviga (v 19) – Avskilja för
ett heligt ändamål

Förlikta med (v 24) – Vara i
harmoni med, vara lydig mot

Gudomlig nåd (v 25) – Kraft
från Gud

2 Nephi 10
Uppfyllelsen av Herrens förbund
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Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar 2 Nephi 10.

Avsluta meningarna

1. Den judiska nationen var den enda nation på jorden som
skulle . . . (se 2 Nephi 10:3–4).

2. Människorna i Jerusalem korsfäste Jesus på grund av sin . . .
(se v 4–5).

3. På grund av sina synder skulle judarna . . . (se v 6).

4. Judarna kommer att insamlas . . . (se v 7–9).

Vad du bör komma ihåg

1. Vilka två huvudtankar
ville Jakob att hans
folk skulle komma ihåg
i det vittnesbörd som
finns i 2 Nephi 10:23–24?
Vad innebär det att vara
”förlikta med Gud”?

2. Hur skulle ditt liv bli
bättre om du alltid kunde
komma ihåg de här två
sanningarna?

3. Skriv ner två sätt varpå du ska försöka minnas de två
sanningarna under den kommande veckan.

Efter att ha läst Jakobs ord i de föregående fem kapitlen åter-
vänder vi till Nephis ord. Nephi citerade också från profeten
Jesaja och i 2 Nephi 11 angav han några av anledningarna
till att han gjorde det.

I de inledande sidorna till Mormons bok kan du läsa tre
särskilda vittnens vittnesbörd om Mormons bok. I 2 Nephi 11
kan du läsa om tre särskilda vittnen i Mormons bok. Ta reda
på vad de vittnar om.

Förstå skrifterna
2 Nephi 11

Sinnebilder (v 4) – Symboler

2 Nephi 11
Tre vittnen om Jesus Kristus

2 Nephi 11:4 – På vilket sätt är ”allting som Gud
meddelade” symboler för Frälsaren?
Nephi vittnade om att ”allting som Gud meddelade” är sinne-
bilder eller symboler för Jesus Kristus, hans liv, verksamhet
och försoning. Herren förkunnade för profeten Mose: ”Allt är
skapat och danat för att vittna om mig” (Moses 6:63). Moses
liv och mission är ett bra exempel på hur detta är sant. Det Mose
gjorde för israeliterna på sin tid är ett exempel, eller mönster,
för vad Jesus Kristus skulle göra för hela människosläktet.
Mose var en befriare, en frälsare, en laggivare, en domare och
en vägvisare för sitt folk. I ett mycket större perspektiv är
Jesus Kristus allt detta och mer därtill för alla vår himmelske
Faders barn.

Det är inte bara profeternas liv som påminner oss om Frälsaren.
Jesus själv använde många vardagliga exempel för att sym-
bolisera sin roll i våra liv. Han jämförde sig till exempel med
bröd (se Johannes 6:35), vatten (se Johannes 7:37–38), ljus
(se Johannes 8:12), vin (se Johannes 15:5) och också en höna
(se Matteus 23:37). Äldste Bruce R McConkie, som var medlem
i de tolv apostlarnas kvorum, lärde: ”Om vi hade tillräckligt
med insikt skulle vi i varje evangelieförordning, i varje ceremoni
som är en del av uppenbarad religion, i varje verkställande
som befallts av Gud, i allting som gudomen ger sitt folk, se
någonting som symboliserar den evige Kristus och hans eviga
verksamhet” (The Promised Messiah: The First Coming of Christ
[1978], s 378).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar 2 Nephi 11.

Vilka? Var? Varför?

1. Vilka är de tre särskilda vittnena om Kristus som nämns
i 2 Nephi 11?

2. Varför tror du att Nephi ville att vi skulle få kännedom om
de här vittnena? Använd, förutom dina egna tankar, det
som Nephi sade i 2 Nephi 11.

Vad ger dig glädje?

1. Leta efter de fem gånger i 2 Nephi 11 som Nephi sade att
han fröjdar sig, eller gläder sig. Skriv vad det var som gav
honom glädje och tillfredsställelse.

2. Skriv tre egna ”min själ fröjdar sig” – i samma stil som Nephi –
som uttryck för vad som ger dig glädje och tillfredsställelse,
och förklara varför.
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De därpå följande tretton kapitlen, 2 Nephi 12–24, är citerade
från Jesajas bok (se Jesaja 2–14). Nephi sade att han tog med
Jesajas ord eftersom de innehöll Jesajas vittnesbörd om Kristus
och för att alla som läste dem skulle ”upplyfta sitt hjärta och
fröjda sig inför alla människor” (2 Nephi 11:8; se även v 2).
Nephi, som upprepade vad han och hans bror Jakob hade
sagt tidigare, sade att vi skulle ”tillämpa” Jesajas ord på oss
själva (2 Nephi 11:8; se även 1 Nephi 19:23; 2 Nephi 6:5).
Vi tillämpar skrifterna på oss själva när vi försöker komma
fram till hur någonting som har hänt i skrifterna går att
tillämpa i våra liv idag.

Efter att ha citerat från Jesajas bok skrev Nephi om hur vi
ska förstå Jesajas budskap. Du vill kanske läsa 2 Nephi 25:1–8,
innan du läser 2 Nephi 12–24, för att ta reda på vad Nephi
lärde om Jesajas profetior. Jesajas sätt att skriva skilde sig från
de andra författarnas i Mormons bok. Han använde poesi
och ett symboliskt språk på ett för judarna typiskt vis för att
förmedla sitt budskap. När du söker efter de principer i evan-
geliet som åskådliggörs genom hans poesi och symbolik, och
tillämpar dem på vår tid och på dig själv, kommer du att hitta
många avsnitt i de här kapitlen som är mycket meningsfulla
för dig.

När Jesaja profeterade fanns det två riken med israeliter –
Juda kungarike i söder och kungariket Israel i norr (också kallat
Efraim). Många israeliter i de båda rikena hade vänt sig
bort från Herren och satt sin lit till avgudar och till sin egen
visdom och styrka. Dessutom hotades nationerna ständigt
av krig med fientliga grannar, särskilt den mäktiga nationen
Assyrien. Jesajas budskap klargjorde tydligt israeliternas
synder, följderna av deras synder, vad människorna kunde göra
för att omvända sig och Herrens innerliga barmhärtighet mot
dem om de ville omvända sig. De här budskapen kan tillämpas
på alla förbundsfolk som har avvikit från Herren.

Förstå skrifterna
2 Nephi 12

Näpsa (v 4) – Kalla till
omvändelse, skarpt
tillrättavisa

Fulla av Österlandets väsende
(v 6) – Hämtar sin andliga

näring från Assyriens och
Babyloniens hednareligioner

Spåmän (v 6) – Människor
som försöker förutsäga
framtiden

2 Nephi 12
Kom till Herrens berg

2 Nephi 12:2–4 – ”Det berg, där Herrens hus är”

På Jesajas tid syftade uttrycket ”det berg, där Herrens hus är”
särskilt på templet i Jerusalem. Profeter i vår tid har lärt att det
också syftar på samtliga tempel, som blir dessa ”Herrens berg”
dit folk kan komma för att få kunskap om Guds vägar så att de
kan vandra på hans vägar. President Howard W Hunter lärde att
Jesajas syn går att tillämpa både på enskilda och på hela världen.
Efter att ha uppmuntrat medlemmarna att göra ”tempeltjänst,
tempelförbund och tempeläktenskap, till vårt största jordiska
mål och den mest upphöjda upplevelsen i jordelivet”, gav han
följande inbjudan och löfte:

”Må ni låta templets innebörd,
skönhet och frid få plats i era
vardagsliv mera direkt, så att
tusenårsdagen må komma, den
löftets tid då ’de skola smida
sina svärd till plogbillar och
sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skola ej mer lyfta svärd
mot varandra och icke mer lära
sig att strida . . . [utan] vandra
i HERRENS ljus’ (Jesaja 2:4–5)”
(Nordstjärnan, jan 1995, s 87, 88).

Högdragna (v 11–12) –
Högmodiga, stolta

Frigören eder från en
människa . . . (v 22) – Sluta att
lita på människor
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2 Nephi 12:12 – ”Herres dag”
”Herre[n]s dag” är ett uttryck som syftar på domens tid. För
många israeliter inträffade den när assyrierna och babylonierna
kom för att erövra dem. Kristi andra ankomst kommer att
vara en ”Herrens dag” då alla de ogudaktiga kommer att för-
göras. För enskilda människor kan Herrens dag vara den dag
vi dör och återvänder till Gud, eller helt enkelt när vi inser
att våra omständigheter ligger utom vår egen kontroll och att
vi behöver Herrens hjälp. I 2 Nephi 12:10–22 beskriver Jesaja
på ett dramatiskt sätt hur jordiska ting, som verkar så värde-
fulla för en del, inte kommer att ha någon som helst betydelse
på den dagen.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar 2 Nephi 12.

Gör en bild av budskapet

I 2 Nephi 12:2–4 profeterade Jesaja om de välsignelser som
Israel skulle få när de satte templet och dess förordningar och
förbund framför alla jordiska ting. I 2 Nephi 12:5–9 finns hans
beskrivning av det som folket tyckte var viktigt och vad de
förlitade sig på istället för Herren. Rita en teckning som före-
ställer Jesajas budskap i 2 Nephi 12:1–9. Du kan antingen rita,
göra ett collage av bilder från tidningar eller göra en kombi-
nation av båda. Ta med sådant som enligt din åsikt är nutida
exempel på avgudar och falska sätt att få vägledning och som
Jesaja talade om i verserna 6–9.

I 2 Nephi 13:1–12 fortsätter Jesajas beskrivning av vad
som skulle hända om israeliterna framhärdade i att sätta sin
tilltro till falska religioner. Jesaja kallade israeliterna för
”Sions döttrar” (v 16), ett uttryck som för tanken till att de är
förbundets barn. Han liknade dem vid en stolt kvinna som blir
förödmjukad. I kontrast till detta skildrar Jesaja i 2 Nephi 14
vad som skulle hända Sions döttrar om de ödmjukade sig och
återvände till Herren.

2 Nephi 13–14
”Sions döttrar”

Förstå skrifterna
2 Nephi 13

2 Nephi 14

2 Nephi 13–14 – När kommer Jesajas profetia
att uppfyllas?
Typiskt för många av Jesajas profetior är att de kan uppfyllas
på mer än ett sätt. En uppfyllelse av den tragedi som beskrivs
i 2 Nephi 13 (Jesaja 3) går att se i de händelser som omgav
Judas och Jerusalems fall (se 2 Nephi 13:8; Jesaja 3:8), som
orsakades av babylonierna omkring 587 f Kr. När vi betraktar
2 Nephi 13 på ett symboliskt sätt är det inte svårt att i dessa
verser upptäcka de synder som utmärker de sista dagarna.

Smälek (v 1) – Skam, vanära

Täckelig (v 2) – Attraktiv

Rensat (v 4) – Renat

Tillflyktsort (v 6) – Skydd

Ringe (v 5) – Den lägste

Skövlat (v 14) – Ta genom hot
eller våld

Lättfärdiga (v 16) – Lustfyllda,
utan respekt för kyskhetslagen

Trippa (v 16) – Gå på ett
visst sätt för att fånga
uppmärksamhet

Blotta deras blygd (v 17) –
Avslöja dem, få dem att
skämmas

Månformiga halssmycken
(v 18) – Halvmåneformade

smycken som visade dyrkan
av en mångud

Schaletter . . . krusjärn (v 22) –
Huvor och papiljotter

Gördel (v 24) – Bälte

Säckbeklädnad (v 24) –
Kläder gjorda av strävt get –
eller kamelhår som bars
under tider av sorg

Övergiven (v 26) –
Tom; övergiven av Gud
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2 Nephi 14:1 – Sju kvinnor
I kapitel 14 fortsätter beskrivningen av den bild av Sions döttrar
som inleddes i 2 Nephi 13. Kapitlet innehåller Jesajas beskriv-
ning av de kvinnor som blev så ödmjukade av sin situation att
sju av dem skulle vara villiga att gifta sig med samma man.
Herren använder ofta äktenskapet för att symbolisera förbundet
mellan honom och kyrkan. Herren är brudgummen och kyrkan
är bruden. Genom sin trolöshet och genom att dyrka avgudar
hade Israel på ett symboliskt sätt lämnat Herren och gift sig
med en annan. Men, som det skildras i 2 Nephi 12–13, kunde
inte dessa avgudar ge något skydd och de kommer att förgöras
på ”Herrens dag” (se 2 Nephi 12:12–13). Då inser Israel att det
som hon satt sin lit till inte ger någon hjälp (se 2 Nephi 13:18).
Och 2 Nephi 14:1 beskriver på ett symboliskt sätt ödmjukheten
hos Sions döttrar när de på nytt strävar efter att bli gifta, det
vill säga återvända till Herren. Den här sortens ödmjukhet
resulterar i att de blir återlösta och renade (se 2 Nephi 14:2–4).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar 2 Nephi 13–14.

Leta efter ämnena

I 2 Nephi 13–14 finns flera kraftfulla bilder som Jesaja använde
för att beskriva vad som hindrar människor från att komma till
Kristus, och viktiga principer som har att göra med att komma
till Kristus. Skriv följande ämnen i din anteckningsbok. Efter
varje ämne skriver du ner ord och uttryck från 2 Nephi 13–14
som beskriver vad Jesaja lärde om dem och de verser där du
hittade orden och formuleringarna.

1. Högmod och världslighet

2. Sorg över synden

3. Guds kraft att rena oss från synd och skuld

4. Förbundens förmåga att skydda oss från ondska

I 2 Nephi 15 (Jesaja 5) fortsätter Jesajas beskrivning av Israels
barns synder och deras följder om människorna inte omvänder
sig. Om du läser noga kommer du att se att folkets synder
på Jesajas tid är mycket lika de synder som människor begår
i vår tid.

2 Nephi 15
Synden och dess följder

Förstå skrifterna
2 Nephi 15

2 Nephi 15:8 – ”Lägga hus till hus”
På Moses och Josuas tid tilldelades varje familj i Israel ett visst
landområde när de kom in i det förlovade landet. Detta land-
område skulle inte säljas (se 3 Mos 25:23–24; 1 Kung 21:1–3),
men giriga människor försökte ändå komma över det. ”Lägga
hus till hus” syftar på de girigas försök att köpa upp allt land
i Israel.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar 2 Nephi 15.

Modernisera budskapet

Ordet ve syftar på ett tillstånd av djup sorg. Jesaja använde
det sex gånger när han identifierade israeliternas synder
(se 2 Nephi 15:8–22). Han visste att om de inte omvände sig
så skulle följderna av deras synder föra med sig djup sorg –
särskilt på domens dag. Om Jesaja var en profet på jorden i vår
tid så skulle han troligen finna samma slags synder. Skriv ett
nutida ”ve – uttalande” för vart och ett av de sex saker som
Jesaja fördömde. Vart och ett bör innehålla ett exempel på hur
människorna begår, eller är frestade att begå, de här synderna
i vår tid.

Nephi sade att Jesaja hade sett Herren (se 2 Nephi 11:2).
Jesajas redogörelse för sin syn och sin kallelse till profet finns
citerad i 2 Nephi 16. Profeten Joseph Smith sade: ”Varje
man som har en kallelse att predika till världens invånare,
blev ordinerad till denna kallelse i det Stora rådet i himmelen,
innan världen var till. Jag antager, att jag ordinerades
till detta ämbete i det rådet” (Profeten Joseph Smiths
lärdomar, s 316).

2 Nephi 16
Jesaja ser Herren

Häck (v 5) – Skyddsstängsel

Dom (v 7) – Rättvisa

Tio plogland . . . batmått . . .
homers utsäde . . . efa (v 10) –
Åkrarna ger mycket mindre
avkastning än vad de borde
göra

Ståt (v 14) – Prakt

Helighållen (v 16) – Gjord
helig

Agn (v 24) – Det lätta yttre
skalet på sädeskornen
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Förstå skrifterna
2 Nephi 16

2 Nephi 16:2 – Varför hade seraferna vingar?
Vingarna var en symbol för deras förmåga att flytta sig, handla
och göra andra saker (se L&F 77:4).

2 Nephi 16:8 – Jesaja följde Frälsarens exempel
Jesajas svar på kallelsen att tjäna liknar Jesu Kristi gensvar i
föruttillvaron (se Moses 4:1; Abraham 3:27).

2 Nephi 16:9–11 – Vad förväntades Jesaja göra när
han predikade?

Vers 9 förklarar att även
om Jesaja skulle tillkännage
sanningen för sitt folk så
skulle de förkasta den. Tonen
i vers 10 är därför ironisk
eller sarkastisk. Herren sade
att ju mer Jesaja undervisade
om sanningen, desto mer
skulle människorna sluta
sina ögon och öron för den.
Därför var Jesajas kallelse
att predika och vittna till dess
att människornas öron var
helt stängda och deras ögon
var helt slutna, eller, som

det står i vers 11, tills det inte längre fanns någon att predika
för. Mormon och Moroni fick senare en liknande kallelse i
Mormons bok (se Moroni 9:6).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar 2 Nephi 16.

Vad kan vi lära oss?

1. Hur kände sig Jesaja i Herrens närhet? (Se v 5.)

2. Vad fick honom att ändra inställning? (Se v 6–7.)

3. Vad lär oss detta om vad vi måste göra för att med tillförsikt
kunna befinna oss i Herrens närhet?

Mantel (v 1) – Det plagg som
låg ovanpå hans ämbetsdräkt.
Beskrivningen av hur
manteln uppfyllde templet
är en symbolisk hänvisning
till Herrens storhet

Serafer (v 2, 6) – Himmelska
varelser, änglar

Kapitlen 17–19 i 2 Nephi (Jesaja 7–9) kretsar kring särskilda
historiska händelser och människor på Jesajas tid (han
profeterade omkring 740–700 f Kr). Kungariket Juda – som
Jesaja profeterade för i dessa kapitel – hotades av det norra
riket Israel (kallat Efraim), som hade förenat sig med Syrien
i ett angrepp mot Juda (se 2 Nephi 17:1–2). Herrens budskap
genom profeten Jesaja var att människorna i Juda skulle
förlita sig på Herren och att han skulle befria dem. De skulle
inte gå samman med andra nationer för att få skydd
(se 2 Nephi 18:11–12), och inte heller lyssna till något annat
råd (se v 19–22), utan helt enkelt förlita sig på Herren
(se v 8–10, 13–17).

Platser hänvisade till i 2 Nephi 17–19

JUDA

Efraim

Manasse

Sebulon

Syrien

Naftali

Assyrien

ISRAEL (Efraim)

Det stora 
havet

Manasse

2 Nephi 17–19
Profetior om Messias
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Den kanske viktigaste anledningen till att Herren lovade
befria kungariket Juda var att han under sin jordiska verksam-
het skulle födas in i Juda familj som en direkt ättling till
kung David. Följaktligen skulle han bevara sitt folk tills denna
utlovade händelse ägde rum (se 2 Nephi 20:27; kom ihåg
att ordet Messias betyder ”den smorde”). När du läser de här
kapitlen, leta då efter viktiga profetior om Jesu Kristi födelse
och mission som finns utspridda i Jesajas ord till judarna.
Fundera också över hur Jesajas budskap om att förlita sig på
Herren kan tillämpas på dig och på alla dem som väntar
på Messias andra ankomst.

Förstå skrifterna
2 Nephi 17

2 Nephi 17:8, 16 – Profetia mot Judas fiender
Den här profetian om Efraims undergång (kungariket Israel
i norr) och Syrien, uppfylldes år 721 f Kr när Assyrien erövrade
dem (se även 2 Nephi 18:4). Assyrierna förde bort många
israeliter från det norra riket i fångenskap (se 2 Kung 17:22–23)
och de blev kända som ”Israels förlorade stammar”
(se 3 Nephi 15:15; 17:4).

2 Nephi 18

2 Nephi 18:1–8 – Maher-salal Has-bas
I 2 Nephi 17 kan vi läsa att Herren lovade Ahas, kungen i
Juda, att han skulle vara med folket i Juda och bevara dem. Som
ett tecken sade Herren till Ahas att en kvinna skulle föda en
son och ge honom namnet Immanuel, som betyder ”Gud med
oss”. Äldste Jeffrey R Holland, medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, lärde: ”Det finns flerfaldiga eller parallella bestånds-
delar i denna profetia, som med mycket annat i Jesajas skrifter.
Den mest omedelbara betydelsen gällde troligen Jesajas hustru,
en ren och god kvinna som födde en son vid ungefär denna
tidpunkt. Barnet blev en sinnebild för den senare, större upp-
fyllelsen av denna profetia när Jesus Kristus föddes” (Christ and
the New Covenant [1997], s 79).

Slån eder tillsammans . . .
omgjorden eder (v 9) – Gör er
redo för striden

Helgedom (v 14) – Trygg och
säker plats

Hårt betryckta (v 21) – I en
farlig och riskfylld situation

Davids hus (v 2) – Kungen
i Juda

Rykande brandstumpar
(v 4) – Facklor vars låga
brunnit ut och som bara rykte

Injaga skräck (v 6) –
skrämma, plåga

Göra en bräsch i muren
(v 6) – Bryta oss in

Immanuel (v 14) – Hebreiskt
ord som betyder ”Gud med
oss”; syftar på Jesus Kristus

Landet, som du avskyr
(v 16) – Dina fiendeländer

Bredhacka (v 25) – Hacka
som användes för att luckra
upp jorden

I 2 Nephi 18 kan vi läsa att
Jesajas hustru hade ett barn
och att Herren sade att han
skulle kallas Maher-salal
Has-bas, som betyder
”rovet hastar, bytet skyn-
dar”, eller ”ödeläggelse står
för dörren”. Kungen i Juda
förkastade Jesajas råd och
istället för att Gud var med
dem fick de erfara under-
gång i assyriernas händer.
Men, som det framgår i
senare profetior av Jesaja,
tillät inte Herren att assyri-
erna helt utrotade folket i
Juda. Han bevarade staden
Jerusalem i ytterligare
100 år, då de blev förda

i fångenskap av en inte fullt så hänsynslös erövrare – babylo-
nierna. Detta Herrens barmhärtiga beskydd ledde slutligen till
att judarna kunde återvända till Jerusalem, och till att Jesus
kunde födas av judarna i det land som det profeterats om i
skrifterna. Därigenom uppfylldes i än högre grad den profetia
som Jesaja gav till Ahas (se 2 Nephi 17:14).

2 Nephi 19

2 Nephi 19:1–7 – Profetior om Galileen
Den nordligaste delen av
Israel, i närheten av
Galileiska sjön, var den
plats där Israel först
angreps av fiender som
kom norrifrån (se kartan
på s 48). Det var det områ-
det som förstördes mest
när de erövrande arméerna
kom. Jesajas profetia som
citeras i 2 Nephi 19:1–7
utlovar att området ska
befrias genom ett barn,
en ättling till David, som
också var deras ”väldige
Gud”. Det var i det området
i Galileen som Jesus

tillbringade en stor del av sin jordiska verksamhet. Enligt
2 Nephi 19:5 befriade han dem inte från fångenskap och bördor
genom att utkämpa krig, utan genom den Helige Andens inre
eld (se även L&F 19:31).

Bytet (v 3) – Egendom som de
tog från sina fiender i kriget

Ok (v 4) – En träbjälke som
läggs runt nacken på djur eller
människor så att de kan dra
eller bära tunga bördor. Här
symboliserar det fångenskap
eller slaveri.

Stav (v 4) – Käpp som
användes för att slå djur eller
slavar med, och ibland som
stöd under promenader

Nitälskan (v 7) – Ivrig önskan

Skrymtare (v 17) – Person som
låtsas vara något som han eller
hon inte är

Törne och tistlar (v 18) –
Taggiga växter eller buskar

49



Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar 2 Nephi 17–19.

Profetior om Jesus Kristus

1. Vilken vers i 2 Nephi 17 (Jesaja 7) var det som uppfylldes,
enligt Matteus 1:20–23? Du vill kanske tvärhänvisa dessa två
skriftställen.

2. Skriv ner de namn och titlar på Jesus Kristus som finns
i 2 Nephi 18:13–14; 19:6. Bredvid varje titel skriver du varför
det är en lämplig titel på honom.

Herren lät assyrierna
erövra Israels norra
kungarike. Han lät dem
också förstöra många
delar av Juda rike.
I 2 Nephi 20 (Jesaja 10)
kan vi läsa vad Herren
sade om assyrierna
och varför de inte tilläts
att helt och hållet erövra
Juda.

När du läser detta kapitel, fundera då över på vilka sätt Jesajas
ord kan tillämpas på Herrens folk i de sista dagarna och
på dem som förföljer dem. Lärdomarna i det här kapitlet kan
också liknas vid en person som har vänt sig bort från Herren,
känner sig drabbad av Guds domar och som undrar om
det finns något hopp om att kunna återvända till honom.

Förstå skrifterna
2 Nephi 20

Utfärda orättfärdiga
förordningar (v 1) –
Ge ogudaktiga befallningar
eller regler

Rättsvidrigt (v 1) – Orättvist

Förordnat (v 1) – Befallt

Rov (v 2, 6) – Offer

Standarbärare (v 18) – Person
som bär flaggan i en strid

Stödja sig på (v 20) – Vara
beroende av

Sätta ett gissel i rörelse
(v 26) – Påbörja en straffdom

2 Nephi 20
Fienderna till Guds folk blir förgjorda

2 Nephi 20:28–34 – Städer i Israel och Juda
I de här verserna beskrivs hur en armé från norr kommer mot
Jerusalem och förstör städer på vägen.

När hären nått fram till Jerusalem skulle Herren slå ner
fienderna och judarna skulle räddas. En historisk uppfyllelse
av detta finns nedtecknad i Jesaja 36–37.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar 2 Nephi 20.

Identifiera principen

1. Vilken inställning hos assyrierna var det som gjorde Herren
vred, enligt 2 Nephi 20:13–16? (Samma inställning skapade
också problem för israeliterna själva; se 2 Nephi 12:8–9; 15:21).
Hur visar människor i vår tid samma inställning?

2. Hur kommer en återstod av Israels barn att förändra sig,
enligt verserna 20–22, vilket gör det möjligt för dem att åter-
vända till Herren? Hur kan detta tillämpas på människor i
vår tid som vill, eller har behov av, att återvända till Herren?

När Moroni besökte profeten Joseph Smith år 1823 sade han
till Joseph att Jesaja 11 (som citeras i 2 Nephi 21) ”snart
skulle fullbordas” (Joseph Smiths skrifter 2:40). Det hjälper
oss förstå att Jesajas profetior som citerades i 2 Nephi 21–22
handlar om de sista dagarna och Kristi tusenåriga regering.

De här kapitlen måste ha varit en källa till hopp för de israeliter
som förstod att även om Herren beskar sitt folk för dess
ogudaktighet, så skulle Messias komma från den stam eller
rot som lämnades kvar, efter det att beskärningen utförts
(se 2 Nephi 21:1). Det här budskapet kan också skänka hopp
till enskilda personer som tycker att de har drabbats hårt av
motgångar i sitt liv. Gud har förmåga att göra något storartat
av sådant som verkar vara förstört. De som tar del av hans
barmhärtiga välsignelser kan vilja sjunga ett sådant Guds lov
som finns nedtecknat i 2 Nephi 22.

2 Nephi 21–22
Herrens stora dag
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Förstå skrifterna
2 Nephi 21

2 Nephi 21:1–5 – Jesus Kristus är grenen
Äldste Jeffrey R Holland
sade om 2 Nephi 21:
”Det framgår tydligt av
Mormons bok och
Läran och förbunden att
huvudpersonen i det här
stycket är Jesus Kristus”
(Christ and the New
Covenant, s 86; se även
2 Nephi 30:7–9; L&F
113:1–6). Den Isai som
åsyftas i 2 Nephi 21:1 var
far till kung David, och
följaktligen far till Israels
konungsliga linje. Även
om kungar från Davids

släktlinje inte längre regerade i Juda vid tiden för Kristi födelse,
så föddes Jesus i den konungsliga släktlinjen (se Matteus 1:1–17).
Jesus uppfyllde Jesajas profetia och föddes i en tid när Juda
rike mer var som en stubbe än det mäktiga växande träd det
en gång var på Davids och Salomos tid.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar 2 Nephi 21–22.

Lär dig mer om Jesus Kristus

1. Skriv ner vad du har lärt dig om Frälsaren i 2 Nephi 21:1–5;
22:1–6.

2. Välj en sak från din lista som inspirerar dig att ”upplyfta
[d]itt hjärta och fröjda [d]ig”, som Nephi hoppades i
2 Nephi 11:8. Förklara varför det inspirerar och lyfter upp dig.

Telning (v 1) – Ungt skott av
ett träd

Hans länders gördel, bältet
omkring hans midja (v 5) –
Båda uttrycken syftar på ett
bälte

Det avvanda barnet (v 8) –
Syftar på ett barn som nyss
slutat amma

Baner (v 10, 12) – En flagga
som de som har svurit trohet
mot, samlas kring

Plundra (v 14) – Förstöra och
ta rikedomar

Torrskodda (v 15) – Utan att
fötterna blir blöta

Juda rike räddades från att
hamna i assyriernas händer
år 721 f Kr. Men, på grund
av en allt större ogudaktighet
bland Juda folk, erövrades
landet av babylonierna år
587 f Kr. Det var för att de
skulle undkomma denna
ödeläggelse som Herren ledde
Lehi och hans familj bort från
Jerusalem. Babylon var en
mycket världslig, avgudadyr-
kande nation. Dessa profetior

från Jesaja visar att även om Herren använde Babylon för att
straffa Juda, så skulle också domedagen för Babylon komma,
precis som den hade gjort för Juda.

Som en följd av världslighet och ogudaktighet blev Babylon en
symbol för all världslighet och ogudaktighet (se L&F 1:16;
133:14). Det andliga Babylons undergång kommer att inträffa
vid Jesu Kristi andra ankomst. Fundera över hur Jesajas
profetior kunde tillämpas på den tidpunkten och hur de kan
uppmuntra dig att vara trofast i en värld där Babylon verkar
ha makten. Lägg också märke till att Jesaja i 2 Nephi 24
(Jesaja 14) jämförde Babylons kung med Lucifer. I det avsnittet
får vi veta att Lucifer föll i det förjordiska livet.

Förstå skrifterna
2 Nephi 23

Helgade (v 3) – Rättfärdigt
förbundsfolk, heliga

Bullrande (v 4) – Förvirrat,
i oordning

Övermod (v 11) – Högmod,
känsla av att stå över andra

Skändas (v 16) – Bortföras
med våld, våldtas

Frukten i moderlivet (v 18) –
Små barn

Klagande djur (v 21) – Syftar
på vilda djur som bor i öknen
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2 Nephi 23–24
Babylons fall
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2 Nephi 23:11, 15, 19 – Högmodets synd
I 2 Nephi 23–24 kan vi läsa att Gud fördömde Babylon för
samma slags synder som han fördömde israeliterna och
assyrierna för – allt gällde högmod (se 2 Nephi 12:10–12; 13:15–26;
15:15, 21; 18:9–10; 20:12–15).

2 Nephi 24

Studera skrifterna
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar 2 Nephi 23–24.

Gör en frågesport

Jesajas profetia om Babylons och dess konungs undergång finns
citerad i 2 Nephi 23–24. Gör en frågesport med tio frågor om
det som enligt din uppfattning är det viktigaste som lärs ut i de
två kapitlen. Skriv svaren inom parentes efter varje fråga.

Sammanfatta läran

1. Sammanfatta med några meningar det som du lärde dig
i 2 Nephi 24:4–20 om hur Lucifer blev Satan och vad som
slutligen kommer att hända honom och dem som tjänar
honom.

2. Vad mer kan du lära dig om Satan och hans efterföljare
i Läran och förbunden 76:25–30, 33, 36–38, 44–46 och
Moses 4:1–4?

Ordspråk (v 4) – Ett kort
uttalande som lär ut en
sanning

Spiror (v 5) – Stavar som
representar myndighet att
härska

Ståt (v 11) – Härlighet, glans

Rördrom (v 23) –
En fiskätande fågel, en häger

Ur ormens rot skall en
basilisk komma fram, och . . .
en giftig, flygande orm
(v 29) – Från en mindre,
icke giftig orm ska en giftig
orm komma fram

Rot (v 30) – Källa, ursprung

Upplöst (v 31) – Förstört,
krossat

En av de anledningar som Nephi angav till att ta med Jesajas
ord på de mindre plåtarna var Jesajas vittnesbörd om Kristus
(se 2 Nephi 11:1, 4, 6, 8). Efter att ha slutat citera från Jesaja
förklarade Nephi att han visste att Jesajas ord skulle vara
svåra att förstå, men mycket värdefulla. Försök hitta de sätt
som vi bättre kan förstå Jesajas profetior på, enligt Nephi
(se särskilt 2 Nephi 25:1–8). Sök också efter Nephis egen
profetia om Kristus, som var ”lättfattlig” (2 Nephi 25:4).

Förstå skrifterna
2 Nephi 25

2 Nephi 25:1–8 – Fem nycklar till att förstå Jesaja
I Nephis förklaring till varför Jesajas ord var ”svårt att förstå . . .
för många av mitt folk” (2 Nephi 25:1), erbjöd han följande
nycklar till en bättre förståelse av Jesaja:

1. Förstå judarna (v 1–2, 5). ”Det profetiska uttryckssättet
bland judarna”, till exempel deras bruk av symboler
och dubbla betydelser och annat som berörde ”judarnas
sedvänjor”, var unikt.

2. Använd nutida skrifter (v 3–4). Nutida skrifter är den bästa
kommentaren till Jesaja. Nephi profeterade ”lättfattligt”
om mycket av det som Jesaja beskrev med vackra symboler.
Ju bättre vi förstår evangeliet, desto lättare blir det att
förstå Jesaja.

3. Be om ”profetians ande” (v 4). När vi lever värdiga Andens
gåvor kommer allting att uppenbaras för oss i enlighet
med Herrens vilja och alltefter vi kan ta emot det (se även
Alma 12:9–11).

Vederstyggligheter (v 2) –
Synder; tankar och handlingar
som är misshagliga för Gud

Inskränka (v 8) – Begränsa

Gisslat (v 16) – Straffat

Försona sig (v 23) – Att
återföras till enighet

Nåd (v 23) – Jesu Kristi kraft

Ståndaktighet (v 24) –
Beslutsamhet i sinne och
avsikt

2 Nephi 25
”Tro på Kristus”
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4. Studera det heliga landets geografi (v 6). Jesaja använde ofta
det heliga landets miljö – människorna, nationerna och
platserna – för att åskådliggöra sitt budskap.

5. Var uppmärksam på uppfyllelsen av profetior (v 7–8). De delar
av Jesajas profetior som förblir oklara för oss kommer att
bli tydliga när de uppfylls i de sista dagarna.

2 Nephi 25:23 – Vi är frälsta av nåd, efter allt
vi kan göra
Vi är frälsta genom kraften i Jesu Kristi försoning. Men vi måste
komma till Kristus på hans villkor för att kunna få alla de
välsignelser som han fritt erbjuder oss. Vi kommer till Kristus
genom att göra ”allt vad vi förmå” för att minnas honom, hålla
våra förbund med honom och lyda hans bud (se L&F 20:77, 79;
se även Abraham 3:25).

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar 2 Nephi 25.

Gör en tidslinje

Gör en tidslinje i din anteckningsbok. Skriv ”Nephis tid”
i ena ändan och ”Jesu Kristi andra ankomst” i den andra. Skriv
åtminstone fem av Nephis profetior i 2 Nephi 25:10–19 på
den. Du vill kanske göra tillägg till tidslinjen när du läser de
kommande kapitlen i 2 Nephi.

Besvara en fråga från en icke-medlem

1. Föreställ dig att någon som inte är medlem i kyrkan frågar:
”Dyrkar sista dagars heliga Kristus eller tror de överhuvud-
taget på honom?” Skriv ner fem eller fler sanningar från
2 Nephi 25:20–30 som du kan peka på och som illustrerar
vår tro på Jesus Kristus och vårt förhållande till honom.

2. Vad skulle du vilja berätta för personen om hur du person-
ligen känner det och vad skulle du vilja vittna om?

Efter att ha profeterat om judarnas undergång och förskingring
i 2 Nephi 25 så profeterade Nephi om sitt eget folks undergång
och förskingring i kapitel 26. Lägg märke till varför den
enligt honom skulle ske och vad han och Herren ansåg om det.

Nephi talade också om icke-judarna i de sista dagarna och om
deras förhållande till hans folk. I det här fallet är icke-judarna
de världens nationer och folk som inte är judar eller ättlingar
till Lehi. Eftersom de bodde i ”icke-judiska” nationer anses
profeten Joseph Smith, och andra som var en del av evangeliets
återställelse, tillhöra icke-judarna i Nephis profetior.

Förstå skrifterna
2 Nephi 26

2 Nephi 26:20 – Icke-judarnas stora stötesten
Enligt Nephis lärdomar i 1 Nephi 13:29 snubblade icke-judarna
eftersom ”tydliga och dyrbara delar” var borttagna från
skrifterna, vilket gav dem en oklar bild av de sanna lärdomarna
i Jesu Kristi evangelium.

Studera skrifterna
Gör två av följande tre aktiviteter (A–C) när du studerar
2 Nephi 26.

Rita en bild

Rita en teckning över en hel sida i din anteckningsbok som
illustrerar tankarna i 2 Nephi 26:3, 8, 10 om varför nephiterna
gick under.

Strån (v 4, 6) – De korta, torra
strån som blir kvar efter det
att skörden är insamlad

Nästan förtär mig (v 7) –
Tar bort nästan all min styrka

Sträva (v 11) – Ledsaga

Nedsjunkit (v 15, 17, 19) –
Gradvis avfallit

Välfärd (v 29) – Lycka och
välmående

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

Otukt (v 32) – Sexuella synder

Icke-jude (”hedning”) (v 33) –
Den som inte tror

2 Nephi 26
Nephi profeterar om sina 

efterkommande
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Viktiga evangelielärdomar för vår tid

1. President Ezra Taft Benson sade: ”Uppteckningen av nephi-
ternas historia just före Frälsarens besök avslöjar många
paralleller till våra dagar, då vi väntar Frälsarens andra
ankomst” (Nordstjärnan, juli 1987, s 3). Utgå från vad Nephi
lärde om den här tidsperioden i 2 Nephi 26:1–11 och skriv
ner tre evangelieämnen som du skulle vilja använda dig av,
om du blev ombedd att hålla ett tal om hur man förbereder
sig för att vara tillsammans med Frälsaren vid hans andra
ankomst. Bredvid varje ämne skriver du upp den vers i
2 Nephi 26 där du hittade det.

2. Lägg till fyra ämnen till din lista. Utgå från det som Nephi
undervisade om i 2 Nephi 26:20–22, 29–32 om icke-judarna
i de sista dagarna.

Lär dig viktiga sanningar om Gud

1. Utgå från vad du har läst i 2 Nephi 26:23–28, 33 och skriv
ner tre uttalanden som beskriver hurdan Herren är.

2. I samband med varje uttalande förklarar du varför du tror
att det är betydelsefullt att ha den särskilda kunskapen
om Herren.

I 2 Nephi 26:16–17 profeterade Nephi att han och hans
folk skulle tala ”ur jorden” till sina efterkommande i de sista
dagarna. I 2 Nephi 27 fortsatte han att profetera om vad
som skulle hända ”i de sista dagarna eller i icke-judarnas
dagar” (v 1).

2 Nephi 27
Framkomsten av Mormons bok

Förstå skrifterna
2 Nephi 27

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar 2 Nephi 27.

Hur uppfylldes profetian?

1. Gör en översikt enligt nedanstående i din anteckningsbok.
I kolumnen som kallas för ”profetior” skriver du ner verser
från 2 Nephi 27 som innehåller profetiorna som uppfylldes
av de händelser som beskrivs i skriftställehänvisningarna
i kolumnen ”Uppfyllelse”.

Joseph Smiths skrifter 2:59, 63–64

Tre vittnens vittnesbörd

Åtta vittnens vittnesbörd

Joseph Smiths skrifter 2:63–65

Joseph Smiths skrifter 2:19

Profetia Uppfyllelse

Hejden eder och undren
(v 4) – Stanna till och
tänk efter eller begrunda

Siare (v 5) – Profeter,
män med andlig
urskillningsförmåga

Människobud (v 25) –
Befallningar eller principer
som kommer från människor

Bespottare (v 31) – Person
som hånar

Den som skipar rätt i porten
(v 32) – Den person som har
myndighet att tala om när du
har gjort fel (till exempel en
domare, biskop eller föräldrar)
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2. När du har läst skriftställena i kolumnen ”Uppfyllelse”
ger du namnen på de personer som beskrivs med följande
ord i 2 Nephi 27: ”en man” (v 9), ”en annan” (v 9, 15),
”tre vittnen” (v 12), ”några få” (v 13), ”den lärde” (v 15, 18),
”mannen, som icke är lärd” (v 19–20).

I 2 Nephi 27 profeterade Nephi om Mormons boks framkomst
i de sista dagarna och hur den skingrar avfallets mörker.
I 2 Nephi 28 talade han om vad Satan försöker göra för att
hindra människor från att se detta ljus och få kunskap om
Herren och hans sanningar. De som läser, förstår och följer
råden i 2 Nephi 28 har stora fördelar när det gäller att
övervinna Satans snaror och människornas falska lärdomar
i de sista dagarna.

2 Nephi 28
Synder och fällor i de sista dagarna

Förstå skrifterna
2 Nephi 28

2 Nephi 28:7–8 – ”Låt oss äta, dricka och vara glada”
Vi kan hålla med om att det finns många människor i dagens
värld som tror på den inställning vi kan läsa om i 2 Nephi 28:7–8.
President Joseph Fielding Smith sade om de här verserna:
”Tro inte att detta sades om världen . . . Det sades om kyrkans
medlemmar” (Seek Ye Earnestly . . . [1970], s 143). En del
medlemmar i kyrkan tror att de kan synda nu och omvända
sig senare. De tror att lydnad mot evangeliet gör att de går
miste om det roliga i livet. Men genom erfarenhet och uppen-
barelse kan vi veta att ”ogudaktighet aldrig är lycksalighet”
(Alma 41:10), och att ”intet orent kan inträda i Guds rike”
(se 1 Nephi 15:34).

Biskop Richard C Edgley, rådgivare i presiderande biskops-
rådet, sade: ”Vi kan inte säga att vi skall så vår vildhavre i
vår ungdom eller att vi bara skall närma oss syndens utkanter.
Synden har inga utkanter. Varje handling, god eller ond, har
följder. Varje god handling ökar vår förmåga att göra gott och
stå fast gentemot synden eller misslyckandet. Varje överträdelse,
hur liten den än är, gör oss mer mottagliga för Satans påverkan
nästa gång han frestar oss. Satan leder oss en centimeter i
taget . . . Nephi beskriver hur Satan lugnar och invaggar och
smickrar oss till han ’kan fånga [oss] i sina hemska länkar
från vilka ingen befrielse finnes’ (2 Nephi 28:22; se även v 21)”
(Nordstjärnan, jan 1995, s 39).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
2 Nephi 28.

Kunskap om nyckelskriftställen –
2 Nephi 28:7–9

1. Formulera med egna ord var och en av de felaktiga idéer
som framförs i 2 Nephi 28:7–9 och som enligt Nephi skulle
vara populära i vår tid. (Vers 7 kan till exempel formuleras
på följande sätt: ”Passa på, du lever bara en gång”).

2. Ta reda på åtminstone tre skriftställen för var och en av
inställningarna som förklarar varför de är ”falska och
dåraktiga” (v 9).

Drivit mig (v 1) – Befallt

Föreskrift (v 5–6, 14) –
Befallning, princip

Urskulda (v 8) – Anse vara
oskyldig

Helgedomar (v 13) –
Kyrkobyggnader

Förvända (v 15) – Förändra till
något ont

Tala försmädligt (v 16) – Tala
ont om, förolämpa

Invagga (v 21) – Få någon att
känna sig lugn och trygg

Köttslig (v 21) – Världslig,
oandlig

Köttslig arm (v 31) – Mänsklig
vishet, styrka

Uträcker min arm (v 32) –
Erbjuder hjälp
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3. Förklara varför du valde vart och ett av skriftställena. Du
kan skriva upp hänvisningarna i marginalen av 2 Nephi 28:7–9
så att du kan hjälpa andra som kanske är frestade av de här
vanliga men dåraktiga filosofierna.

Identifiera Satans metoder

1. Läs 2 Nephi 28:19–23 och skriv ner olika sätt varpå Satan
försöker ”fasthålla” människor ”med sina eviga kedjor”.

2. För vart och ett av exemplen ger du ett exempel på hur han
använder de här metoderna på dagens ungdomar.

De bedrövade

Ve är ett ord som syftar på djup bedrövelse och ånger. Skriv
ner de attityder och handlingar i 2 Nephi 28:15–16, 24–32 som
enligt Nephi för med sig ”ve” över folket.

Ibland påstår människor som inte är medlemmar i kyrkan
att Mormons bok inte kan vara sann eftersom Bibeln är den
enda heliga skrift som Gud gett till människan. I 2 Nephi 29
profeterade Nephi om denna falska lärdom och vände sig med
stor kraft till de människor som uttrycker den uppfattningen.
Det här kapitlet är en fortsättning på det som formulerades
i slutet av 2 Nephi 28 om de icke-judar som vägrar ta
emot mer av Guds ord och förlitar sig på sin egen lärdom
(se 2 Nephi 28:27–32).

2 Nephi 29
”En bibel, en bibel! Vi hava en bibel”

Förstå skrifterna
2 Nephi 29

2 Nephi 29:12–14 – ”Israels förlorade stammars ord”
Äldste Bruce R McConkie ansåg att de uppteckningar som
omtalas i 2 Nephi 29:12–14 skulle ”komma fram på ett miraku-
löst sätt, under ledning av presidenten för Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga, som är uppenbarare och översättare och
som innehar nycklarna till Guds rike på jorden för alla männi-
skor, däribland de tio stammarna” (The Millennial Messiah, s 217).
Vi vet att Frälsaren besökte några av Israels förlorade stammar
efter sin uppståndelse och efter sitt besök hos nephiterna
(se 3 Nephi 16:1–3; 17:4).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar 2 Nephi 29.

Svar på tal till Mormons boks kritiker

Nephi, som förutsåg de människors argument i vår tid som
säger att de redan har en Bibel och att de inte behöver några
fler skrifter, lade fram sju principer som dessa människor
bör tänka på innan de förkastar Mormons bok som helig skrift.
Följande uttalanden och frågor berör det som Nephi skrev.
Skriv ner dem i din anteckningsbok och skriv därefter ner vad
Nephi skrev i 2 Nephi 29:7–11 angående var och en av dem,
tillsammans med den vers där citatet står. (De anges inte i
samma ordning som i kapitlet.)

1. Gud verkar genom två eller tre vittnen (se Matteus 18:16;
2 Kor 13:1). Mormons bok är ett andra vittne om att de
lärdomar som finns i Bibeln är sanna (se Mormon 7:8–9).

2. Varför beklagar du dig över att få mer skrifter till hjälp och
vägledning?

3. Tror du att Bibeln innehåller allting som Gud har sagt eller
någonsin kommer att säga?

4. Att Gud har talat i Bibeln, innebär det att han inte kan tala
vid någon annan tidpunkt eller på någon annan plats?

5. Bibeln är uppteckningen om Guds handlande mot israeliterna
i länderna i Mellanöstern. Men han är israeliternas Gud
överallt och i alla nationer. Han ger också sitt ord till dem.

Dem (v 1) – Icke-judarna

Standar (v 2) – Något som en
person med auktoritet sätter
upp som regel och som andra

kommer att dömas efter
(evangeliet)

Mödor (v 4) – Hårt arbete,
motgångar
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6. Samtliga nationer som
Gud talar till är befallda
att skriva ner hans ord.
Vi kommer att dömas
efter det som är skrivet
(se Upp 20:12–13).

7. En annan helig skrift
som innehåller ytterligare
vittnesbörd om evangeliet
vittnar om att Gud är
densamme igår, idag och
för alltid.

Äldste Bruce R McConkie skrev: ”Få människor på jorden,
vare sig inom eller utom kyrkan, har fångat visionen av
vad Mormons bok egentligen handlar om. Få är de bland
människor som vet vilken roll den har spelat och kommer att
spela när det gäller att förbereda vägen för honom som den
är ett nytt vittne om” (The Millennial Messiah, s 159).

Nephi var en av de ”få människor” som förstod den roll som
Mormons bok skulle komma att spela i de sista dagarna.
Han skrev om judarnas förskingring, sitt eget folks fall och de
icke-judiska nationernas ogudaktighet i de sista dagarna, då
många skulle förkasta Mormons bok som ett andra vittne om
Jesus Kristus och hans evangelium. När du läser 2 Nephi 30,
var då uppmärksam på hur, enligt Nephis profetior, Mormons
bok skulle vara till välsignelse för de tre grupperna av
människor före Kristi andra ankomst.

Förstå skrifterna
2 Nephi 30

Släkten (v 8) – Familjer

Hans länders gördel, bältet
omkring hans midja (v 5) –
Båda uttrycken syftar på ett
bälte eller skärp som knöts

runt midjan (används som
symboler)

Spenabarnet (v 14) – Ett barn
som ammar

Basilisk (v 14) – Giftig orm

2 Nephi 30
Kraften i Mormons bok

2 Nephi 30:2 – Vad menas med Herrens förbundsfolk?
Lägg märke till att det i 2 Nephi 30:2 står att alla som har tro
på Jesus och omvänder sig är ”Herrens förbundsfolk”. Det är
anledningen till att Paulus kunde säga att ”Israel är inte alla
som kommer från Israel” (Rom 9:6). Medlemskap i Israels
hus gör oss berättigade till samtliga välsignelser som hör till
förbundsfamiljen. Det krävs mer än blodsband. De som
inte föds in i Israels hus blir medlemmar i förbundsfamiljen
genom sin tro på Jesus Kristus, omvändelse och genom att
ingå förbund vid dopet, som Jesu Kristi försoning möjliggör.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar 2 Nephi 30.

Vad lär du dig?

1. Skriv följande tre rubriker högst upp på en sida i din anteck-
ningsbok: Judar, Lehis efterkommande, Icke-judar. Läs
2 Nephi 30:1–7 och skriv under varje rubrik ner allt du lärt dig
om respektive grupp. Sätt en stjärna bredvid de uttalanden
på din lista som har något att göra med Mormons bok.

2. I 2 Nephi 30:8–18 beskrev Nephi två händelser, eller tids-
perioder, som Mormons bok hjälper oss att förbereda oss för.
Vad brukar tidsperioderna kallas för?

3. För de båda händelserna som nämns ovan skriver du ner
allting som kapitel 30 lär om dem.

4. Vad tycker du skulle vara bäst med att vara värdig att leva
under den tidsperiod som beskrivs i verserna 12–18?

Vi har lärt mycket av och om Nephi sedan början av Mormons
bok. Innan Nephi lämnade över sina plåtar till sin bror Jakob,
och förberedde sig för att lämna jordelivet, sammanfattade han

2 Nephi 31
Kristi lära
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viktiga lärdomar om Jesu Kristi evangelium och bar sitt
vittnesbörd om sanningen i det han skrev.

I 2 Nephi 31:2 skrev Nephi att han ville ge oss ”några få ord
om Kristi lära”. I vers 21 vittnade han om att han lärt ut
Kristi sanna lära. Gå noga igenom vad som lärs ut mellan
vers 2 och 21, så att du lär dig vilka som är de viktiga
beståndsdelarna i Kristi lära.

Förstå skrifterna
2 Nephi 31

2 Nephi 31:13–14 – ”Änglars tunga”
Slå upp 2 Nephi 32:2–3 för att lättare förstå vad det innebär att
tala med änglars tunga.

2 Nephi 31:21 – Gudomens enhet
Eftersom människorna
inte helt förstått de lärdo-
mar som har att göra
med Guds natur har de
missförstått uttalanden
om att gudomens med-
lemmar är ”en”. Fadern
och Sonen uppenbarade
sig båda för profeten
Joseph Smith (se Joseph
Smiths skrifter 2:17),
och det uppenbarades för
honom att gudomens
medlemmar är separata,
åtskilda personer
(se L&F 130:22). Men

de är ”ett” på så sätt att de ord och handlingar som en av
gudomens medlemmar utför också skulle ha utförts av de två
andra (se 3 Nephi 11:32–36). De är fullkomligt eniga i avsikt.

Studera skrifterna
Gör åtminstone två av följande fyra aktiviteter (A–D) när du
studerar 2 Nephi 31.

Sammanfatta Nephis lärdomar

Skriv en kort sammanfattning av ”Kristi lära” såsom den
beskrivs i 2 Nephi 31:3–20. Var noga med att ta med varje
viktig princip.

Vara nog (v 2) – Vara
tillräckligt för mina avsikter

Lära (v 2, 21) – Principer,
sanningar

Betygar (v 7) – Fastställer
sanningen, ger bevis

Skrymteri (v 13) – Att låtsas
vara något som man inte är

Förtjänst (v 19) – Godhet eller
förträfflighet som berättigar
till heder eller belöning

Ståndaktighet (v 20) –
Orubblighet, fasthet

Varför ska vi döpas?

1. Läs 2 Nephi 31:5–9 och
skriv orsakerna till att Jesus
blev döpt.

2. Vad bör du lägga till när det
gäller varför vi måste döpas?
(Se L&F 33:11; Trosartikel 4.)

Gör en teckning

Gör en teckning av eller översikt över vad Nephi lärde ut
i 2 Nephi 31:17–20 om hur vi kan få evigt liv. Ta med alla tankar
och detaljer i det som Nephi undervisade om. Visa den för
en vän eller familjemedlem och fråga om de förstår vad de olika
detaljerna och tankarna innebär.

Ge fler förklaringar

Ibland kan ett enkelt ord eller uttryck i skrifterna representera
djupa, viktiga och kraftfulla tankar. Fundera över följande
ord och uttryck i 2 Nephi 31. Förklara vad vart och ett av dem
betyder.

1. ”Huru smal vägen är” (v 9)

2. ”Hjärtats fulla föresats” (v 13)

3. ”Porten” (v 17)

4. ”Glädjen” [bokstavligen ”festa”; ö a] (v 20)

Tillvägagångssättet för att få evigt liv genom Jesus Kristus,
som Nephi skriver om i 2 Nephi 31, är vackert, djupsinnigt
och enkelt att förklara. Är det verkligen allt vi behöver göra?

Nephi kände att en del människor fortfarande undrade över
vad de behöver göra efter att ha ”inträtt på den rätta vägen”
(2 Nephi 32:1). I 2 Nephi 32 förklarade Nephi hur vi ska
fortsätta.

2 Nephi 32
Nephi fortsätter att undervisa 

om Kristi lära
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Förstå skrifterna
2 Nephi 32

2 Nephi 32:3 – ”Kristi ord skola tillkännagiva för eder
allt vad I skolen göra”
Äldste Boyd K Packer lärde: ”Om [du] är bekant med uppen-
barelserna finns det ingen fråga – personlig, social, politisk eller
yrkesmässig – som behöver gå obesvarad. Däri finns det eviga
evangeliets fullhet. Däri finns sanningsprinciper som löser varje
förvirring, varje problem och varje dilemma som den mänskliga
familjen, eller någon enskild person i den, ställs inför” (”Teach
the Scriptures”, i Charge to Religious Educators [3:e uppl], s 89).

2 Nephi 32:8–9 – Bön
President Gordon B Hinckley lärde: ”Vi kan ta stora steg i
riktning mot fullkomlighet genom vårt eget beteende. Vi kan
bli fullkomliga i våra böner till vår Fader i himlen. Det finns
vissa saker som det är mycket svårt att bli fullkomlig i, men
jag hoppas att alla . . . ska gå ner på sina knän morgon och
kväll och tacka Herren för hans välsignelser, tacka Herren för
hans vänlighet, tacka Herren för alla de gåvor han gett samt
be om styrka att göra rätt och komma ihåg inför Herren alla
som lider nöd. Mina bröder och systrar, vi kan bli fullkomliga
i våra böner” (”Den levande profetens ord”, Nordstjärnan,
april 1999, s 19).

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar 2 Nephi 32.

Kunskap om nyckelskriftställen –
2 Nephi 32:3

1. Vad måste vi, enligt 2 Nephi 32:1–3, göra när vi har kommit
in på den väg som leder till evigt liv?

Den rätta vägen (v 1, 5) –
Den väg som leder till evigt
liv (så som det beskrivs
i 2 Nephi 31)

Märker (v 8) – Känner

2. På vilket sätt liknar detta det som Lehi såg i sin syn och som
skulle hålla människor kvar på vägen (se 1 Nephi 8)?

3. Nämn tre olika sätt varpå Kristi ord kan tas emot och ge
mättnad och glädje.

Kunskap om nyckelskriftställen –
2 Nephi 32:8–9

Föreställ dig att du har en vän som kämpar med sitt
vittnesbörd och som har sagt följande till dig. Skriv ner varje
kommentar i din anteckningsbok och följ upp dem med
ord från 2 Nephi 32:8–9 som kan hjälpa dig att veta vad du
ska säga till din vän.

1. ”Jag ber inte särskilt ofta.”

2. ”Ibland tycker jag att jag borde be, men så känner jag inte
för det, och det blir inte av.”

3. ”Eftersom jag har haft så få andliga upplevelser tycker jag
att det är lika bra att sluta be.”

4. ”Jag har läst en del i Mormons bok, men det tycks inte
vara till någon hjälp för mig. Hur skulle jag kunna få ut
mer av det?”

De sista orden som Nephi skrev i Mormons bok finns i
2 Nephi 33. I kapitlet uttrycker han sin djupa kärlek och
hängivenhet till sitt folk och bär sitt kraftfulla vittnesbörd om
Jesus Kristus. Vi får också veta vad han tyckte om det han
skrev och vad hans skrifter skulle betyda för dem som läste dem.
Begrunda detta speciella vittnesbörd från en av Guds utvalda
profeter. Lägg särskilt märke till att Nephi säger att vi åter
ska få möta honom.

Förstå skrifterna
2 Nephi 33

Kärlek (v 7–9) – Kristi rena
kärlek (se Moroni 7:47)

Förlika (v 9) – Försona sig
med, komma överens efter
meningsskiljaktigheter

Prövodag (v 9) – Det här
jordelivet

2 Nephi 33
Nephis sista vittnesbörd
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Jakobs bok

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar 2 Nephi 33.

”Stort värde”

1. Nephi skrev att lärdomarna i Mormons bok är av ”stort
värde” (2 Nephi 33:3). Läs verserna 4–5 och skriv ner fyra
sätt varpå Mormons bok kan vara till välsignelse för oss.

2. Skriv om hur Mormons bok har påverkat dig med tanke på
de fyra sätten. Du kan också förklara vilket av dessa fyra
sätt som hittills har varit viktigast för dig under dina studier
av Mormons bok.

Missionsförberedelser

Vid ett prästadömsmöte på en generalkonferens sade president
Ezra Taft Benson att Mormons bok ”är den viktigaste boken
ni kan läsa för att förbereda er för en mission och för livet. En
ung man som känner till och älskar Mormons bok, som har läst
den ett flertal gånger, och som har ett orubbligt vittnesbörd
om dess sanning och som tillämpar dess principer, kommer att
kunna stå emot den ondes list och bli ett mäktigt redskap i
Herrens händer” (Nordstjärnan, nr 6 1986, s 41). Välj ut två saker
som missionärer bör känna till, göra eller använda sig av i
2 Nephi 33 och som hjälper dem att vara mer effektiva missio-
närer. Rikta dig till någon som ska ut på missionsfältet.
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Vad känner vi till om profeten Jakob?
Förutom att han var en av Nephis yngre bröder vet vi följande
om Jakob:

• Han var son till Sariah och Lehi och föddes under de åtta år
som de färdades i ödemarken.

1 Nephi 
(mellan 600 och 570 f Kr)

2 Nephi 
(mellan 588 och 545 f Kr)

Jakob 
(mellan 544 och 421 f Kr)

Enos 
(mellan 544 och 421 f Kr)

Jarom 
(mellan 420 och 399 f Kr)

Omni 
(mellan 361 och 130 f Kr)

KÄLLA

Nephis mindre plåtar

BÖCKER

• Han var yngre än tio år när han anlände till det förlovade
landet.

• Han blev ”avskild” som präst och lärare av sin bror Nephi
(se 2 Nephi 6:2; Jakob 1:18).

• Han förde de nephitiska uppteckningarna efter Nephi
(se Jakob 1:1–2). Han kan ha varit ungefär femtio år vid
det tillfället.

• I sin ungdom fick han förmånen att se Frälsaren
(se 2 Nephi 2:3–4; 11:2–3).

• Han var en rättfärdig far (se Enos 1:1).

• Han var en av de främsta lärarna i Mormons bok
(se 2 Nephi 6–10; Jakob 1-7).

Viktiga lärdomar i Jakobs bok
Jakob var en av de främsta lärarna i Mormons bok. Något av
det vi kan lära oss i Jakobs bok är:

• Vikten av att uppfylla sina kallelser (se Jakob 1)

• Farorna med stolthet, rikedomar och omoral (se Jakob 2–3)

• Hur man får en orubblig tro (se Jakob 4)

• Israels skingring och insamling (se Jakob 5)

• Hur man bemöter avfällingar och vad som kan hända med
teckensökare (se Jakob 7)



När vi älskar någon är vi måna om att den personen ska
ha det bra. Profeten Jakob beskrev den kärlek han kände för
sitt folk med ordet ”ängslan”. Han hade profetisk insikt
om frälsningsplanen och hade kännedom om de följder som
skulle drabba dem om de fortsatte att synda. Lägg märke till
hur Herren välsignade Jakob för hans ”tro och stora ängslan”
(se Jakob 1:5–6).

Förstå skrifterna
Jakob 1

Jakob 1:1 – De mindre plåtarna
Jakob skrev sin heliga uppteckning på Nephis mindre plåtar.
(För en förklaring om de olika plåtar som blev Mormons bok,
se ”De huvudsakliga källorna till Mormons bok”, s 12.)

Jakob 1:7–8 – ”Frestelsedagarna . . . i öknen”
När Herren, efter många mäktiga underverk, förde Israels
barn ut ur Egypten, gjorde deras olydnad honom vred. Följden
blev att detta släkte inte fick tillstånd att komma in i det
förlovade landet.

Jakob 1:17–19 – ”Vi förhärligade vårt ämbete”
President Thomas S Monson,
förste rådgivare i första pre-
sidentskapet, förklarade varför
vi behöver ära våra kallelser
och hur vi gör det:

”President John Taylor varnade
oss: ’Om ni inte förhärligar er
kallelse, kommer Gud att hålla
er ansvariga för dem som ni
kanske hade kunnat rädda, om
ni hade gjort er plikt’ . . .

Hur hedrar man en kallelse?
Helt enkelt genom att utföra
det tjänande som tillhör den”
(Nordstjärnan, juli 1996, s 45).

Inristade (v 1) – I metall

Huvudpunkterna (v 4) –
De viktigaste delarna

Ängslan (v 5) – Oro,
bekymmer

Skilja (v 14) – Identifiera

Hängiva sig åt (v 15) –
Omåttligt tillfredsställande
av sina drifter

Bihustrur (v 15) – Rättmätiga
hustrur av lägre social status
och med färre rättigheter än
en vanlig hustru

Jakob 1
En profets plikt

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Jakob 1.

Jakobs förhandsbeskrivning

I detta första kapitel ger oss Jakob en förhandsbeskrivning
av det som han skulle skriva om i Jakob 2–3. Finn svaren på
följande frågor i Jakob 1:

1. Vilka ”onda vanor” (v 15) hängav sig nephiterna åt?

2. På vilket sätt liknar dessa synder vår tids onda vanor?

Skriv ett brev

Anta att du är ledare i ett prästadömskvorum, eller i en klass
för unga kvinnor, och att du blir ombedd att ge råd till en
medlem i din grupp som inte uppfyller sin kallelse. Använd
det som Jakob undervisade om i Jakob 1:17–2:3 och skriv
ett brev till personen för att hjälpa honom eller henne att förstå
vikten av att pliktmedvetet uppfylla sina kallelser (se även
”Förstå skrifterna” för Jakob 1:17–19).

Jakob inledde sin verksamhet med att be folket undvika tre
synder: kärlek till rikedomar, högmod och okyskhet. Alltid när
nephiterna blev ogudaktiga hemföll de åt en eller flera av dessa
synder. Tycker du att de här synderna är vanligt förekom-
mande i vår tid? Vilka synder får vanligtvis människor och
nationer att bli ogudaktiga?

Förstå skrifterna
Jakob 2

Försynens hand (v 13) – Gud

Urskuldar eder (v 14) – Håller
er för oskyldiga, förlåter er

Otukt (v 23, 28, 33) – Sexuella
synder

Bihustrur (v 24, 27, 15) –
Rättmätiga hustrur av lägre
social status och med färre
rättigheter än en vanlig hustru

Jakob 2–3
Jakob undervisar folket i templet
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Jakob 2:13 – ”Edra kläders kostbarhet”
Det finns många människor idag som bedömer andra männi-
skors värde efter hur de ser ut och klär sig. ”Formuleringen
’kläders kostbarhet’ förekommer mer än ett dussintal gånger
i Mormons bok. Det är nästan alltid en beskrivning av ett folk
som Herren har gett framgång och som blivit insnärjda i sig
själva och i sina ägodelar och som därefter fäster större vikt
vid yttre glans än inre renhet” (McConkie och Millet, Doctrinal
Commentary on the Book of Mormon, del 2, s 14).

Jakob 2:23–30 – Obemyndigat månggifte är en styggelse
för Gud
För att förstå Jakobs uttalanden här är det till hjälp att notera
att bara David och Salomo blev fördömda för att de tog många
hustrur och bihustrur. Abraham, Jakob och Mose, som också
hade hustrur och bihustrur, blev det inte. I nutida uppenbarelse
förklarade Herren att David och Salomo syndade när de tog
hustrur som Gud inte hade givit dem (se L&F 132:34–39).
Jakob angav också att en orsak till att Herren ibland anbefallde
månggifte var att barn skulle födas åt honom, men utan denna
befallning är månggifte förbjudet (se Jakob 2:30).

Jakob 3

Jakob 3:11 – Vad menas med den ”andra döden”?
Alla vår himmelske Faders barn kommer att stå inför Herren
för att dömas. De som är för obotfärdiga och för ovärdiga
för att få någon grad av härlighet, de som dör bort från det
som hör rättfärdigheten till, kommer att utestängas från
Guds närhet. Det är det som kallas för den ”andra döden”
(se Alma 12:15–18; Helaman 14:14–19).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Jakob 2–3.

Finn evangelieprincipen

1. Jämför Jakob 2:5, Alma 12:3 och Läran och förbunden 6:16.
Beskriv i din anteckningsbok en kraft som Gud har och som
ingen annan har, om den inte ges av Gud själv.

2. Hur kan kunskap om att Gud har denna kraft påverka våra
böner?

Kunskap om nyckelskriftställen –
Jakob 2:18–19

Gå igenom Jakobs råd till sitt folk om farorna med högmod och
rikedomar i Jakob 2:12–21. Skriv fyra avsnitt om hur din familj,
din skola, ditt samhälle och ditt land, skulle vara annorlunda
om alla följde Jakobs råd, särskilt de som ges i verserna 17–19.

Gissla (v 3) – Straffa

Smäden (v 9) – Förolämpar,
hånar

Väcka upp
själsförmögenheterna (v 11) –
Använda sina förmågor och
sina känslor

Otukt och okyskhet (v 12) –
Sexuella synder

Sammanfatta vad Jakob lärde ut

Gå igenom vad Jakob lärde om äktenskap och kyskhet i Jakob
2:23–35; 3:10–12. Sammanfatta vad Jakob lärde om hustrur,
mödrar och döttrar.

Vad känner du till om Jesu Kristi försoning? Hur påverkas
du av hans offer? Förstår du att du är i desperat behov av
Frälsaren? Jakob profeterade att de judar som Jesus levde
ibland inte skulle förstå honom eller hans mission. De skulle
förkasta honom och hans evangelium (se Jakob 4:15), och,
som en följd därav, skulle de bli slagna och skingrade liksom
de tio stammarna före dem.

Förstå skrifterna
Jakob 4

Jakob 4:11 – ”Kristi förstlingsfrukt”
Alla som någonsin har levat på jorden kommer att uppstå, men
de som är ”förlikta med [Gud] genom Kristi försoning” är
”Kristi förstlingsfrukt”. De är de som kommer fram i den första
uppståndelsen och ärver det celestiala riket.

Stora nåd (v 7) – Villighet att
välsigna

Förlikta (v 11) – Blivit
välbehagliga för Gud genom
försoningen

Jakob 4
Bli förlikta med Gud genom 

Kristi försoning
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Jakob 4:14–17 – Jesus Kristus är den
”säkra grundvalen”
Att de ”riktade sina blickar bortom målet” (Jakob 4:14) innebär
att judarna sökte efter att någonting annat än Jesus Kristus
skulle frälsa dem. Jakob profeterade att judarna skulle förkasta
Messias, ”stenen på vilken de kunde hava byggt och haft en
säker grundval” (v 15). Han hänvisade sedan till skriftställen
som säger att han fortfarande är deras ”enda säkra grundval”
(se v 16; se Ps 118:22; Matteus 21:42). Om vi inte bygger på
Jesus Kristus kommer vi inte att få den utlovade eviga glädjen
med honom. Jakob 5–6 förklarar hur det går till när judarna,
och hela Israels hus, kommer att bygga på Jesu Kristi grundval.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Jakob 4.

Formel för orubblig tro

Jakob beskrev hur han fick en orubblig tro och förmågan att
förflytta berg.

1. Gå igenom Jakob 4:6–7 och leta efter orden rannsaka,
uppenbarelser, profetians ande, vittnen, hopp, och nåd.

2. Använd de här orden och beskriv hur vi enligt Jakob kan
ha en sådan kraftfull tro.

Varför ska vi lyssna på Gud?

Jakob skrev om Guds storhet och varför vi bör lyssna
på honom. Gå noga igenom Jakob 4:8–13 för att hitta svaren
på följande frågor:

1. Hur kan vi få kunskap om Gud?

2. Genom vilken kraft skapades jorden?

3. Varför bör vi lyssna till Guds råd?

4. Hur blir de välsignade som är förlikta med Gud genom
försoningen? (Se även ”Förstå skrifterna” för Jakob 4:11.)

5. Vad är sanning? Vem har kunskap om all sanning?

6. Med utgångspunkt från vad du har lärt dig genom tidigare
frågor, vad skulle du säga till någon som inte tycker att det
är till någon hjälp att skaffa sig kunskap om Gud?

En allegori är en berättelse som använder sig av symboler för
att förklara viktiga sanningar. Allegorin om olivträdet i
Jakob 5 undervisar om Herrens avsikt med att skingra och

Jakob 5–6
Allegorin om olivträdet

samla in Israels hus. I kapitel 6 sammanfattade profeten Jakob
de viktigaste punkterna i allegorin. I slutet av Jakob 4 frågade
Jakob hur judarna någonsin skulle kunna bygga på Jesu Kristi
”säkra grundval” efter att ha förkastat honom (se Jakob 4:17).
Sök svaret på denna fråga i Jakob 5–6.

Förstå skrifterna

Jakob 5:1 – Vem var profeten Zenos?
Zenos, tillsammans med Zenock och Neum, var profeter
på Gamla testamentets tid vars skrifter inte finns i Bibeln, men
som fanns på mässingsplåtarna (se 1 Nephi 19:10; ”Studera
skrifterna” för 1 Nephi 19:10, s 30).

Jakob 5 – Att förstå Zenos’ liknelse
Varje del av en allegori är inte nödvändigtvis avsedd att vara en
symbol för någonting annat, men vissa väsentliga symboler
måste bli förstådda för att allegorin ska kunna förstås. Följande
symboler är viktiga för att förstå allegorin om olivträdet:

Vingården

Vingårdens herre

Tjänare

Det förädlade
olivträdet

Det vilda olivträdet

Grenar

Rötterna till det
förädlade olivträdet

Frukten

Gräva, beskära och
göda

Omplantering av
grenarna

Ympning

Grenar som vissnar

Grenar kastas i elden

Världen

Gud

Herrens profeter

Israels hus, Herrens förbundsfolk

Hedningar, eller icke-israeliter
(senare i liknelsen symboliserar de
vilda grenarna det avfälliga Israel)

Grupper med människor

De förbund Herren ingår med sina barn
och som är en ständig källa till styrka
och liv för de trofasta

Människornas liv eller verk

Det verk Herren gör för sina barn för att
hjälpa dem vara lydiga och fruktbara

Folkgrupper sprids över världen eller
återställs till den plats där de kom ifrån

En grupp människor förenas med
en annan grupp; syftar på det
skingrade Israel, det innebär också att
”få kunskap om den sanne Messias”
(se 1 Nephi 10:14)

Människor som dör andligen som en
följd av synd och avfall

Guds domar

Symbol Vad den kan representera
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Jakob 5:8–10 – Vad innebär det att ”ympa” grenar?
Vid ympning av grenar skärs
friska, levande grenar av
från ett träd eller en planta
och sätts på en annan plats
(se illustrationen). Grenarna
i denna allegori representerar
grupper med människor
som Herren tar från en plats
och placerar på en annan.
I skriftlig bemärkelse innebär
ympning att ”få kunskap
om den sanne Messias”
(1 Nephi 10:14).

Ympning av grenar

Jakob 5:8, 13–14, 19–25 – De ”unga och späda”
grenarna av Israels hus
De ”unga och späda grenarna” tycks vara de människor som
gav akt på den ”beskärning och gödning” som gjordes av Gud
och hans profeter. De var mer läraktiga än de gamla etablerade
grenarna, eller de grupper med israeliter som behövde flyttas
bort och förgöras.

President Joseph Fielding Smith lärde: ”I denna liknelse symbo-
liseras Israels hus av olivträdet . . . I sitt hemland började det att
dö. Därför tog Herren grenar, som nephiterna, som de förlorade
stammarna, och andra som Herren ledde bort och som vi inte
vet någonting om, till andra delar av jorden. Han planterade
dem i hela sin vingård, det vill säga världen” (Answers to
Gospel Questions, sammanst. Joseph Fielding Smith jr, 5 delar
[1957–1966], del 4, s 204).

Zenos’ allegori hjälper oss förstå att skingringen av Israels
grenar över hela världen var en välsignelse både för Israel och
för de övriga av vår himmelske Faders barn, icke-judarna.
Äldste Bruce R McConkie, som var medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, förklarade: ”Vanligtvis sänder Herren de andar som
i föruttillvaron utvecklade en särskild dragning till andlighet
och till att känna igen sanningen, till Jakobs [Israels] släktlinje.
De som är födda i denna släktlinje har Israels blod i sina ådror,
och de av dessa som finner det lätt att ta emot evangeliet sägs
ha ett troende blod” (Mormon Doctrine, s 81).

När det skingrade Israel beblandade sig med icke-judarna i
sin omgivning spreds Israels blod vidare. Äldste James E Faust,
dåvarande medlem i de tolv apostlarnas kvorum, kommente-
rade: ”Israels skingring över hela världen spred det blod
som tror, så att många nationer i dag kan ta del av evangeliets
plan” (Nordstjärnan, april 1983, s 164).

Jakob 5:32–46 – När blev alla träd fördärvade?
Den del av allegorin då alla träd bär dålig frukt tycks represen-
tera avfallets period, före evangeliets återställelse. När Herren
talade till Joseph Smith i den första synen bad han Joseph att
inte gå med i någon av den tidens kyrkor eftersom de alla var
”orätta” (Joseph Smiths skrifter 2:19).

Jakob 6

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Jakob 5–6.

Vad lär oss Zenos’ allegori
om Israels hus?

När du har studerat allegorin om olivträdet i Jakob 5 skriver
du i din anteckningsbok om följande påståenden är sanna
eller falska. Skriv ner de verser där du fann svaren. (Använd
översikten på sidan 65 i denna studievägledning för ytterligare
hjälp.)

1. Det förädlade olivträdet representerar Israels hus och de
grenar som vissnade representerar ogudaktiga människor.

2. Vingårdens herre beskar och gav näring åt trädet för att det
skulle bära god frukt.

3. De naturliga grenar som var unga och späda gjorde uppror
och planterades om eller skingrades som straff.

4. Den naturliga gren som planterades i god jord, och som
bar god och dålig frukt, kan representera nephiterna och
lamaniterna.

5. Det fanns en tidpunkt då alla träd bar dålig frukt. Då
uppenbarade sig Herren för att återställa evangeliet genom
profeten Joseph Smith.

6. De grenar av träden som spreds ut blev senare inympade
i sitt ursprungliga träd.

7. Det har aldrig funnits en tidpunkt då alla träden bar god
frukt.

Hur kan jag tillämpa denna allegori
på mig själv?

Besvara tre av följande frågor i din anteckningsbok:

1. I vilken del av allegorin tror ni att vi lever i idag? Varför?

2. Varför tror du att Jakob var villig att uppteckna denna
långa allegori på plåtarna?

3. Vad har Israels skingring och insamling för betydelse för
dig?

4. Vad lär du dig av denna allegori om vår himmelske Faders
omsorg om alla sina barn?

5. Nämn några av de saker som Herren har gjort i ditt liv för
att ”beskära” och ”nära” dig?

6. Jakob 6 är en sammanfattning av Jakob 5. Vilka verser i
Jakob 6:5–13 tycker du bäst sammanfattar vad allegorin om
olivträdet betyder för dig? Varför valde du just dessa verser?

Styvnackat (v 4) –
Hårdnackat, egensinnigt

Genstridigt (v 4) – Motsträvigt
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Har du någonsin diskuterat evangeliet med en välutbildad
och vältalig person som inte bara var skeptisk, utan också
kritisk mot din tro? Det kan vara förödmjukande och till och
med lite skrämmande. I Jakob 7 berättar Jakob om en sådan
händelse. Lägg märke till varför Jakob ”icke kunde rubbas”
i sin tro (Jakob 7:5).

Förstå skrifterna
Jakob 7

Förvända (v 7) – Förändra,
förvanska

Hädelse (v 7) – Att tala ont,
utan vördnad, om heliga ting

Vedermöda (v 26) – Lidande

Jakob 7
Människors vishet kontra Guds kraft

Jakob 7:13–20 – Farorna med teckensökeri
”Visa mig ett tecken”, sade Sherem (Jakob 7:13), men ett tecken
var egentligen inte vad han ville ha. Satan hade övertygat
Sherem om att det inte var möjligt att veta någonting som
man inte kunde se. Jakob visste att även om vi inte kan se den
Helige Anden så är hans kraft obestridlig. De som tror på Jesus
Kristus är utlovade tecken, inte för att skapa tro utan som en
följd av deras tro. De som söker tecken utan att ha tro kommer
att fördömas av de tecken som de söker (se L&F 63:9–11).

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Jakob 7.

Utforska Jakobs motståndare

För att bättre förstå vad Sherem lärde, och varför han kunde
bedra så många människor, skriv av meningarna 1–9 i din
anteckningsbok och fyll i den information som saknas med
hjälp av Jakob 7:1–9. Besvara sedan frågorna 10 och 11.

1. Sherem lärde att det inte skulle finnas någon .

2. Han arbetade .

3. Han var .

4. Han hade fullständig .

5. Han använde sig av .

6. Källan till hans kraft var .

7. Han undervisade folket att inte se fram emot Kristi ankomst
utan istället hålla .

8. Han sade att Jakob inte kunde veta något om Kristi ankomst
eftersom det inte går att .

9. Sherem sade att det inte finns någon Kristus, att det
aldrig funnits och att det aldrig kommer att

.

10. Sherems två sista meningar är motsägande. Förklara varför
meningarna 8 och 9 inte båda kan vara sanna.

11. Vad säger dig detta om hur djävulen verkar?

Undersök Jakobs starka sidor

Gå igenom Jakob 7:5, 8, 10–12, 21–22 och skriv ett stycke i din
anteckningsbok där du redogör för åtminstone tre anledningar
till varför Jakob ”icke kunde rubbas” av Sherems lärdom och
förmåga att uttrycka sig.
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Enos bok

Vad du bör veta innan du läser Enos
Enos var Jakobs son (se Jakob 7:27), och var därför Lehis sonson.
Enos avslutade sin uppteckning genom att berätta att han
höll på att bli gammal och att det hade gått 179 år sedan Lehi
lämnade Jerusalem. Detta skulle förlägga tidpunkten för hans
skrifter till ungefär 420 f Kr.

För några få, till exempel Paulus, Enos och Alma den yngre,
verkade insikten om syndens allvar och Guds härliga löften
till de rättfärdiga ha kommit samtidigt. Förändring till det
bättre (omvändelse) är kanske inte alltid så plötslig. President
Ezra Taft Benson sade följande om hur det går till att
omvända sig:

”Vi måste vara på vår vakt när vi strävar efter att bli mer
gudalika, så att vi inte blir missmodiga och förlorar hoppet.
Att bli kristuslik är en livstids strävan och mycket ofta handlar
det om långsam tillväxt och förändring, nästan omärklig.
I skrifterna finns sällsamma uppteckningar om personer vars

Enos 1
Förlåtelsens kraft

1 Nephi 
(mellan 600 och 570 f Kr)

2 Nephi 
(mellan 588 och 545 f Kr)

Jakob 
(mellan 544 och 421 f Kr)

Enos 
(mellan 544 och 421 f Kr)

Jarom 
(mellan 420 och 399 f Kr)

Omni 
(mellan 361 och 130 f Kr)

KÄLLA

Nephis mindre plåtar

BÖCKER

liv förändrats på ett dramatiskt sätt, som om det skedde på
ett ögonblick: Alma den yngre, Paulus på vägen till Damaskus,
Enos när han bad långt in på natten, kung Lamoni. Sådana
häpnadsväckande exempel på kraften att även förändra dem
som nedsjunkit i synd hjälper oss att inse att försoningen är
tillgänglig även för de mest förtvivlade.

Vi måste emellertid vara försiktiga när vi talar om dessa
märkliga förändringar. Fastän de verkligen hänt hör det mer
till undantagen att något sådant sker. För varje Paulus, för
varje Enos och för varje kung Lamoni finns det hundratals
och tusentals som tycker att omvändelseprocessen är mycket
mer invecklad och inte alls så märkbar. Dag efter dag kommer
de närmare Herren, utan att de egentligen inser att de bygger
upp ett gudalikt liv” (”En mäktig förändring i hjärtat”,
Nordstjärnan, mars 1990, s 7).

När du studerar Enos bok, lägg då märke till kärnan i hans
upplevelse – vad som fick Enos att böja knä och ropa till Herren
”i mäktig bön och åkallan för min egen själ” (Enos 1:4).
Lägg också märke till de frukter som kom – både till honom
själv och andra – när han sökte efter och fick förlåtelse för
sina synder.

Förstå skrifterna
Enos 1

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Enos 1.

Vilken slags bön?

1. Läs noggrant igenom
Enos 1:1–10 och skriv ner
de ord som beskriver
vad Enos tänkte, vad han
kände och hur han bad.
På vilket sätt skilde
sig Enos bön från många
andra böner?

2. Förklara hur vi själva kan
hålla bättre böner genom
att följa Enos exempel.

I Herrens tukt och förmaning
(v 1) – Sådan undervisning
som kärleksfulla föräldrar ger
sina barn

Kroksabel (v 20) – Böjt svärd



Jaroms bok

Vad är den naturliga följden
av att bli förlåten?

1. Enos första omsorg gällde helt 
naturligt och riktigt hans egen
frälsning (se Enos 1:1–8). När
han fått förlåtelse för sina egna
synder vidgades cirkeln för
hans omsorger.

?

?

JAG

Rita av följande illustration i din anteckningsbok och skriv
ner vem Enos bad för den andra (se v 9–10), och den tredje
gången (se v 11–17).

2. Hur liknade Enos böner det som Lehi kände i 1 Nephi 8:10–18?
Hur hjälper oss Enos och Lehi att känna igen de människor
som verkligen omvänt sig och är pånyttfödda?
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Vad vet vi om Jarom?
Jarom var son till Enos, sonson till Jakob och sonsons son till
Lehi (se Jarom 1:1). Hans bok omfattar en tidsperiod på ungefär
sextio år, från 420–361 f Kr (se Enos 1:25; Jarom 1:13).

1 Nephi 
(mellan 600 och 570 f Kr)

2 Nephi 
(mellan 588 och 545 f Kr)

Jakob 
(mellan 544 och 421 f Kr)

Enos 
(mellan 544 och 421 f Kr)

Jarom 
(mellan 420 och 399 f Kr)

Omni 
(mellan 361 och 130 f Kr)

KÄLLA

Nephis mindre plåtar

BÖCKER

Ett av glädjeämnena med medlemskap i den sanna kyrkan är
att se hur Herrens profetior och löften uppfylls i våra person-
liga liv. Mer än en gång lovade Herren Nephi och hans folk
att om de lydde Guds bud så skulle de ha framgång i landet
och bli befriade från sina fiender (se 1 Nephi 1:20; 2:20–24).
Jarom skrev sin bok för att vittna om att Herren håller sina
löften. Lägg noga märke till vad nephiterna på Jaroms tid var
tvungna att göra för att övervinna sina fiender.

Förstå skrifterna
Jarom 1

Besannades (v 9) – Visade sig
vara sanna

Strid och söndringar (v 13) –
Dispyter, oenighet

Jarom 1
Håll buden och ha framgång



Omnis bok

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Jarom 1.

Gör en lista

Jarom skrev: ”Emedan vi sålunda voro förberedda att göra
motstånd mot lamaniterna, hade de ingen framgång mot oss”
(Jarom 1:9).

1. Rannsaka verserna 4–8 och skriv i din anteckningsbok
åtminstone tre sätt varpå nephiterna förberedde sig för sina
fiender.

2. Välj ut från din lista ett sätt som du kan övervinna Satans
frestelser och inflytande på, och förklara hur du genom
att göra det kan hindra honom från att ha framgång med dig.
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Vem var Omni?
Omni var son till Jarom, sonson till Enos och sonsons son
till Jakob.

Vad är unikt med denna bok?
Omnis bok innehåller skrifter från åtminstone fem olika
nephiter som förde nephitiska uppteckningar och täcker tids-
perioden från 361 f Kr till omkring 130 f Kr (se Jarom 1:13;
Mosiah 1:10). Omnis bok är också den sista bok som översattes
från Nephis mindre plåtar (se ”De huvudsakliga källorna till
Mormons bok,” s 12).

1 Nephi 
(mellan 600 och 570 f Kr)

2 Nephi 
(mellan 588 och 545 f Kr)

Jakob 
(mellan 544 och 421 f Kr)

Enos 
(mellan 544 och 421 f Kr)

Jarom 
(mellan 420 och 399 f Kr)

Omni 
(mellan 361 och 130 f Kr)

KÄLLA

Nephis mindre plåtar

BÖCKER

Omnis bok innehåller bara trettio verser. Den skrevs av fem
olika författare och omfattar 200 år. Även om dessa mäns
skrifter är kortfattade hjälper de oss att förstå vad som hände
mellan den tid då Omni hade hand om uppteckningarna
och kung Benjamins regering. Av särskilt intresse är vad som
hände under den tid då kung Mosiah levde, som var far
till kung Benjamin, då när de rättfärdiga nephiterna på nytt
uppmanades att fly till en annan del av landet.

Förstå skrifterna
Omni 1

Förordningar (v 2) –
Befallningar, lagar

Förmanade (v 13) – Gav råd

Urartat (v 17) – Förändrats
från det som var rätt

Förbistra (v 22) – Förvirra

Efterkommande (v 25) – Barn
eller ättlingar

Omni 1
Ett sammandrag över kungarna 

från Omni till Benjamin



Omni 1:12–30 – Vem var vem i Omnis bok?
Amaleki, den femte författaren i Omnis bok, nämnde följande
grupper i Omni 1:12–30 (se även ”Mormons boks kronologi”
s 204):

• De nephiter som följde kung Mosiah I ut från Nephis land
och ut i ödemarken tills de kom till Zarahemlas land

• Lamaniterna (och de nephiter som förenade sig med dem)
som stannade kvar i Nephis land

• Zarahemlas folk (ibland kallade mulekiter) som kom från
Jerusalem på Sidkias tid (omkring 587 f Kr)

• ”Coriantumr, och de fallna av hans folk” (v 21; som kallades
jarediter) som kom från Babels torn

• Den grupp nephiter som Zeniff ledde från Zarahemlas land
och som återvände till Nephis land

Studera skrifterna
Gör tre av följande aktiviteter (A–E) när du studerar Omni 1.

Finn ett gemensamt tema

Omnis bok innehåller skrifter från fem olika män: Omni,
Amaron, Chemish, Abinadom och Amaleki.

1. Skriv namnet på var och en av dem i din anteckningsbok.
Efter varje namn skriver du upp de verser som var och
en skrev.

2. Vilka liknande händelser beskrev Omni, Amaron, Abinadom
och Amaleki? Vad kan det lära oss om den period på ungefär
200 år som täcks av den här boken?

Gör en jämförelse

Läs Omni 1:12–13 och därefter 1 Nephi 2:1–4 och 2 Nephi 5:5–8.

1. Vad har uppteckningarna gemensamt?

2. På vilket sätt är de alla exempel på vad Nephi undervisade
om i 1 Nephi 1:20?

3. Vad kan du lära dig av redogörelserna som du kan tillämpa
i ditt liv?

Uppfyllandet av en profetia

Både Lehis familj och Zarahemlas folk (som ibland kallas för
mulekiter) flydde från Jerusalem, men vid olika tidpunkter.
En viktig skillnad mellan dem var att Lehis familj tog skrifterna
med sig, vilket Zarahemlas folk inte gjorde. Gå igenom Omni
1:14–17 och förklara vilken inverkan den skillnaden hade på
Zarahemlas folk och hur det visar sanningen i det som Herren
sade till Nephi i 1 Nephi 4:12–17.

Rita upp förhållandet mellan grupperna

Gör en översikt i din anteckningsbok, enligt nedanstående,
över de fem olika grupper som nämns i Omnis bok. Beskriv
varje grupp och ange viktiga årtal (för hjälp, se ”Förstå
skrifterna” för Omni 1:12–30; ”Mormons boks kronologi,” s 204).
Du kan markera de olika grupperna i marginalen av Omnis
bok i dina egna skrifter.

Finn svaret

Amaleki avslutade sin uppteckning med en sammanfattning
av kung Benjamins liv, son till kung Mosiah I. Besvara följande
frågor i din anteckningsbok när du läser Omni 1:23–30:

1. Hur framgångsrik var kung Benjamin som krigarkung?

2. Varför gav Amaleki de nephitiska uppteckningarna till kung
Benjamin?

3. Hur vet vi att Amaleki var en rättfärdig man?

4. Vad hände med den första gruppen som lämnade Zarahemla
och som ville återvända till Nephis land?

1

2

3

4

5
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Mormons ord

En bok i otakt med tiden
Den korta bok som kallas för Mormons ord skrevs cirka
385 e Kr av en profet och skrivare som hette Mormon, mer än
500 år efter det att den siste författaren skrivit i Omnis bok.
Mormon förklarar här varför han tog med Nephis mindre
plåtar i sin förkortning av Nephis större plåtar. Senare får du
lära dig mer om profeten Mormon, när du studerar hans
skrifter.

Mormon, liksom Nephi (se 1 Nephi 9:5; 19:3), visste inte
varför det var nödvändigt med två uppteckningar som spände
över samma tidsperiod. Mormon tog med den fullständiga
uppsättningen av Nephis mindre plåtar i sitt sammandrag av
Nephis större plåtar, eftersom Herren inspirerade honom
att göra det. Ta reda på varför Mormon tyckte att de mindre
plåtarna var så viktiga. (Se ”De huvudsakliga källorna till
Mormons bok,” s 12, för ytterligare information.)

Mormons ord 1
Ett förklarande ord

Mormons ord 

(cirka 385 e Kr)

KÄLLA

Mormon

BÖCKER

Förstå skrifterna
Mormons ord 1

Mormons ord 1:5–7 – Vilken var den visa avsikten
med att ta med Nephis mindre plåtar?
Herren hade befallt Nephi att föra två uppsättningar med
uppteckningar: en historisk uppteckning på de större plåtarna
och, i ”en vis avsikts skull”, en religiös uppteckning på de
mindre plåtarna (se 1 Nephi 9). Trots att Mormon hade gjort ett
sammandrag av Nephis större plåtar som omfattade tidsperio-
den från Lehi till kung Benjamin var han inspirerad att lägga
till Nephis mindre plåtar, som omfattade samma tidsperiod,
”för en vis avsikts skull” (Mormons ord 1:7). Han bifogade
dem utan att göra några förändringar i dem. För en förklaring
av vad det låg för vis avsikt i detta, se ”Förstå skrifterna” för
1 Nephi 9:3–6 (s 20).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Mormons ord 1.

Passa ihop uttryck med definitioner

Det är ibland svårt att veta vilka plåtar som Mormon hänvisade
till när han skrev om de olika uppteckningar som han arbetade
med. Skriv följande uttryck i din anteckningsbok. När du sedan
läser Mormons ord 1:1–9 passar du ihop de fyra definitionerna
med ord och uttryck. Du vill kanske skriva ner definitionerna
i marginalen av dina skrifter, bredvid varje uttryck.

”De uppteckningar jag gjort” (v 1)

”Dessa uppteckningar” (v 2)

”Nephis plåtar” (v 3)

”De urkunder som överlämnats i mina händer” (v 3)

”Jag fann dessa plåtar” (v 3)

”Dessa plåtar gläder mig” (v 4)

”[Jag] utvalde . . . dessa profetior” (v 5)

”Mina uppteckningar” (v 5)

”Nephis plåtar” (v 5)

”Jag skall taga dessa plåtar” (v 6)

”Till att avsluta mina uppteckningar” (v 9)

Ord och uttryck

Gagna (v 2) – Vara till
välsignelse för

Utdrag (v 3) – Förkortad
version

Många avvikelser till
lamaniterna (v 16) – Många
nephiter gick över till
lamaniterna



Mosiahs bok

1. Mormons bok

2. Nephis historiska uppteckning (de större plåtarna)

3. Nephis religiösa uppteckning (de mindre plåtarna)

4. De uppteckningar som Mormon använde till sitt
sammandrag

Definitioner
Gör ett bokomslag

Rita ett bokomslag för Nephis mindre plåtar i din antecknings-
bok. Det ska visa vad som finns i boken. Utforma det på ett
sådant sätt att människor känner sig lockade att läsa boken. Läs
Mormons ord 1:3–6 för att få idéer om vad du kan ta med på
bokomslaget.

Gör en tidslinje

Eftersom Mosiahs bok inleds när kung Benjamin var gammal
ville Mormon att vi skulle få kunskap om det storslagna som
han uträttat. När du har läst Mormons ord 1:12–18 gör du
en tidslinje över händelserna i kung Benjamins liv. Skriv sedan
en mening som sammanfattar hans liv.
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Vem skrev Mosiahs bok?
De böcker i Mormons bok som hämtades från Nephis mindre
plåtar (1 Nephi – Omni), gjorde Mormon inget sammandrag av.
Han placerade dessa plåtar, utan några förändringar, tillsam-
mans med sin förkortning av de större plåtarna. Med början
i Mosiahs bok kan vi läsa Mormons sammandrag av Nephis
större plåtar.

Mosiahs bok har fått sitt namn efter den kung och profet vid
namn Mosiah som var son till kung Benjamin och sonson
till kung Mosiah I, och som du kunde läsa om i Omnis bok
(se Omni 1:12).

Mosiah 
(mellan 130 och 92 f Kr)

Alma 
(mellan 91 och 53 f Kr)

Helaman 

(mellan 52 och 1 f Kr)

3 Nephi 
(mellan 1 och 35 e Kr)

4 Nephi 
(mellan 36 och 321 e Kr)

KÄLLA

Mormons sammandrag

av Nephis större plåtar

BÖCKER

Vad kan man läsa om i den här boken?
I Mosiahs bok kan du läsa om stora hjältar, till exempel kung
Benjamin, kung Mosiah II, Abinadi och Alma den äldre. Du
kan också läsa om avskyvärda skurkar, till exempel kung Noah
och Amulon. Det viktigaste är att Jesu Kristi evangelium finns
förklarat i storslagna predikningar och illustrerat i fascinerande
berättelser.

Mosiahs bok inleds cirka 130 f Kr och avslutas omkring 91 f Kr.
Den innehåller emellertid inte en kronologiskt fortlöpande
berättelse. Mormon väver samman redogörelser för tre närbe-
släktade grupper bland nephiterna:

• Nephiterna i Zarahemla (Mosiah 1–8; 25–29)

• De nephiter som följde Zeniff tillbaka till Nephis land
(Mosiah 9–22)

• Alma den äldre och hans grupp med nyomvända
(Mosiah 23–24)

Följande översikt visar den del av Mormons bok som omfattas
av Mosiahs bok (se ”Mormons boks kronologi”, s 204, för
ytterligare detaljer).

Lamaniter

Nephiter
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Har du någonsin funderat över hur ditt liv skulle se ut
utan Bibeln och Mormons bok? Vad skulle du veta om syftet
med detta jordeliv och vad du kan förvänta dig efter döden?
På samma sätt som Mormons bok är ett säkert vittne för oss
om att Joseph Smith var en Guds profet, så var Nephis plåtar
och mässingsplåtarna vittnen för nephiterna om att Herren
verkligen ledde deras förfäder från Jerusalems land.

När du läser Mosiah 1–5 ska du tänka på att Herrens
undervisning inte gavs för att kalla ett ogudaktigt folk till
omvändelse. De här nephiterna lydde buden och var trofasta
mot sina förbund. Det är orsaken till att kung Benjamin
ville ge dem ett nytt namn (se Mosiah 1:11). Leta efter det
nya namnet och hur du kan bli välsignad på samma sätt.

Förstå skrifterna
Mosiah 1

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Mosiah 1.

Gör en dagboksanteckning

Föreställ dig att du är Mosiah II, son till kung Benjamin.
Studera Mosiah 1:1–8 och gör sedan en dagboksanteckning
som sammanfattar de råd som din far ger i verserna. Se till
att du tar med minst två viktiga principer som han lärde dig
om skrifterna här.

Gör en frågesport

Gå igenom Mosiah 1:11–18 och skriv åtminstone tre frågor
till en frågesport: en från verserna 11–12, en från verserna 13–15
och en från verserna 16–18. Se till att du tar med svaren.

Vidmakthållna (v 5) –
Bevarade för en särskild
avsikts skull

Hemligheter (v 5) – Sanningar
som bara uppenbaras genom
tro och uppenbarelse

Kungöra (v 10) – Tillkännage

Äktenskapsbrott (v 13) –
Otrohet mot förbund och
löften, omoral

Vård (v 15–16) – Ansvar

Ådrogo (v 17) – Gjorde sig
förtjänta av

Mosiah 1
Betydelsen av heliga uppteckningar

När kung Benjamin när-
made sig slutet av sitt liv
ville han predika för sitt
folk om evangeliet och till-
kännage den nye kungen.
Kung Benjamins tal inleds
i Mosiah 2 och fortsätter
genom kapitlen 3 och 4.
Denna underbara predikan
kan hjälpa oss att förstå

evangeliet. Kom ihåg att denna predikan inte gavs till trolösa
medlemmar i kyrkan, utan till människor som levde i fredlig
gemenskap. Kung Benjamins folk var trofasta medlemmar
som var redo att ta nästa steg i sitt framåtskridande mot andlig
pånyttfödelse (se Mosiah 1:11; 5:7). När du studerar kung
Benjamins predikan, lägg då märke till de anledningar han
ger till att vi ska sträva efter att bli ”en helig genom Herrens,
Kristi, försoning” (Mosiah 3:19).

Förstå skrifterna
Mosiah 2

Mosiah 2:16–17 – Varför kräver Gud av oss att vi ska
tjäna varandra?
President Marion G Romney, som var medlem i första president-
skapet, lärde:

”Tjänande är inte något som vi utstår här på jorden, så att
vi kan förtjäna rättigheten att leva i det celestiala riket.
Tjänande är kärnan i sig från vilken evigt liv i det celestiala
riket framspringer.

Eftersom vi vet att tjänande ger vår himmelske Fader förverkli-
gande, och att vi vill vara där han är och så som han är, varför
måste vi då befallas att tjäna varandra? Jag längtar efter den
underbara dag då dessa saker kommer naturligt på grund av
att vi är renhjärtade. På den dagen kommer det inte att finnas

Lättsinnigt lyssna (v 9) –
Behandla som oviktigt

Skröpligheter (v 11) –
Svagheter, sjukdomar

Invigd (v 11) – Avskild till
heliga ändamål

Överhopade (v 14) – Betyngda
med

Föredrager (v 33) – Önskar, vill
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Mosiah 2
I Guds tjänst
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något behov av befallningar, för vi kommer själva att ha upplevt
att vi blir verkligt lyckliga endast när vi tjänar osjälviskt”
(Nordstjärnan, apr 1983, s 176).

Mosiah 2:20–24 – Varför sade kung Benjamin att vi är
”onyttiga tjänare”?
Kung Benjamin angav två anledningar till att vi är onyttiga.
För det första är allt vi har och är endast möjligt på grund av att
Gud gett livets gåva till alla sina barn (se Mosiah 2:23). Vi står i
skuld till honom för våra liv. För det andra, när vi lyder honom,
”välsignar han eder genast . . . och då haven I fått eder lön.
Alltså stån I ännu i skuld till honom” (v 24). Den viktigaste av
de här välsignelserna är naturligtvis försoningens gåva. Det pris
Jesus Kristus betalade för att återlösa oss från synd och död är
oändligt, ett pris vi aldrig kan betala tillbaka. Vi bör emellertid
inte tänka att Gud jämför allt vad han gjort för oss med vad
vi gör för honom. Han älskar oss och finner behag i varje liten
ansträngning vi gör för att tjäna och lyda honom.

Mosiah 2:27–28 – Vad innebär det att ”frigöra mina
kläder från edert blod”?
I det forntida Israel var det vanligt att samhället byggde ett
torn på vilket en väktare placerades ut för att varna folket för
annalkande fara. Om väktaren misslyckades med att varna
för fiendens angrepp skulle han hållas ansvarig för de liv som
gick förlorade under angreppet, eller för att använda Gamla
testamentets språk, så skulle deras ”blod” hamna på väktarens
händer och kläder. Kung Benjamin förstod att hans kallelse
som profet och kung påminde om en väktares på ett torn
(se Hesekiel 33:1–9). Om han misslyckades med att trofast
undervisa, vittna för och förmana folket till omvändelse,
så skulle deras ”blod” (andligt talat) hamna på hans kläder
(se även Jakob 1:18–19).

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A–C när du studerar Mosiah 2.

Gör en beskrivning

1. Gå igenom Mosiah 2:9–16 och gör en beskrivning över
vilken slags ledare som kung Benjamin var, och ta med alla
de egenskaper som du finner i dessa verser.

2. Varför skulle du vilja leva på en plats som styrs av en
sådan kung?

Kunskap om nyckelskriftställen –
Mosiah 2:17

Kung Benjamin förklarade att när vi tjänar andra människor
så är det i själva verket Gud vi tjänar.

1. Varför tror du att Herren kräver att vi ska tjäna varandra?
(Se ”Förstå skrifterna” för Mosiah 2:16–17 för ytterligare
hjälp).

2. Beskriv ett tillfälle då du utförde osjälviskt tjänande och
berätta hur det kändes.

Begrunda kung Benjamins
undervisning

Kung Benjamins tal är fyllt med viktiga lärdomar som manar
till noggrann eftertanke. Studera Mosiah 2:18–41 och besvara
tre av följande frågor:

1. Vems ord påminner dig Mosiah 2:18 om (se Lukas 22:24–26)?
Vad säger verserna dig om rättfärdiga ledare?

2. Läs Mosiah 2:20–24. På vilka sätt är vi ”onyttiga tjänare”?
Vad tror du att Gud har för känslor för oss trots att vi är
”onyttiga”?

3. Läs Mosiah 2:25 och Helaman 12:4–13. På vilka sätt är vi
ringare än jordens stoft?

4. Gå igenom Mosiah 2:27–28. Varför ville kung Benjamin tala
till sitt folk en sista gång? Vad måste vi göra för att försäkra
oss om att våra kläder inte är befläckade med våra med-
människors blod? (Se ”Förstå skrifterna” för Mosiah 2:27–28
för ytterligare hjälp).

5. Vad innebär det att göra ”öppet uppror mot Gud”?
(Se v 36–37.) Beskriv åtminstone två situationer i vilka en
medlem i kyrkan i din ålder kan göra ”öppet uppror”
och kanske inte inse det.

6. I verserna 38–41 talade kung Benjamin om en ”förfärlig
belägenhet” och en ”lycklig belägenhet”. Vad innebär
formuleringarna? Vilka kommer att befinna sig i de olika
tillstånden?

Mosiah 3 innehåller en fortsättning av kung Benjamins
fantastiska predikan till sitt folk. Över ett hundra år före
Kristi födelse uppenbarade sig en ängel för kung Benjamin
och berättade för honom om Frälsarens ankomst på ett
anmärkningsvärt detaljerat sätt. Sök efter förklaringen på

Mosiah 3
Profetior om Kristus
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hur Frälsaren kan hjälpa oss att återvända till vår himmelske
Fader. När du har läst detta kapitel har du bättre insikt i vad
Kristus gjorde för var och en av oss.

Förstå skrifterna
Mosiah 3

Mosiah 3:15 – ”Förebilder och liknelser”
Förebilder och liknelser är symboler som undervisar om och
vittnar om storslagna sanningar. Moses lag innehöll många
symboler som undervisade om och vittnade om Frälsarens
framtida liv och verksamhet. Det förstfödda, felfria lammet
av hankön som offrades var till exempel en symbol (sinnebild,
förebild) för Jesus Kristus som Guds lamm (se Alma 25:15).

Mosiah 3:19 – Vad är det för ”naturlig människa”
som vi måste avkläda oss?

Äldste Neal A Maxwell, medlem
i de tolv apostlarnas kvorum,
förklarade:

”För det första är den naturliga
människan ’fiende till Gud’
(Mosiah 3:19). Detta innebär att
en sådan person motsätter sig
(oavsett om hon helt förstår
följderna av sitt eget motstånd
eller inte) Guds främsta syfte med
människorna, vilket, som vi vet,

är ’att åvägabringa odödlighet och evigt liv för människan’.
(Moses 1:39.) Med tanke på våra eviga intressen är därför inte
heller den naturliga människan vår vän, även om vi, ibland
känner oss ganska hemma med honom . . .

Istället för att vara en helig, att vara som ett barn och villig att
underkasta sig vår evige himmelske Fader, är den naturliga
människan upprorisk och fordrar att få gå sin egen väg. Hon är
barnslig istället för barnasinnad.

Allsmäktig (v 5) – Har all
makt

Stofthydda (v 5) – Fysisk
kropp

Gissla (v 9) – Slå med en
piska som försetts med vassa
bitar av ben eller sten

Försonar, sonar (v 11, 16) –
Betalar priset

Gagnar (v 15) – Är värdefullt

Undergiven (v 19) – Villig att
lyda

Bliva ställda (v 25) – Blev
överlämnade till
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Den naturliga människan söker också envist efter lycka i
ogudaktighet – vilket är ett otroligt naivt sätt att se på lycka
och på universum . . .

Härav följer att den naturliga människan, i sitt försök att leva
’utan Gud i världen’, och genom att slaviskt följa sina natur-
liga instinkter, i själva verket lever ’tvärt emot lycksalighetens
väsen’ (Alma 41:11)” (Notwithstanding My Weakness [1981],
s 71–72).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Mosiah 3.

Använd fotnoterna

Kung Benjamin undervisades av en ängel om Jesu Kristi
ankomst.

Skriv ner åtminstone fem viktiga fakta om Kristus med
Mosiah 3:1–8 som utgångspunkt.

Vem räddas av Kristi blod?

Om Jesu Kristi försoning inte hade betalat för våra synder så
hade vi inte kunnat bli räddade. I Mosiah 3:11–18 identifierar
kung Benjamin tre grupper av människor som Kristi blod
”sonade” för. Gå noggrant igenom dessa verser och beskriv de
tre grupperna. Vad sade kung Benjamin att vi måste göra för att
ta emot den frälsning som kommer ”genom Kristi försonande
blod, hans, som är Herren den Allsmäktige” (v 18)?

Kunskap om nyckelskriftställen –
Mosiah 3:19

För att lättare förstå betydelsen av att avkläda sig den naturliga
människan och bli en helig, besvarar du följande frågor under
dina studier av Mosiah 3:19:

1. Vad menas med den ”naturliga människan” och varför är
hon fiende till Gud? (Se 1 Kor 2:12–14; Alma 41:11; ”Förstå
skrifterna” för Mosiah 3:19).

2. På vilka sätt ”manar” oss den Helige Anden?

3. Vilken betydelse har Jesu Kristi försoning för att hjälpa dig
att bli en helig? (Se Mosiah 5:2; 27:25–26.)

I Mosiah 3:19 uppmuntras vi att avkläda oss den ”naturliga
människan” och bli ”en helig genom Herrens, Kristi,
försoning”. I Mosiah 4 kan du läsa om hur kung Benjamins

Mosiah 4
Att ta emot och behålla sina 

synders förlåtelse
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folk lyckades med att göra detta. Därefter berättade kungen för
dem hur de skulle kunna undgå att förlora den stora välsignelse
som de hade fått. Sök efter hur sann omvändelse påverkar en
person, enligt kung Benjamin.

Mosiah 4 innehåller det tal som kung Benjamin höll till
sitt folk och som påbörjades i Mosiah 2. Var uppmärksam på
att Mormon tog med en del av kung Benjamins fortsatta
undervisning i Mosiah 5.

Förstå skrifterna
Mosiah 4

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B och aktivitet C eller D när du studerar
Mosiah 4.

Analysera vad som hände

En anmärkningsvärd förändring skedde med folket som en
följd av att de tillämpade kung Benjamins lärdomar på sina
egna liv.

1. Läs Mosiah 4:1–3 och besvara följande frågor i din anteck-
ningsbok.

2. På vilket sätt är det som hände de här människorna ett
exempel på vad kung Benjamin sade att de skulle göra, enligt
Mosiah 3:19?

3. Hur liknar detta det som Lehi såg i sin dröm?
(Se 1 Nephi 8:10–12.)

Gör förteckningar

Kung Benjamin ville att hans folk skulle förstå hur de kunde
blir frälsta i Guds rike. Enligt Mosiah 4:1–3 upplevde de hur det
är att bli förlåten för sina synder som en följd av tro.

1. I verserna 4–10 förklarade kung Benjamin vidare vad som
krävs för frälsning. Studera dessa verser och gör en förteck-
ning i din anteckningsbok över de sanningar som vi enligt
honom bör förstå (se v 5–7), och en annan förteckning över
de principer han sade att vi först måste ”tro” på och därefter
”göra” för att uppnå frälsning (se v 8–10).

Vad blev
de medvetna 

om?

Vad blev 
följden?

Vad bad
de om?

Kastade sina ögon runt
omkring (v 1) – Såg sig
omkring

Sinnligt tillstånd (v 2) –
Jordiskt eller fallet tillstånd

Draga min hand tillbaka
(v 17) – Inte ge någon hjälp

Trakta (v 25) – Själviskt önska

Höves (v 27) – Krävs

2. Även när vi har blivit förlåtna och renade är det inte alltid
lätt att förbli ren. Studera verserna 11–12 och skriv vad
vi enligt kung Benjamin måste göra för att ”behålla våra
synders förlåtelse” (se Mosiah 4:12).

3. I verserna 12–16 anger kung Benjamin vilka välsignelser
som är våra ”om” vi gör det som lärs ut i vers 11. Lägg märke
till att när vi behåller våra synders förlåtelse så är det bara
en av lydnadens välsignelser. Skriv ner de välsignelser han
nämnde och välj sedan ut två av dem och förklara varför
du skulle vilja ha dem.

Vad har de för ursäkter?

Följande bild visar vad kung Benjamin tänkte om dem som
vägrade att ge till de fattiga. Utgå från Mosiah 4:17–25 och
avsluta, i din anteckningsbok, det som personerna i dessa
situationer kan tänkas säga. Vad borde de istället ha för attityd,
enligt kung Benjamin?

Kunskap om nyckelskriftställen –
Mosiah 4:30

1. Gör en teckning i din anteckningsbok med en slogan eller
illustration som uttrycker den tanke som kung Benjamin
lärde ut i Mosiah 4:30.

2. Förklara varför du tror att det är viktigt att ”ge akt” på sina
tankar, ord och gärningar.

Mosiah 5 innehåller en uppteckning med de råd som kung
Benjamin gav till sitt folk efter sin predikan i Mosiah 2–4. Kom
ihåg att denna predikan hölls för att inspirera och motivera

Mosiah 5
Att bli Kristi barn

Jag vill inte dela med 
mig eftersom . . .

Jag kan inte dela med 
mig eftersom . . .
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ett gott och lydigt folk till en högre grad av rättfärdighet och
sann omvändelse (se inledningen till Mosiah 1 i denna studie-
vägledning, s 73). Sök efter de råd som kung Benjamin gav
och som hjälpte människorna att förändra sig och ta emot den
större välsignelse som var en följd av förändringen.

Förstå skrifterna
Mosiah 5

Mosiah 5:7 – Varför kallas vi för Kristi barn?
Vår himmelske Fader är fader till våra andar (se Hebr 12:9).
Våra jordiska fäder är fäder till våra fysiska, jordiska kroppar.
I sin stora predikan förklarade kung Benjamin att på grund
av sitt försoningsoffer är Jesus Kristus fader till vår andliga
pånyttfödelse (se Mosiah 3:19; 5:7). Den ”mäktiga förändring”
som ägde rum i hjärtat hos kung Benjamins folk är ett kraft-
fullt exempel på att bli ”född på nytt” (se Mosiah 4:2–3; 5:2;
27:24–26; Johannes 3:5). President Joseph Fielding Smith lärde
att Kristus ”blev fader till oss eftersom han gav oss odödlighet
eller evigt liv genom sin död och sitt offer på korset” (Answers
to Gospel Questions, del 4, s 178–179).

Mosiah 5:8–15 – Vad innebär det att ”påtaga sig
Kristi namn”?
Äldste M Russell Ballard, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
förklarade: ”Genom dopet tar vi på oss Kristi namn och lovar
att göra det som han skulle göra, vilket bland annat innebär att
lyda Guds bud. I gengäld lovar Herren att sända sin Ande för
att ge oss vägledning, styrka och tröst [se 2 Nephi 31:13; Mosiah
18:8–10]. Vad som kanske är viktigast är att han dessutom lovar
att förlåta oss för våra synder om vi verkligen omvänder oss
[se 2 Nephi 31:17]. På ett mycket bokstavligt sätt sköljs deras
synder bort som går ned i dopets vatten. De kommer upp ur
dopfunten lika syndfria och rena som den dag då de föddes”
(Our Search For Happiness [1993], s 90).

Att ta på oss Kristi namn är inte något vi gör bara en gång.
President Boyd K Packer, tillförordnad president för de tolv
apostlarnas kvorum, sade: ”En del undrar om de döptes för
snart. Om de bara kunde döpas nu och få en ren start. Men
det är inte nödvändigt! Genom sakramentsförordningen kan
ni förnya de förbund ni ingick vid dopet. Då ni uppfyller alla
omvändelsens villkor, även om det är svårt, kan ni få förlåtelse
och era synder kommer inte att plåga er längre” (Nordstjärnan,
juli 1997, s 9).

Lägg märke till hur mycket evangeliet skiljer sig från de tankar
som råder i världen idag. Det tycks vara en vanlig angelägenhet
för många människor att ta reda på ”vilka de är” (genom att
experimentera med synden). Kung Benjamin betonade att
en viktigare fråga är ”vilka vi tillhör”. Att ta på sig Kristi namn
innebär att tillhöra honom genom att ingå ett förbund med
honom. När vår tid på jorden är över kommer vi antingen att
”kallas efter Kristi namn” (Mosiah 5:9) och tillhöra honom
(se v 15), eller kallas efter ”något annat namn”, och inte tillhöra
Kristus utan Satan (v 10; se Alma 5:38–39).

Benägenhet (v 2) – Stark
önskan

Nödvändigt (v 3) – Lämpligt,
önskvärt

Namn (v 8) – Kristi namn

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Mosiah 5.

Förklara vad som hände

Mosiah 5 åskådliggör några viktiga steg som vi alla måste ta
för att komma till Kristus.

1. Rita följande typ av översikt i din anteckningsbok och fyll
i rutorna med svaren på frågorna. (Du behöver göra dina
rutor större.)

2. Skriv ett nutida exempel på hur det andligen påverkar en
persons dagliga handlingar att bli en son eller dotter till
Kristus.

What happened
next? (see

Mosiah 5:7–9).

What was the
“mighty change”
that came upon

the people
and why d

id
that chang

e
come? (see

Mosiah 5:1–4).

What were
the people

willing to do
next? (see

Mosiah 5:5–6).

Vad var det
för ”mäktig 
förändring” 

som ägde
rum med 

människorna 
och varför ägde 

den rum? (Se 
Mosiah 5:1–4.)

Vad var 
människorna 

villiga att göra 
efter detta? (Se 
Mosiah 5:5–6.)

Vad hände 
därefter? (Se 

Mosiah 5:7–9.)
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Efter att ha gjort en uppteckning över alla dem som ingått
förbund med Kristus utsåg kung Benjamin sin son Mosiah
(Mosiah II) till regent över riket. Vad tror du att den nye
kungen gjorde allra först? Du blir kanske förvånad över det
som Mosiah gjorde. Mosiah 7 ger en förhandsbeskrivning
av vad som hände de nephiter som återvände till Nephis land
och som vi kunde läsa om i Omni 1:27–30. Den berättelsen
återges mer detaljerat i Mosiah 9–22.

Förstå skrifterna
Mosiah 7

Mosiah 7:1–6 – Var låg landet Lehi-Nephi i förhållande
till Zarahemlas land?
En tid efter det att kung Mosiah I (far till kung Benjamin)
hade anlänt till Zarahemla ville en grupp människor återvända
till Nephis land. Den första gruppen misslyckades på grund
av stridigheter (se Omni 1:27–28). En andra grupp, ledd av
Zeniff, lyckades upprätta en bosättning i landet Lehi-Nephi
(se Omni 1:29–30; Mosiah 7:9, 21). Omkring femtio år senare
sände kung Mosiah II en grupp under Ammons ledarskap för
att ta reda på vad som hade hänt Zeniffs folk (se Mosiah 7:1–6).
För ytterligare information, se ”Tänkbara lägen för olika
platser i Mormons bok (i förhållande till varandra)” (s 203).

Underdåniga (v 18, 22) –
Under andras kontroll

Avspärra (v 29) – Blockera

Mosiah 6–7
Limhis folk i fångenskap

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Mosiah 6–7.

Gör din egen uppteckning

Kung Benjamin bad att en uppteckning skulle göras om de
människor som ingått förbundet att följa Jesus Kristus
(se Mosiah 6:1). I kyrkan i vår tid för vi också uppteckningar.
Varje medlem i kyrkan har en uppteckning som visar familje-
förhållanden och viktiga datum. På samma sätt som för kung
Benjamins folk har ditt namn blivit upptecknat som en som
ingått förbund med Kristus. Skriv ner flera viktiga händelser som
har inträffat och kommer att inträffa i ditt liv. För de händelser
som redan inträffat skriver du också ner årtal och datum.

Skriv ett brev

Anta att du levde på Limhis tid och att du hade familjemedlem-
mar som var sjuka och inte kunde höra Limhis tal till sitt folk.
Studera Mosiah 7:17–33 och skriv sedan ett brev till din familj,
i vilket du detaljerat beskriver de viktiga principer som Limhi
lärde ut. Var noga med att förklara följande:

1. Varför de skulle ”låta trösta sig” (se v 18)

2. Varför lamaniterna lät människorna återvända till landet
Lehi-Nephi

3. Den verkliga orsaken till deras problem

4. Vad människorna måste göra för att bli befriade

Landet norrut
ÖdeläggelseHavet i norr

Havet i norr

Kullen
Manti

Sidonfloden

Havet västerut

Nephi (Lehi-Nephi)

Zarahemla

Zeniffs 
grupp

Första arvlandet

Kullen 
Riplah

Kullen 
Amnihu

Havet österut

Ammons grupp

N
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I Mosiah 7 gav kung Limhi en kortfattad förklaring av vad
som hänt hans folk sedan den tidpunkt då hans farfar, Zeniff,
ledde denna koloni med nephiter från Zarahemlas land tillbaka
till landet Lehi-Nephi. I Mosiah 8 förklarade Ammon för
Limhi hur forntida uppteckningar kan översättas och vad det
är för skillnad på en profet och en siare. Varför behövde Limhi
den informationen? Hur hjälper dig det här kapitlet att få
större uppskattning för kyrkans ledare i vår tid?

Förstå skrifterna
Mosiah 8

Mosiah 8:16 – ”En siare är en uppenbarare och
även en profet”
Av Ammons beskrivning i Mosiah 8:13–18 får vi veta att även
om både profeter och siare förkunnar Guds ord, så har siaren
tillgång till ett sätt att få uppenbarelse från Gud som inte varje
profet har tillgång till (se v 13). Han kan inte bara se framtiden
utan också förflutna och fördolda ting med gudomlig klarhet
(se v 17). En siare ”ser” genom Guds kraft det som inte kan
ses med naturliga ögon (se Moses 6:35–36). Varje gång vi under-
stöder kyrkans ledare på generalkonferensen, så godtar vi
kyrkans första presidentskap och de tolv apostlarnas kvorum
som profeter, siare och uppenbarare.

Tolka (v 6) – Översätta

Förrostade (v 11) – Skadade,
sönderrostade

Uttydare (v 13) – Urim och
Thummim

Ogenomträngliga (v 20) –
Förhärdade, omöjliga att
undervisa

Mosiah 8
Vad är en siare?

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Mosiah 8.

Sänd ett budskap och en karta

Limhi bad Ammon att söka efter en spaningsgrupp som sändes
norrut för att finna Zarahemla. De fann inte Zarahemla. Istället
upptäckte de jarediternas land (också kallat Landet norrut eller
Ödeläggelse).

1. Rita i din anteckningsbok en karta som påminner om den
som finns i ”Förstå skrifterna” för Mosiah 7:1–6. Lägg till
en linje som markerar den färdväg som spaningsgruppen
kan ha tagit (se även kartan på s 203).

2. Anta att du var ledare för den här gruppen. Studera
Mosiah 8:7–11 och skriv ett budskap som beskriver vad
du hittade där.

Berätta vad det betyder i vår tid

1. Studera Mosiah 8:13–18 och beskriv de gåvor som kung
Mosiah hade som siare och som gjorde att han var
mer än en profet (se ”Förstå skrifterna” för Mosiah 8:16 för
ytterligare hjälp).

2. Gå igenom några av de senaste budskapen vi fått från våra
nutida profeter, siare och uppenbarare (från konferenstal,
artiklar i Liahona och Church News, eller andra källor som
finns tillgängliga) och beskriv några av de sanningar och
faror som de ”ser” men som de flesta av världens människor
inte ser.

Kom ihåg när du läser Mosiah 9–24, att det fanns två och
ibland tre grupper med nephiter som levde i olika delar
av landet (se nedanstående illustration och Mormons boks
kronologi på s 204).

Kom ihåg att Mosiah I förmanades av Herren att ta med sig
de rättfärdiga personer som ville följa honom och ”fly ut
ur Nephis land” (Omni 1:12). Han och hans folk upptäckte
en annan folkgrupp som levde i ett land som de kallade för
Zarahemla. Han blev så småningom kung över denna grupp
med nephiter som förenats med Zarahemlas folk. Mosiah I
efterträddes av sin son, Benjamin, och sin sonson, Mosiah II.

Mosiah 9–10
Inledningen till Zeniffs uppteckning
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Någon tid efter det att Mosiah I anlänt till Zarahemla
ledde Zeniff en grupp med nephiter tillbaka till Nephis land
(se Omni 1:27–30; Mosiah 7:21). Där upprättade han en
koloni bland lamaniterna och blev deras kung. Det som står
Mosiah 9–22 är hämtat från Zeniffs uppteckning. Berättelsen
täcker över femtio år och innehåller redogörelser om Zeniffs
efterträdare: hans son Noah och sonson Limhi. Du kan också
läsa om Abinadi och Alma den äldre, två stora profeter
vars missioner inleddes och avslutades på mycket olika sätt.

Förstå skrifterna
Mosiah 9

Mosiah 10

Länder (v 8) – Midja Vredgades (v 14) – Var mycket
arga

Första arveland (v 1) – Den
första plats som de bosatte
sig på efter ankomsten till
Amerika

Angelägen (v 3) – Alltför ivrig

Sinnelag (v 5) – Attityd,
önskningar

Havet i norr Havet i norr

S idonfloden

Havet österut

Havet västerut

Landet
Lehi-Nephi

Kungar: 200–121 f Kr

Zarahemlas land

Zeniffs grupp

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 – Faran med falska traditioner
Lamaniterna lärde sina barn att hysa ett ”evigt hat” till nephi-
terna på grund av de falska traditioner som de blivit under-
visade om av sina fäder (se Mosiah 10:13–17). Mosiah 10:11–18
illustrerar sanningen i följande uppenbarelse som gavs till
profeten Joseph Smith: ”Och den onde kommer och borttager
sanningen och ljuset från människobarnen förmedelst olydnad
och fädernas traditioner” (L&F 93:39).

Äldste Richard G Scott, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
undervisade om hur vi kan undvika att förlora evangeliets ljus
som en följd av falska traditioner:

”Studera skrifterna och profeternas råd noga för att förstå hur
Herren vill att du ska leva. Värdera sedan varje del av ditt
liv och gör de justeringar som behövs. Sök hjälp av någon du
respekterar som har lyckats förkasta några djupa övertygelser
eller traditioner som inte varit i harmoni med Herrens plan.
När du tvivlar så fråga dig: ’Är det detta som Frälsaren vill att
jag ska göra?’ . . .

Jag vittnar om att du kommer att 
ta bort hindren för lycka och finna
större frid när du gör ditt medlem-
skap i Jesu Kristi kyrka till din
främsta lojalitet, och hans lärdomar
till grunden i ditt liv. Där familjens
eller landets traditioner eller sed-
vänjor strider mot Guds lärdomar,
överge dem. Där traditioner och
sedvänjor är i harmoni med hans
lärdomar, bör de vårdas och följas
för att bevara din kultur och ditt
arv. Det finns ett arv som du aldrig behöver ändra på. Det är
arvet du fått som en dotter eller son till Fadern i himlen. Vi
blir lyckliga när vi styr våra liv enligt detta arv” (Nordstjärnan,
juli 1998, s 89, 90).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Mosiah 9–10.

Kom, lyssna till profetens röst

Berättelsen i Mosiah 9 besvarar en mycket aktuell fråga: Vad är
det för mening med att ha tillgång till en levande profet om vi
inte lyssnar på vad han säger?

1. Gå igenom Omni 1:12–13 och förklara vem det var som ledde
nephiterna från Nephis land till Zarahemla och varför.

2. Gå igenom Mosiah 9:1–3 och beskriv vem det var som
ledde dessa grupper med nephiter tillbaka till Nephis land
och varför.

3. Studera Mosiah 9:4–19 och sammanfatta vad som hände de
nephiter som återvände till Nephis land.

4. Vad lär dig deras erfarenheter av lamaniterna om varför
Herren ursprungligen bad dem ge sig av?

5. Beskriv hur de här människorna förändrades enligt Mosiah
9:3 till:17–19, och hur förändringen räddade dem.
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6. Zeniffs folk lärde sig denna viktiga läxa, men de kunde
ha undvikit krig och räddat många liv om de bara hade följt
profeten, Mosiah I, och stannat kvar i Zarahemlas land.
Fundera över de råd som du nyligen har hört den levande
profeten ge till kyrkan. Skriv ner tre principer han har lärt
oss att följa och beskriv vilka problem du tror att du kan
undvika genom att följa hans råd.

Tillämpa Herrens råd på ditt eget liv

I Mosiah 10:11–18 anges ett antal av lamaniternas falska
traditioner (uppfattningar), som barnen undervisades om och
som eggade upp dem till hat mot nephiterna.

1. Beskriv för var och en av följande händelser, lamaniternas
falska tro eller tolkning och förklara sedan vad som verkligen
hände:

a. De lämnar Jerusalem

b. De färdas över havet

c. De anländer till det förlovade landet (eller deras första
arvland)

d. Nephi och alla de trofasta flyr från Laman och Lemuel in
i ödemarken

2. Gå igenom uttalandet från äldste Scott i ”Förstå skrifterna”
för Mosiah 10:11–13. Förklara vad du måste göra för att
identifiera de sedvänjor eller traditioner som ingår i din
kultur eller nation och som inte är i harmoni med Jesu Kristi
evangelium.

Vad betyder det för ett folk att ha rättfärdiga ledare? Tänk
på vad som hände den rättfärdige kung Benjamins folk
i Mosiah 1–5. Vad tror du hände med Zeniffs folk när den
ogudaktige kung Noah regerade över dem? Läs Mosiah 11–12
och lägg på nytt märke till hur mycket ledarnas attityder

Mosiah 11–12
Den ogudaktige kung Noah och

profeten Abinadi

och handlingar påverkade människornas liv. Var också upp-
märksam på den inverkan som Abinadis modiga vittnesbörd
hade på folket.

Förstå skrifterna
Mosiah 11

Mosiah 11:2 – Kung Noahs ”många hustrur
och bihustrur”
Vid den tidpunkten hade Herren förbjudit sedvänjan att ha mer
än en hustru och att ha bihustrur (se ”Förstå skrifterna” för
Jakob 2:23–30, s 62).

Mosiah 12

Mosiah 12:31–32 – ”Kommer frälsningen
genom Moses’ lag?”
Abinadi frågade kung Noahs ogudaktiga präster om frälsning
kommer genom ”Moses’ lag” (Mosiah 12:31). De svarade
att en person kan bli frälst genom att leva efter Moses lag. Men
svaret var bara delvis sant. Abinadi gav ett mer fullständigt
svar i Mosiah 13:27–35.

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Mosiah 11–12.

Fullborda listan

1. Leta efter följande ord i Mosiah 11:1–15 och skriv sedan en
mening som hör ihop med varje ord. Förklara hur riket
förändrades när Noah tog makten:

a. Bud

b. Hustrur

c. Synd

d. En femtedel

e. Präster

f. Avgudiska

g. Byggnader

h. Torn

i. Tygellöst leverne

j. Vin

Fastgjorda (v 5) – Knutna

Oskälig (v 5) – Dum

Snärja honom (v 19) – Få
honom att motsäga sig själv

Vederlade (v 19) –
motbevisade, tillbakavisade

Förvrängt (v 26) – Förändrat,
förvanskat, korrumperat

Bihustrur (v 2) – Lagliga
hustrur med lägre social status
och färre rättigheter än en
vanlig hustru

Otukt (v 2, 6) – Sexuella
synder

Gödkreatur (v 3) – Unga djur
som götts för att slaktas

Blev avgudiska (v 7) – Började
dyrka falska gudar

Balustrad (v 11) – En mur
i ungefärlig brösthöjd

Skökor (v 14) – Omoraliska
kvinnor

Vindrinkare (v 15) – Person
som dricker omåttligt mycket
vin, fyllbult, alkoholist

Vred (v 26–27) – Mycket arg
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2. Skriv ner några av skillnaderna mellan kung Noah och kung
Benjamin, enligt Mosiah 1–2. Vem skulle du helst vilja ha
som ledare? Varför?

Jämför profetiorna

Herren kallade Abinadi till att varna kung Noah och hans folk
för att vissa straff skulle bli följden om de inte omvände sig.

1. Läs noggrant igenom Mosiah 11:20–25 och leta efter formu-
leringarna ”om de icke omvända sig” och ”med mindre
de omvända sig”. Skriv ner de fyra straff som enligt Abinadi
skulle drabba människorna om de inte omvände sig.

2. Vad gjorde kung Noah och hans folk när de hörde Abinadis
budskap? (Se Mosiah 11:26–29.)

3. I Mosiah 12 kan vi läsa att Herren efter två år åter sände ut
Abinadi till att profetera för folket. Gå noggrant igenom
Mosiah 12:1–7. Sök efter orden vill, skola, skall och skriv ner
vad som skulle hända de här människorna enligt Abinadi.

4. På vilket sätt gör orden vill och skall att Abinadis andra
profetia skiljer sig från hans första varning i Mosiah 11:20–25?

5. Läs Mosiah 12:8 och förklara vad Herren den här gången
sade till Abinadi om vad som skulle hända människorna
”om de icke omvända sig”.

Finn en aktuell tillämpning

I Mosiah 12:9–37 kan du läsa om hur Abinadi blev arrresterad
och inledningen av rättegången mot honom inför kung Noah
och hans präster.

1. Gå igenom verserna 9–16 och förklara vad du tror var den
verkliga orsaken till folkets vrede mot Abinadi. Hur kan
detta tillämpas på vår tid när en del medlemmar kan ha svårt
att acceptera de råd som profeten ger?

2. Vilken orsak angav Abinadi i Mosiah 12:27 till att prästerna
inte förstod skrifterna? Läs också Första Korinthierbrevet
2:11–14 och förklara vad dessa två skriftställen lär om att få
ut mesta möjliga av sina studier i skrifterna.

När Herren ger oss ett uppdrag ger han oss också förmågan
att genomföra det (se 1 Nephi 3:7). Abinadis uppdrag var att
kalla kung Noah och hans folk till omvändelse. I Mosiah 13–14
kan du läsa om det mirakulösa sätt som Herren hjälpte
Abinadi uppfylla det uppdraget. När du läser hans modiga
vittnesbörd, föreställ dig då att Abinadi undervisar om
det här till dagens mäktiga politiska ledare. På vilket sätt tror
du att de kanske skulle behandla honom?

Mosiah 13–14
Abinadi utmanar de ogudaktiga 

prästerna

I Mosiah 14 kan vi läsa om hur Abinadi citerade Jesaja 53,
som beskriver det pris som Kristus betalade för våra synder
och hur otacksamma människorna skulle vara för den gåvan.
Varför tror du att Abinadi valde att citera det här kapitlet
för de ogudaktiga prästerna?

Förstå skrifterna
Mosiah 13

Mosiah 13:10 – ”En förebild och skugga av det
som skall ske”
Förebilder och skuggor är symboler som påminner om, under-
visar och vittnar om större sanningar (se ”Förstå skrifterna”
för Mosiah 3:15, s 75). Abinadi varnade kung Noah och hans
präster för att vad än de valde att göra med honom så skulle
det vara en ”förebild” eller symbol för vad som skulle hända
dem själva och andra. Du kan läsa om hur den profetian senare
uppfylldes i Mosiah 19 och Alma 25.

Mosiah 13:27–28 – ”Frälsning kommer icke medelst
lagen allena”
I Mosiah 13:27–28 tillrättalade Abinadi en felaktig åsikt som
kung Noas präster hade (se Mosiah 12:31–32). Han lärde
att enbart lydnad mot Moses lag inte kunde ge dem frälsning.
De var alla i behov av att Frälsaren skulle sona (betala priset)
för deras synder, annars ”skulle de oundvikligen förgås oaktat
Moses’ lag”.

Äldste Bruce R McConkie, som var medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, tillämpade samma undervisning på vår egen tid:

”Låt oss nu ta ett exempel från vår tid. Anta att vi har
skrifterna, evangeliet, prästadömet, kyrkan, förordningarna,
organisationen, ja till och med rikets nycklar – allting som
nu finns, varenda liten detalj – utom att det inte finns någon
Kristi försoning. Vad skulle då hända? Kan vi bli frälsta?
Kommer alla våra goda gärningar att frälsa oss? Kommer vi
att bli belönade för all vår rättfärdighet?

Helt visst kommer vi inte att bli det. Enbart gärningar räcker
inte för frälsning, oavsett hur goda de är. Vi är frälsta därför att

Begärelse (v 24) – En
överdriven eller självisk
önskan

En lag av förordningar och
föreskrifter (v 30) – De
ceremonier och förordningar
som hör till Moses lag
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Gud sände sin Son att utgjuta sitt blod i Getsemane och på
Golgota för att alla genom honom skulle bli återlösta. Vi är frälsta
genom Kristi blod (Apg 20:28; 1 Kor 6:20).

För att göra en omskrivning av Abinadis ord: ’Frälsning kom-
mer inte endast genom kyrkan. Vore det inte för försoningen,
given genom Guds nåd som en fri gåva, skulle alla människor
oundvikligen gå under, och detta trots kyrkan och allt som
hör ihop med den’” (Doctrines of the Restoration: Sermons and
Writings of Bruce R McConkie, red Mark L McConkie [1989], s 76).

Mosiah 14

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och C och aktivitet B eller D när du
studerar Mosiah 13–14.

Skriv ett brev

Föreställ dig att du är tjänare i Kung Noahs hov och att du
är närvarande när Abinadi förs in för att dömas. Utgå från
Mosiah 12:17–14:12 och skriv ett brev till din vän i din anteck-
ningsbok som beskriver vad som hände. Ta med ett samman-
drag av vad Abinadi sade och de profetior han uttalade.
Beskriv också hur kungen och hans präster reagerade och om
det hände något ovanligt. Avsluta med ditt intryck av profeten
Abinadi. Anteckningarna kan bli grunden till ett framtida tal
på sakramentsmötet.

De tio budorden i vår tid

I Mosiah 12:34–13:24 berättas det hur Abinadi citerade de tio
budorden för kung Noah och hans präster.

1. Leta efter och markera vart och ett av de tio budorden i dina
skrifter (jämför med 2 Mos 20:3–17 för ytterligare hjälp).

2. Välj ut tre av buden och skriv några rader om vart och
ett av dem. Beskriv hur ditt grannskap eller samhälle
skulle förändras om alla trodde på och levde efter vart och
ett av buden.

Analysera Abinadis svar

Abinadi frågade de ogudaktiga prästerna om en människa
kunde bli frälst genom att leva efter Moses lag (se Mosiah
12:31–32). De svarade att en människa kan bli frälst genom att
leva efter den lagen. Abinadi förklarade sedan varför det
svaret inte var helt sant (se Mosiah 12:33–13:26). Han höll med
om att lydnad mot Guds bud, däribland de tio budord som
Mose tog emot, var nödvändigt men inte tillräckligt. Sedan
lärde han dem något mycket viktigt. Studera Mosiah 13:27–35
och besvara följande frågor:

1. Vad skulle enligt Abinadi ske med Moses lag i framtiden?

2. Vad var syftet med Moses lag? (Se v 29–30.)

Ingen skepnad, ej heller
fägring (v 2) – Inte särskilt
vacker eller attraktiv

Aktad (v 3) – Värderad,
respekterad

Näpsten lades på honom
(v 5) – Det straff som Kristus
genomled som ger oss frid

Gjorde förbön för (v 12) –
Försvarade, vädjade till Gud
till förmån för

3. Vad försökte Herren undervisa dem om genom de förord-
ningar och offer som ingick i Moses lag? (Se v 31–35.)

4. Varför var inte lagen i sig själv tillräcklig för att frälsa
någon? (Se även Rom 3:20, 23; 2 Nephi 2:5–7.)

5. På vilket sätt är Abinadis förklaring av den uppgift som
Moses lag uppfyllde också tillämplig på evangeliets
lagar och förordningar i vår tid? (Se ”Förstå skrifterna”
för Mosiah 13:27–28.)

Passa ihop meningar med verser

För att bekräfta undervisningen om behovet av en Frälsare
citerade Abinadi en del av profeten Jesajas undervisning om
Jesus Kristus.

1. Läs Mosiah 14 och skriv sedan följande meningar i din
anteckningsbok. Efter varje mening skriver du numret på
den vers där du kan läsa om respektive sanning.

a. Han dog med ogud-
aktiga trots att han inte
gjort något fel.

b. Han led för våra
synder och hans straff
gav oss frid.

c. De flesta förkastade
honom, och det
gav honom stor sorg.

d. Han försökte inte
försvara sig eller
rädda sitt liv.

e. Jesus Kristus är en rättfärdig tjänare som, på grund av
försoningen, kommer att frälsa många människor.

Har du någonsin haft tillfälle att samtala med någon som
tillhör en annan kristen kyrka om hurdan Gud är? De flesta
andra kristna kyrkor undervisar om treenighetsläran, som
innebär att Gud Fadern, Jesus Kristus och den Helige Anden
är tre skilda manifestationer av samma varelse. När profeten
Joseph Smith såg Fadern och Sonen i den heliga lunden
fick han veta att gudomen utgörs av tre åtskilda personer
(se J S Skrifter 2:15–20; L&F 130:22–23).

I Mosiah 15 lärde Abinadi att Jesus är ”Fadern och Sonen”
och att ”de äro en enda Gud, ja, den verklige himmelens
och jordens evige Fader” (v 2, 4). Det här kan först verka
förvirrande, men när det förstås på rätt sätt uppenbarar det
en grundläggande sanning om gudomen, särskilt om Jesus

Mosiah 15–16
Abinadi undervisar om Jesus Kristus och
förklarar vilka som kommer att bli frälsta
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Kristus, som vi ibland inte lägger märke till. Var noga med
att inte gå förbi denna sanning när du studerar Abinadis
vittnesbörd.

I Mosiah 15–16 avslutas den under-
visning Abinadi gav inför kung
Noah och hans ogudaktiga
präster. Var uppmärksam på
vilka som enligt honom
kommer att bli frälsta genom
Jesu Kristi försoning och vilka
som inte kommer att bli
återlösta. När du har
läst de här kapitlen
kommer du lättare
att kunna förklara
vad vi kan förvänta
oss när hela männi-
skosläktet ska uppstå. Abinadi

Förstå skrifterna
Mosiah 15

Mosiah 15:1–7 – Hur kan Kristus vara både Fadern
och Sonen?
År 1916 utfärdade första presidentskapet och de tolv apost-
larnas kvorum ett detaljerat uttalande om Fadern och Sonen
(se ”Fadern och Sonen: En läroförklaring utgiven av första
presidentskapet och de tolv”, James E Talmage, Trosartiklarna,
s 448–456). Här följer några exempel på hur de lärde att Jesus
Kristus kan betraktas som Fader:

1. Han är alltings Skapare och därför beskrivs han i många
skriftställen som ”den verklige himmelens och jordens Evige
Fader” (se Mosiah 15:4; 16:15; Alma 11:38–39; Ether 4:7).

2. Han är Fader till alla som tar emot hans försoningsoffer och
ingår förbund med honom att lyda hans eviga evangelium
(se Mosiah 5:7; 15:10–13; Ether 3:14; L&F 25:1).

3. Han är Fader genom ”gudomligt förlänad auktoritet”. Det
innebär att Frälsaren är fullständigt bemyndigad och utsedd
till att representera sin Fader, att allt han gör som verkstäl-
lare av Faderns vilja har en bestående och bindande effekt,
eftersom det är utfört av Faderns utvalda sändebud.

Mosiah 15:21 – Vad menas med den första
uppståndelsen?
Den ”första uppståndelse” som Abinadi hänvisade till inleddes
med Jesu Kristi uppståndelse. Vid den tidpunkten var det
många som uppstod som hade dött före honom, och som förtjä-

Underkastat kroppen (v 2) –
Gjort den fysiska kroppen
lydig

Avlades (v 3) – Skapades,
gavs liv

Göra förbön (v 8) – Försvara

Efterkommande (v 10) –
Barn, ättlingar (används här
i symbolisk eller andlig
betydelse)

Egensinnigt (v 26) – Avsiktligt

nade celestial härlighet. När Frälsaren återvänder kommer han
att inleda det som kallas för den första uppståndelsens morgon,
då när de avlidna som förtjänar celestial härlighet kommer
att uppstå (se L&F 88:96–98). Den första uppståndelsen kommer
att fortgå till slutet av tusenårsriket. (Se McConkie, Mormon
Doctrine, s 640.)

Mosiah 16

Studera skrifterna
Gör två aktiviteter från A–D och en aktivitet från E–F när du
studerar Mosiah 15–16.

Sammanfatta läran

Studera Abinadis ord i Mosiah 15:1–7 och förklara på vilket sätt
Jesus är både ”Fadern och Sonen” (se ”Förstå skrifterna” för
Mosiah 15:1–7 för ytterligare hjälp).

Hur lyder frågan?

Följande uttryck är hämtade från Mosiah 15:8–9. Dessa verser
förklarar hur Jesus Kristus befriar oss från synd och död.
Fundera över varje formulering och försök komma på frågor
som kan besvaras med det uttrycket.

Gör en förteckning

Abinadi gav exempel på vilka Jesus Kristus är Fader till.

1. Studera Mosiah 15:11–13 och skriv vilka två grupper av
människor som kallas för Jesu Kristi ”efterkommande”
(det vill säga barn).

2. Läs verserna 14–17 och beskriv en annan grupp som kan
kallas för Kristi ”efterkommande”, eftersom de gör samma
saker som de i den andra gruppen.

”Krossar . . . dödens bojor”

”Gör förbön för
människobarnen”

”Full av medlidande”

”Påtagit sig deras
orättfärdighet”

”Tillfredsställt
rättfärdighetens krav”

Svar Hur lyder frågan?

Gnissla med tänderna (v 2) –
En följd av vrede och smärta

Köttsligt, sinnligt, djävulskt
(v 3) – Överdriven omsorg
om det som är kroppsligt och
världsligt

Det förgängliga (v 10) –
Detta liv

Det oförgängliga (v 10) –
Odödlighet
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Vilka ska komma fram i den första
uppståndelsen?

I Mosiah 15:19–26 beskrev Abinadi vilka tre grupper som ska
komma fram i den första uppståndelsen och ärva evigt liv.

1. Läs dessa verser och sök efter nyckelorden trott, ovetande,
och barn. Skriv en mening som beskriver var och en av de tre
grupperna.

2. En av välsignelserna med att ha levande profeter är att de
kan klargöra olika läror. Det kan verka som om Abinadi
säger att alla som dött utan att höra evangeliet automatiskt
kommer att ärva evigt liv, men så är inte fallet. Läs Läran och
förbunden 137:7–9 och förklara hur verserna tydliggör vilka
av alla de människor som ”dött utan kunskap om evangeliet”
som kommer att ärva det celestiala riket.

3. Läs Mosiah 15:26–27 och beskriv vilka som inte kommer
fram i den första uppståndelsen.

Besvara ett brev

Anta att du fick följande brev från en vän som du träffade på
en resa förra sommaren. Använd de sanningar som Abinadi
lärde ut i Mosiah 16 och skriv ner ett svar på din väns frågor i
din anteckningsbok.

Avsluta meningen

I Mosiah 16:6–9 vittnar Abinadi om hur döden kommer att
övervinnas för hela människosläktet genom Jesu Kristi kraft.

Käre vän!
Jag har tänkt på vårt samtal förra sommaren. Det 
kändes speciellt när du berättade för mig om din tro. När 
jag funderade över det du sade om Jesus Kristus var 
det en sak som jag inte riktigt förstod. Du sade att du 
trodde att Jesus var din Frälsare. Jag förstår inte 
varför vi behöver bli frälsta eller vad vi behöver bli frälsta 
ifrån. Om Gud skapade oss kan vi inte vara så dåliga. 
Dessutom var jag imponerad över den frid som din 
religion verkar ge dig. Du verkar lyckligare än vad jag är. 
Hur kommer det sig? Vad kommer att hända om jag inte 
tror på samma sätt som du och inte gör de saker som 
din kyrka lär ut? Jag hoppas att du har tid att svara 
eftersom jag verkligen skulle vilja veta vad du tror på.

Din vän.

Avsluta följande meningar genom att använda dig av det du
lärt dig i verserna:

1. Om Kristus inte hade kommit så skulle . . .

2. Om inte Kristus hade övervunnit döden så skulle . . .

3. På grund av hans uppståndelse . . .

4. Eftersom Kristus är världens liv och ljus . . .

5. De sanningar Abinadi undervisade om betyder mycket för
mig eftersom . . .

I Mosiah 12–16 ger Abinadi en skarp tillrätta-
visning till kung Noah och hans ogudaktiga
präster och kallar dem till omvändelse. Som
man kan förvänta sig förkastades bud-
skapet av den ogudaktige kungen
som beordrade att Abinadi skulle
dödas. Men en av kung Noahs
präster trodde på Abinadis budskap
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Mosiah 17–18
Alma tror på Abinadi
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och omvände sig. Han försökte till och med att rädda Abinadi.
Denne man har en viktig uppgift under resten av Mosiahs
bok. Vilket slags mod tror ni att det krävdes för att opponera
sig mot kungen och hans präster, för att försvara en man
som de var arga på och som de ville döda?

Förstå skrifterna
Mosiah 17

Mosiah 18:13 – Hur fick Alma myndighet att döpa?
President Joseph Fielding Smith lärde: ”Vi kan dra slutsatsen
att Alma bar prästadömet innan han, tillsammans med andra,
blev upprörd över kung Noah. Om det är så, eller inte, spelar
ingen roll eftersom det i Mosiahs bok med all tydlighet framgår
att han hade myndighet [se Mosiah 18:13, 18]” (Answers to Gospel
Questions, del 3, s 203).

Mosiah 18:14–15 – Kan en person döpa sig själv?
När Alma döpte Helam i Mormons vatten gick han ned under
vattnet tillsammans med honom. När Alma döpte nästa gång
gick han inte själv ner under vattnet. President Joseph Fielding
Smith förklarade: ”När Alma döpte sig själv tillsammans med
Helam var detta i egentlig mening inte ett dop. Det var ett tecken
inför Herren på Almas ödmjukhet och fullständiga botfärdighet”
(Answers to Gospel Questions, del 3, s 203).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B och en av de andra aktiviteterna (C–E)
när du studerar Mosiah 17–18.

Smädade (v 12) – Sårade Gisslade (v 13) – Svedde

Vad gjorde Abinadi som
”förtjänar döden”?

Efter att ha lyssnat på Abinadi tog det Noah och hans präster
tre dagar att hitta något att anklaga Abinadi för och förkunna
att han ”förtjänar döden” (se Mosiah 17:6–8).

1. Läs Mosiah 17:6–8 och Limhis tidigare förklaring i
Mosiah 7:26–28. Vad beskyllde de Abinadi för?

2. Varför tror du att Noah och hans präster var så arga över
Abinadis ”brott”?

Skriv ner en ögonvittnesskildring

Mosiah 17:9–20 innehåller Abinadis sista vittnesbörd och sista
profetia. Studera verserna och skriv sedan en redogörelse om
händelsen som om du själv hade varit där som reporter för
en nyhetstidning. Var noga med att förklara vad Abinadi lade
till i denna profetia till det han redan profeterat om kung Noah
i Mosiah 12:3.

Ge ett exempel från vår tid

Innan Alma bad människorna att låta döpa sig förklarade han
för dem några av de löften som hör ihop med det förbundet.

1. Skriv ner en översikt enligt nedanstående i din antecknings-
bok. När du studerar Mosiah 18:8–10, använd då orden inom
parentes för att lättare identifiera de fordringar som Alma
nämnde, de löften vi ger och de löften som Herren ger. Fyll
i översikten med den information som du kan hitta. Du kan
markera och numrera löftena i dina skrifter.

2. Välj ut tre av de löften vi
ger vid dopet och ge ett
nutida exempel på vad de
har för betydelse i kyrkan
i vår tid.

1. (åstunden) 1. (bördor) 1. (återlösta)

2. (sörja) 2. (första)

3. (trösta) 3. (evigt)

4. (stå) 4. (Ande)

5. (tjäna)

6. (hålla)

Ett inledande krav Vad jag lovar Vad Herren lovar
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Jämför med dina känslor

I Mosiah 18:11–16 beskrivs vad som hände och hur männi-
skorna kände sig när Alma döpte i Mormons vatten. Skriv i din
anteckningsbok några rader om hur det kändes vid dopet.
Hur har Herrens löften uppfyllts i ditt liv? På vilket sätt är ditt
dop mer betydelsefullt nu än det var då?

Beskriv en ledare i kyrkan

När Alma hade döpt människorna behövde han organisera
kyrkan i ödemarken så att den kunde ta hand om dem.
I Mosiah 18:18–26 finns en redogörelse om de präster, eller
ledare i kyrkan, som han kallade.

1. Studera verserna och skriv sedan en redogörelse för vilka
fordringar som ställdes på ledarna i kyrkan. (Till exempel:
”En ledare i kyrkan är . . . och är villig att . . .”) Hur påminner
de här kraven om de fordringar som ställs på en biskop eller
grenspresident i vår tid?

2. Läs Mosiah 18:21–30 och skriv en annan redogörelse för vad
som förväntades av de nya medlemmarna.

3. Varför tror du att dessa människor var så lyckliga?

Har du någonsin sett någon som blivit plågad och som rest
sig upp mot sin plågoande? I Mosiah 19 kan du läsa om hur
Gideon stod upp mot den ogudaktige kung Noah. Du kan läsa
om hur kung Noah blev räddad från Gideon men inte från
Abinadis profetia. När du läser det här kapitlet, lägg då märke
till hur Abinadis profetia om folket uppfylldes.

Mosiah 19
Slutet för den ogudaktige Noah

Förstå skrifterna
Mosiah 19

Kung Noah Kung Limhi

Studera skrifterna
Gör en av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Mosiah 19.

Gör en teckning som föreställer
en episod från berättelsen

När du har läst Mosiah 19 väljer du ut en episod från berättelsen
och gör en enkel teckning av den i din anteckningsbok. Ta med
alla viktiga detaljer i den del av berättelsen som du valde att
teckna. Bredvid teckningen förklarar du vad den föreställer och
skriver upp vilka verser du illustrerade.

Passa ihop profetian med hur
den uppfylldes

1. Gå igenom Abinadis profetior om kung Noah och hans folk
i Mosiah 12:2–3. Studera därefter Mosiah 19 och finn och
skriv ner verser som visar att de två profetiorna uppfylldes.
Du kan skriva hänvisningarna till profetiorna i marginalen av
dina skrifter, bredvid de verser som visar hur de uppfylldes.

2. Förklara i din anteckningsbok hur varje profetia uppfylldes.

Intervjua en av kung Noahs män

Kung Noahs öde beskrivs i Mosiah 19:18–24. Anta att du
är en tidningsreporter som färdas tillsammans med Gideons
män och att du intervjuar en av de män som gav sig iväg
med kung Noah. Skriv ner hur du tror att han skulle besvara
följande frågor:

• Varför följde du med kungen istället för att stanna kvar hos
din familj?

• Varför är inte kungen tillsammans med dig nu?

Ångest (v 7) – Oro, rädsla
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• Vad hände med honom?

• Vad hände med prästerna?

• Varför återvänder du?

• Om du hade kunnat ändra på någonting, vad skulle du då ha
gjort annorlunda?

De flesta av kung Noahs präster var ogudaktiga män.
I Mosiah 20 kan du läsa om hur de fortsatte att ägna sig åt
ogudaktighet även efter det att kung Noah blivit dödad
och de hade flytt för sina liv ut i ödemarken. När du läser
det här kapitlet, lägg då märke till vilken kraft Limhis folk
hade när de kämpade för en rättfärdig sak.

Förstå skrifterna
Mosiah 20

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Mosiah 20.

Vad får du veta om Gideon?

Du har redan läst flera
skildringar där Gideon
har nämnts. Han satte
sig till exempel upp mot
kung Noah och skickade
flera män för att ta reda
på vad som hänt kungen
och de som lämnade
sina familjer för att fly
tillsammans med honom
(se Mosiah 19). Studera
Mosiah 20 och besvara
följande frågor:

Förbundo (v 13) – Lade
bandage om

Låt icke detta läggas dem till
last (v 17) – Skyll inte på dem

Tillskrev dem (v 23) – Gav
dem skulden för

Mosiah 20
Limhis folk krigar för att försvara 

sina familjer

1. Vilken ställning hade Gideon i kung Limhis regering?

2. Vad gjorde Gideon för att förhindra lamaniterna från att
angripa dem igen? (Se Mosiah 20:14–24.)

3. Vad var enligt Gideon orsaken till det lidande som Limhis
folk utstod?

4. Vad säger det om vilken slags man Gideon var?

Gör ett prov

Utgå från Mosiah 20 och skriv ner fem frågor om viktiga
händelser eller principer i kapitlet. Var noga med att ta med
svaret och de verser där svaret finns efter varje fråga.

Om du befann dig i fångenskap hos en fiende som använde
dig som lastdjur och tvingade dig att bära tunga bördor,
vad skulle du då göra för att återvinna din frihet? Vart skulle
du vända dig för att få hjälp? Läs Mosiah 21–22 och sök
efter vad Limhis folk gjorde i den situationen. Lägg också märke
till hur Abinadis profetior fortsatte att uppfyllas.

Förstå skrifterna

Mosiah 21:22–24 – Två berättelser förenas igen
Det hjälper att minnas att Mosiah 1–8 är Mormons samman-
drag av Mosiahs uppteckning och att den innehåller berättelsen
om nephiterna i Zarahemla fram till Mosiah II:s regering
(se ”Mormons boks kronologi”, s 204). Mosiah 9–22 är hämtad
från Zeniffs uppteckning och berättar om nephiterna som
lämnade Zarahemla vid tiden för Mosiah I och följde Zeniff
tillbaka till Lehi-Nephi.

Mosiah 21–22
Fångenskap och befrielse
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I Mosiah 7–9 kan vi läsa att Mosiah II skickade en expedition,
ledd av Ammon, för att ta reda på vad som hänt med Zeniffs
grupp, som hade lämnat Zarahemla över femtio år tidigare.
Ammon fann Zeniffs sonson, kung Limhi, och hans folk i
fångenskap under lamaniterna. I Mosiah 21 kan vi läsa om
Ammons och hans mäns ankomst ur Limhis synvinkel.

Mosiah 22

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Mosiah 21–22.

Hur blev denna profetia uppfylld?

Fastän Abinadi hade dödats långt före detta fortsatte hans
profetior att uppfyllas.

1. Jämför Mosiah 12:1–8 med 21:1–3. Beskriv vad som hände
Limhis folk och som Abinadi hade profeterat om.

2. Jämför Mosiah 11:23–25 med 21:13–15. Beskriv vad som mer
hände Limhis folk och som Abinadi hade profeterat om.

Påbud (v 6) – Tillkännagivande, proklamation

Havet i norr Havet i norr

S idonfloden

Havet österut

Havet västerut

Landet
Lehi-Nephi

Kungar: 200–121 f Kr

Zarahemlas land

Zeniffs grupp

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)

Hitta den verkliga orsaken

Som profeten Abinadi hade profeterat om hamnade Limhis
folk i fångenskap under lamaniterna. Gör en översikt i din
anteckningsbok enligt följande:

1. Studera verserna som anges i den första kolumnen och skriv
i samma kolumn en kortfattat redogörelse för varje försök
som Limhis folk gjorde att fly från den lamanitiska fången-
skapen. Beskriv sedan i den andra kolumnen följderna av
dessa försök.

2. Läs vad Abinadi profeterade om i Mosiah 11:23 och använd
den versen för att förklara den verkliga orsaken till att de
första fyra flyktförsöken inte lyckades.

3. Varför tror du att Ammon och hans män från Zarahemla
kom först efter det att Limhis folk ”förödmjukat . . . sig” och
”ropat . . . till sin Gud” (se Mosiah 21:14)?

4. Vem tror du inspirerade Gideon att komma fram till den
framgångsrika flyktplanen?

5. Fundera över den ”fångenskap” som blir följden när en
person ger efter för Satans frestelser. Vad lär du dig av
Limhis folks erfarenheter som du kan tillämpa i dina egna
ansträngningar att fly från syndens fångenskap?

Rita en karta

Studera Mosiah 21:23–27 och Mosiah 8:7–9 och rita en karta
som visar den tänkbara färdväg som Limhis expedition, som
bestod av fyrtiotre män, tog. Visa landet som de letade efter
och det land som de istället hittade. Använd illustrationen över
landområdena i Mormons bok i den här studievägledningen
(s 203), för att få hjälp.

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

Flyktförsök Resultat 
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När Limhis folk hade återvänt i trygghet till Zarahemla skiftar
berättelsen i Mosiah 23–24 från Limhis folk till vad som
hände Alma och de troende som följde honom. Vi kan läsa om
deras flykt undan kung Noahs härar i Mosiah 18. När du
läser de här kapitlen kommer du också att få reda på vad som
hände Almas tidigare kompanjoner – kung Noahs ogudaktiga
präster. De fortsatte att gå sina ogudaktiga vägar. Lägg
under din läsning märke till hur Abinadis profetior fortsatte
att gå i uppfyllelse.

Förstå skrifterna
Mosiah 23

Mosiah 23:21–24 – Fångenskapen för Almas folk
Abinadis profetia mot kung Noah och hans folk bestod av två
delar. När Abinadi varnade dem första gången sade han till
dem att de skulle få genomlida bedrövelser och fångenskap om
de inte omvände sig (se Mosiah 11). När han varnade dem den
andra gången, två år senare, hade de fortfarande inte omvänt
sig. I sin andra varning sade han att fångenskap och lidande
helt säkert skulle komma över dem och, om de fortfarande inte
omvände sig, så skulle de förgöras (se Mosiah 12). Trots att
Alma och hans folk omvände sig efter Abinadis andra varning,
så omvände de sig inte tillräckligt snabbt för att kunna fly från
den profeterade fångenskapen och bedrövelsen.

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Mosiah 23–24.

Håll ordning på människor och platser

Följande översikt är hämtad från ”Mormons boks kronologi”
(se s 204). Rita en liknande översikt i din anteckningsbok. När
du har läst Mosiah 1–24 skriver du upp följande namn och

Rådligt (v 7) – Lämpligt

Anse (v 7) – Värdera,
respektera

Snara (v 9) – Fälla

Bedrövelse (v 10) – Lidande

Ondskans bojor (v 13) –
Begränsningar i den
personliga friheten, syndens
följder

Mosiah 23–24
Fångenskap och befrielse för 

Almas folk

platser på rätt ställen i översikten: Zeniff, Mosiah I, kung
Noah, Abinadi, kung Benjamin, kung Mosiah II, kung Limhi,
Alma den äldre, Zarahemlas land, landet Lehi-Nephi.

Förklara det oväntade

I Mosiah 23:16–24:4 finns flera händelser som kan verka
märkliga. Studera var och en av nedanstående frågor och
förklara varför du tror att varje händelse ägde rum på
det sätt den gjorde:

1. Varför tror du att Herren tillät att Alma och hans folk
hamnade i fångenskap hos lamaniterna, när de hade omvänt
sig och var rättfärdiga? (Se till att du använder det du lärde
dig i Mosiah 11:23 och 12:1–2 i ditt svar; se ”Förstå skrifterna”
för Mosiah 23:21–24 för ytterligare hjälp.)

2. Varför tror du att lamaniternas härar (som hade förföljt
Limhis folk) visade barmhärtighet mot Alma och hans folk?

3. Varför tror du att lamaniternas döttrar vädjade till lamani-
terna att visa barmhärtighet mot de ogudaktiga präster som
hade kidnappat dem?

4. Varför tror du att Amulon och de andra ogudaktiga
prästerna fick framstående positioner i samhället bland
lamaniterna?

Jämför personligheterna

Både Amulon och Alma hade varit präster i kung Noahs hov,
men de hade utvecklats åt mycket olika håll sedan dess.

1. Gå noggrant igenom Mosiah 23:6–20 och 24:8–12 och skriv
några rader där du jämför den slags person som Alma hade
blivit med den slags person som Amulon var.

Lamaniter

Nephiter

200 100
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2. Vad säger de här skillnaderna om hur människor påverkas
av ett vittnesbörd om evangeliet? Varför tror du att de
ogudaktiga blir så arga på dem som försöker vara goda?

Jämför flykterna

Det finns några intressanta skillnader mellan det sätt som Alma
och hans folk befriades från lamaniterna på och sättet som
Limhi och hans folk blev befriade på. Utgå från Mosiah 21–24
när du besvarar följande frågor:

1. Vilka skillnader hittade du beträffande tidpunkten för varje
grupps beslut att vända sig till Herren och be om befrielse?
(Jämför Mosiah 21:11–15 med 23:25–29; 24:9–12.)

2. Vilka skillnader hittade du i Herrens sätt att hjälpa de olika
grupperna med deras bördor? (Jämför Mosiah 21:15–17
med 24:13–15.)

3. På vad sätt handlade Herren olika mot de lamanitiska vakter
som lät varje grupp slippa undan? (Jämför Mosiah 22:3–11
med 24:16–19.)

4. Vilka olikheter märkte du i Herrens sätt att handla mot
de härar som skickades iväg för att fånga varje grupp?
(Jämför Mosiah 22:13–16 med 24:20–25.)

5. På vilka sätt påminner de prövningar och utmaningar vi
möter i vår tid, om de som Almas folk ställdes inför?

6. Ge några exempel på hur hjärtan förhärdas i vår tid.

De olika grupperna med nephiter hade slutligen återvänt
i säkerhet till Zarahemlas land. Anta att du var en nephit som
hela tiden stannat kvar i Zarahemla. Vad kunde du ha fått

Mosiah 25
Alma organiserar Guds kyrka

för tankar efter att ha lyssnat på berättelserna från Limhis folk
och Almas folk? Lägg märke till vad kung Mosiah II och Alma
gjorde för folkets välfärd i Zarahemla.

Förstå skrifterna
Mosiah 25

Mosiah 25:1–4, 13 – Vem var nephit?
De två huvudgrupperna i Mormons bok var nephiter och
lamaniter. Ingen av grupperna bestod emellertid uteslutande
av ett folk. Lamaniterna utgjordes inte bara av ättlingar till
Laman, Lemuel och de från Lehis grupp som stannat kvar hos
dem, utan också av ogudaktiga nephiter som senare förenade
sig med dem. Nephiterna utgjordes av både ättlingar till
Nephi och de från Lehis grupp som följde med honom, såväl
som Zarahemlas folk (se Mosiah 25:13).

Det kan vara lättare att minnas att nephiterna i allmänhet var
de som följde Jesu Kristi evangelium och att lamaniterna var
de som inte gjorde det. Det fanns mer än dubbelt så många som
kallades för lamaniter än det fanns nephiter och Zarahemlas
folk tillsammans (se Mosiah 25:2–3).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Mosiah 25.

Hur kände de sig?

När människorna lyssnade på berättelser om vad som hände
under och efter kung Noahs tid var de ”slagna med förundran
och häpnad” (Mosiah 25:7). Läs följande verser och beskriv
vad de hörde och hur de kände sig. Nummer 1 ges som ett
exempel.

1. Mosiah 25:8 – De hörde hur Limhis folk blev befriade ur den
lamanitiska fångenskapen. De blev mycket glada.

2. Mosiah 25:9

3. Mosiah 25:10

4. Mosiah 25:11

5. Mosiah 25:12

Lamaniter Nephiter

Ättlingar till
Laman och Lemuel

Nephitiska 
avfällingar

Zarahemlas 
folk

Ättlingar
till Nephi

Diagrammets angivelser är ungefärliga

Förmanade (v 16) – Vädjade till, uppmuntrade
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Ett möte i Zarahemla

1. I Mosiah 25:1 kan vi läsa att Mosiah sammankallade hela
folket. Det mötet kan jämföras med de generalkonferenser vi
regelbundet håller i kyrkan idag. Skriv ner ett mötesschema
i din anteckningsbok enligt nedanstående modell och fyll i
den efter att ha läst angivna verser.

2. Hur kan deras erfarenheter tillämpas på vår tid?

3. Vad gjorde Herren för de här människorna, enligt
Mosiah 25:24?

4. Varför tror du att det är viktigt att veta vad Herren gjorde
för dem?

När samtliga nephiter hade återvänt i trygghet till Zarahemla,
och blivit befriade från lamaniterna, skulle man kunna
förvänta sig att livet var fridfullt och problemfritt. Men livet
tycks inte särskilt ofta vara på det sättet. Många av de vuxna
bland nephiterna hade haft egna upplevelser av de svåra
prövningar som följer av ogudaktighet och den glädje som
följer av Herrens förlåtelse och befrielse. Men deras barn
hade inte haft samma erfarenheter och många förkastade sina
föräldrars undervisning och vittnesbörd. Finns det ungdomar
idag som får kämpa på samma sätt och som gör uppror mot
sina föräldrar? Läs Mosiah 26 och ta reda på vad som enligt
Herren är orsaken till ett sådant uppror och vart det leder.

Mosiah 26
Avfall i det uppväxande släktet

Datum: (se föreslagna årtal för Mosiah 24:25)

Presiderande: (se Mosiah 25:1)

Talare nr 1: (se Mosiah 25:5)
Ämne: (se Mosiah 25:5–6)
Folkets gensvar: (se Mosiah 25:7–13)

Talare nr 2: (se Mosiah 25:14)
Ämne: (se Mosiah 25:15–16)
Folkets gensvar: (se Mosiah 25:17)

Efter konferensen:
(Läs Mosiah 25:18–23 och beskriv vad som ägde rum
i Zarahemla efter denna viktiga konferens.)

Zarahemlas mötesschema

Förstå skrifterna
Mosiah 26

Mosiah 26:5–12 – Guds lagar och människors lagar
Det är viktigt att förstå att det kan vara skillnad på vad som är
synd och vad som är ett brott. Ett brott är en överträdelse av
landets lagar medan en synd är en överträdelse av Guds lagar.
Ofta kan en handling vara bådadera, men en del handlingar
som är synder behöver inte vara brott mot människors lagar.
Alma sökte hjälp från kungen för sitt folks missgärningar.
Kung Mosiah insåg att fastän många av dessa människors tros-
uppfattningar var falska och en del människor i kyrkan hade
blivit bedragna av ”smickrande ord” (Mosiah 26:6), så stred
de inte mot den nephitiska lagen. Alma vände sig då till Herren
för att få hjälp att handskas med missgärningarna i kyrkan.
I Läran och förbunden 134 finns en nutida uppenbarelse om
samma ämne.

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Mosiah 26.

Finn orsakerna

Det verkar som om det i varje generation finns unga människor
i det ”uppväxande släktet” (Mosiah 26:1) som förkastar sina
föräldrars undervisning. I Mosiah 26 beskrivs en sådan situation
i Zarahemla.

1. Studera Mosiah 26:1–5 och gör sedan en översikt i din
anteckningsbok enligt nedan. Ersätt frågetecknet (?) i rutorna
med vad som ledde till, eller orsakade, det problem som
anges i skriftställena.

Vad hände som 
ledde till

dessa problem?

De kunde inte förstå
Guds ord och deras hjärtan

var förhärdade (v 3).

De ville inte låta döpa sig
eller bli medlemmar i kyrkan

(v 4).

?
(se v 1–2)

?
(se v 4)

Tvedräkt (v 5) – Ordtvister,
oenighet

Förmana (v 6) – Varna
för ogudaktiga vanor

Åtskilliga missgärningar
(v 11) – Flera olika synder

Överträdare (v 19) – Person
som bryter mot lagen

Varsamt (v 37) – Försiktigt
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2. Tänk på människor som du känner som inte vill försöka
förstå evangeliet, eller på de som vägrar att bli medlemmar i
eller vara aktiva i kyrkan. Skriv några rader som förklarar
likheterna mellan orsakerna till deras problem och orsakerna
till problemen i Zarahemla.

3. Läs Läran och förbunden 136:32–33 och förklara vad vi
kan göra för att övervinna de här problemen och orsakerna
till dem.

Upptäck tillvägagångssättet

I Mosiah 26 beskriver
Mormon ett svårt problem
som Alma ställdes inför
som överhuvud för
kyrkan. Officiellt tillkän-
nagivande 2, i slutet
av Läran och förbunden,
beskriver ett svårt
problem som president
Spencer W Kimball
ställdes inför som presi-
dent för kyrkan i vår tid.

1. Studera Mosiah 26:1–12 och beskriv det problem som Alma
ställdes inför.

2. Läs Officiellt tillkännagivande 2 och beskriv det problem
som president Kimball ställdes inför.

3. Läs Mosiah 26:13–14 och skriv ner ord eller uttryck som
beskriver hur Alma kände sig och vad han behövde göra
innan ”Herrens röst kom till honom”.

4. Läs noga igenom Officiellt tillkännagivande 2 och skriv ner
ord och uttryck som beskriver vad president Kimball
och första presidentskapet gjorde innan uppenbarelsen gavs.

5. Vad lär dig det om hur man förbereder sig för att ta emot
uppenbarelser?

Hitta välsignelserna

Ordet välsignad nämns i varje vers i Mosiah 26:15–19.

1. Gå noga igenom verserna och skriv ner vilka som enligt
Herren är ”välsignade” i varje vers och varför de är
välsignade.

2. Vilket förbund eller löfte gav Herren till Alma i Mosiah 26:20?

Finn svaren

Alma bad till Herren och fick en uppenbarelse om vad han
skulle göra med de medlemmar i kyrkan som begår allvarliga
synder. Läs Mosiah 26:21–39 och sök efter svar på följande
frågor:

1. Vad gör Herren för dem som tror och blir döpta?
(Se v 21–24.)

2. Vilket blir deras öde som vägrar att omvända sig och ta emot
evangeliet? (Se v 25–28.)

3. Vad ska kyrkan göra när en medlem begår en allvarlig synd
och därefter omvänder sig? (Se v 29–31.)

4. Vad ska kyrkan göra om medlemmen är ovillig att omvända
sig? (Se v 32.)

5. Vad innebär det att ”icke räknas” bland Herrens folk?
(Se v 36.)

6. Vilken inverkan hade Almas handlingar på kyrkan?
(Se v 37–39.)

Hur tror du att du skulle känna det om någon försöker
förstöra någonting som du lagt ner mycket stor möda på att
genomföra? Skulle det ha någon betydelse om den person
som försöker förstöra ditt arbete är någon som du älskar? Det
var den situation som både profeten Alma och kung Mosiah
ställdes inför. I Mosiah 27 kan du läsa att de som hade för
avsikt att förstöra dessa stora mäns verk, var deras egna söner!
Var under din läsning uppmärksam på en ädel fars tro och
vår himmelske Faders villighet att belöna stor tro. Händelserna
i det här kapitlet hade en dramatisk effekt på de här unga
männen såväl som på nephiterna och lamaniterna.

Förstå skrifterna
Mosiah 27

Mosiah 27:11–26 – Alma den yngres anmärkningsvärda
omvändelse
Redogörelsen för Alma den yngres omvändelse är ett underbart
exempel på vad Jesu Kristi försoning gör för dem som omvänder
sig. Att bli ”återlöst av Herren” (Mosiah 27:24) innebär att
man befrias eller friköps från en svår skuldsituation (se v 27–29).

Akta (v 4) – Respektera,
värdera

Bitterhetens galla (v 29) –
Den mest extrema formen
av bitterhet

Avgrund (v 29) – Ett mycket
djupt hål, ett bottenlöst djup

Marterades (v 29) – Pinades
svårt

Mosiah 27
Alma den yngres omvändelse
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Att bli ”född av Anden”
eller ”född av Gud” innebär
att vi förändras från ett fallet,
jordiskt tillstånd till ”ett
rättfärdigt tillstånd”, till att
bli ”nya skapelser” (v 25–26).
Vi är inte längre slavar
under synden utan har alltid
en önskan att göra gott
(se Mosiah 5:2).

Även om berättelsen om
Alma den yngres omvändelse
är imponerande så gav
president Ezra Taft Benson
följande råd:

”Vi måste vara på vår vakt när vi strävar efter att bli mer guda-
lika, så att vi inte blir missmodiga och förlorar hoppet. Att bli
kristuslik är en livstids strävan och mycket ofta handlar det om
långsam tillväxt och förändring, nästan omärklig. I skrifterna
finns sällsamma uppteckningar om personer vars liv förändrats
på ett dramatiskt sätt, som om det skedde på ett ögonblick:
Alma den yngre, Paulus på vägen till Damaskus, Enos när han
bad långt in på natten, kung Lamoni. Sådana häpnadsväckande
exempel på kraften att även förändra dem som nedsjunkit i
synd hjälper oss att inse att försoningen är tillgänglig även för
de mest förtvivlade.

Vi måste emellertid vara försiktiga när vi talar om dessa
märkliga förändringar. Fastän de verkligen hänt hör det mer
till undantagen att något sådant sker. För varje Paulus, för
varje Enos och för varje kung Lamoni finns det hundratals och
tusentals som tycker att omvändelseprocessen är mycket mer
invecklad och inte alls så märkbar. Dag efter dag kommer de
närmare Herren, utan att de egentligen inser att de bygger upp
ett gudalikt liv. De lever stillsamma liv med godhet, tjänande
och förpliktelse . . .

Vi får inte förlora hoppet. Hoppet är som ett ankare som
människosjälen håller fast vid. Satan vill att vi skall kasta bort
detta ankare. På så sätt kan han få oss att känna oss modfällda
och uppgivna. Men vi får inte förlora hoppet. Herren gläder
sig över varje ansträngning, även små sådana, som vi gör varje
dag i vår strävan att bli mer lik honom. Även om vi tycker att
vi har en lång väg att gå på vägen mot fullkomlighet, får vi inte
förlora hoppet” (”En mäktig förändring i hjärtat”, Nordstjärnan,
mars 1990, s 7).

Mosiah 27:29 – Hur länge varar ”evig pina”?
När Alma den yngre var medvetslös genomled han ”stor nöd
och i dödsångest gjorde han omvändelse” (se Mosiah 27:28).
Hans lidande var så intensivt att han beskrev det som om han
”marterades med evig pina” (v 29). Uttrycket ”evig pina”
kan verka förvirrande, eftersom vi får veta i det här kapitlet
att han var som livlös i lite mer än två dagar.

Vi måste förstå att ordet evig har en annan betydelse för
Herren än vad det har för världen. I en nutida uppenbarelse
sade Herren:

”Jag är oändlig och det straff, som gives från min hand, är
oändligt straff, ty Oändlig är mitt namn. Därför:

Evigt straff är Guds straff” (L&F 19:10–11).

Uttryck som ”evig pina” är mera en beskrivning av ett
visst slags lidande (Guds lidande) än en bestämd tidsperiod
för lidandet (se L&F 19:6–12). Kom också ihåg att det är en
beskrivning av straff för synder som man inte omvänt sig ifrån.

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Mosiah 27.

Vilka uttalanden är sanna?

När du har läst Mosiah 27:1–7 läser du följande uttalanden och
anger om de är sanna eller falska. Om du tror att ett uttalande är
falskt så gör du en omskrivning för att det ska bli sant.

1. Alla nephiter i Zarahemla var förenade som medlemmar
i kyrkan.

2. Kungen utfärdade en lag som gick ut på att alla måste
respektera kyrkan.

3. De fattiga medlemmarna i kyrkan klagade över att de blev
illa behandlade av de rika medlemmarna.

4. Kyrkans ledare utförde sitt tjänande frivilligt utan att
få betalt.

5. Eftersom det fanns så många fattiga medlemmar kämpade
kyrkan med fattigdom.

Gör egna formuleringar

Ängelns besök hade en kraftfull inverkan på Alma den yngre.

1. Studera Mosiah 28:13–16 och gör en omskrivning av det som
ängeln sade. Kom ihåg att ängeln talade rakt på sak och på
ett sätt som inte gav Alma utrymme för några undanflykter.

2. Vad ser du i de här verserna som hjälper till att förklara
varför Herren sände ängeln till Alma den yngre och till
Mosiahs söner?

Håll en intervju

Tänk på en person i din församling, gren, stav eller distrikt,
eller kanske en släkting, vars tro på Gud och lydnad mot
evangeliet du beundrar.

1. Intervjua denna person och ställ följande frågor:
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• Hur fick du ett vittnesbörd om Jesu Kristi evangelium?

• Kom ditt vittnesbörd med en gång eller utvecklades det
gradvis under en längre tidsperiod?

• Hur lång tid tog det för dig att bli så lydig och trofast som
du är nu?

2. Beskriv hur hans eller hennes erfarenhet liknade eller skilde
sig från den erfarenhet som Alma den yngre hade, enligt
Mosiah 27:23–32.

3. Läs också uttalandet av president Ezra Taft Benson i ”Förstå
skrifterna” för Mosiah 27:11–26 och förklara vad du har
lärt dig om hur man blir kristuslik.

Beskriv hur saker och ting
var annorlunda

1. Gå igenom Mosiah 27:8–10, 32–37 och beskriv hur Alma den
yngre och Mosiahs fyra söner förändrades som en följd av
sin omvändelse.

2. På vilket sätt är de här männen ett exempel på vad som lärs
ut i Mosiah 27:25–26? Vad lär detta oss om den som verkligen
är omvänd?

Om du insjuknade i en fruktansvärd sjukdom som dödade
tusentals människor i din omgivning och därefter fick ett
recept på en kraftigt verkande medicin som fullständigt botade
dig, vad skulle du då göra med detta recept? Skulle du behålla
det för dig själv? Skulle du sälja det? Skulle du ge bort det?
På sätt och vis påminner det här om den situation som Mosiahs
fyra söner befann sig i. Läs igenom Mosiah 28 och försök
upptäcka vad det var för slags ”sjukdom” det var frågan om
och vad de gjorde med det botemedel som de hade fått.

Förstå skrifterna
Mosiah 28

Mosiah 28:11–19 – Var finner vi den information som
Mosiah översatte från guldplåtarna?
De guldplåtar som Limhis folk fann innehåller berättelsen
om jarediterna. Moroni skrev senare ett sammandrag av denna
uppteckning, som finns i Ethers bok (se Ether 1:1). Se även
”De huvudsakliga källorna till Mormons bok” (s 12).

Förbistrade (v 17) – Gjorde så
att de inte gick att förstå

Uttydare (v 20) – Urim och
Tummim (se även v 13–14)

Mosiah 28
Kung Mosiah, siaren

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Mosiah 28.

Skriv ett brev till kung Mosiah

I Mosiah 28:1–5 förklarade Mormon vad Mosiahs fyra söner
ansåg om att gå på mission till lamaniterna.

1. Studera dessa verser och lägg märke till alla de anledningar
du kan hitta till att de ville verka som missionärer.

2. Låtsas att du är Ammon eller Aron och skriv ett brev till
kung Mosiah och förklara vart du vill bege dig och
varför. Var noga med att ta med de anledningar du hittade
i verserna 1–5.

3. Vilken av dessa orsaker tror du hade störst betydelse för
dessa män? Varför?

Mer än någonting annat ville Mosiahs söner verka som missionärer

Ta reda på fakta

När Mosiahs söner bad om att få gå på mission till lamaniterna
var kung Mosiah tvungen att fatta några viktiga beslut.
Gå noga igenom Mosiah 28:5–20 för att hitta svaren på följande
frågor:

1. Vad övertygade Mosiah om att låta sina söner gå på mission
till deras fiender lamaniterna? (Se v 5–9.)

2. Vilka tre löften gav Herren till Mosiah angående hans söner?
(Se v 7.)
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3. Vad gav Mosiahs söner upp för att kunna gå på mission?
(Se v 10.)

4. Vilka tre uppsättningar med plåtar nämns i vers 11?

5. Vilka uppsättningar med plåtar översatte Mosiah, och hur
kunde han översätta dem? (Se v 11–13.)

6. Var kan du hitta den information som Mosiah översatte från
guldplåtarna?

7. Vem gav Mosiah uppteckningarna till? Vad lär oss det om
Herrens villighet att förlåta?

Ingen av kung Mosiahs söner var villig att överta kunga-
ämbetet. De valde istället att gå på mission till lamaniterna
(se Mosiah 28:5–10). I Mosiah 29 kan du läsa om de utma-
ningar som deras beslut förde med sig för nephiterna och vad
kung Mosiah beslutade sig för att göra. När du läser detta
kapitel, lägg då märke till vad Mosiah sade om vad som är bra
och vad som är dåligt med att låta sig styras av en kung.
Vilken annan styrelseform föreslog han och vilka fördelar och
faror såg han med den?

Mosiah 29
Slutet på kungarnas regeringstid och

inledningen på domarnas regeringstid

Förstå skrifterna
Mosiah 29

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Mosiah 29.

Hur är det egentligen?

Här följer några uttalanden med en positiv inställning till att ha
en kung. Använd tankar från Mosiah 29:18–25 för att rätta till
de påståenden som du tror är felaktiga.

1. En kung är bara en man. Hans problem påverkar inte folket.

2. En kung genomför folkets vilja.

3. Kungar är bundna till landets lag.

4. De bästa styrelseformerna är de med kungar.

Identifiera viktiga principer

I Mosiah 29:25–31 anges ett flertal viktiga principer. Här
följer nyckelord och hänvisningar från Mosiah 29. Läs varje
skriftställe och skriv ner en allmän princip som lärs i det.

1. Ofta (v 26)

2. Ödeläggelse (v 27)

3. Orättfärdiga domar (v 28–29)

4. Ansvaret må vila på deras egna huvuden (v 30)

5. Ansvaret vilar på konungarnas huvuden (v 31)

Deras allvise Skapares
mellankomst (v 19) – Gud
kom och hjälpte dem

Avstodo (v 38) – Gav upp

Snöda vinning (v 40) –
Rikedom
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Almas bok

Vem skrev Almas bok?
Som du märker visar titeln på den första sidan av Almas bok
att Alma, Alma son, ofta kallad Alma den yngre, är den
profet som denna bok är namngiven efter. Boken är Mormons
sammandrag av Almas bok från Nephis större plåtar
(se ”De huvudsakliga källorna till Mormons bok”, s 12).

Även om denna bok bär Almas namn så innehåller den skrifter
från andra författare:

• Kapitel 1–44 är hämtade från Almas uppteckning.

• Kapitel 45–62 kommer från Helamans skrifter, en av Almas
söner.

• Kapitel 63 innehåller främst information nedskriven av
Shiblon, en annan av Almas söner.

Vad hittar jag i Almas bok?
Almas bok är den längsta boken i Mormons bok, men den
täcker en tidsperiod på mindre än 40 år (cirka 91–52 f Kr). I den
här boken finner du några av de främsta missionärsupplevel-
serna i Mormons bok. Du får till exempel veta vad som hände
Mosiahs fyra söner, som alla valde att gå på mission bland
lamaniterna hellre än att en av dem skulle bli kung över nephi-
terna. Du kan läsa om deras beslut i Mosiah 28.

Almas bok innehåller dessutom några av de viktigaste lär-
domarna i Mormons bok. Du kan läsa om sådana principer som:

• Prästadömskallelser före det jordiska livet.

• Kraften i Jesu Kristi försoning att göra så att alla människor
uppstår och att ge frälsning till dem som är ångerfulla.

Mosiah 
(mellan 130 och 92 f Kr)

Alma 
(mellan 91 och 53 f Kr)

Helaman 

(mellan 52 och 1 f Kr)

3 Nephi 
(mellan 1 och 35 e Kr)

4 Nephi 
(mellan 36 och 321 e Kr)

KÄLLA

Mormons sammandrag

av Nephis större plåtar

BÖCKER

• Ordets kraft är större än svärdets kraft.

• Det viktiga sambandet mellan skapelsen, fallet och
försoningen.

• Hur tro på Jesus Kristus och omvändelse hjälper oss att
kunna få barmhärtighet genom försoningen och hur den
tillfredsställer rättvisans krav.

Almas bok innehåller också uppteckningar om ett flertal
krig, särskilt kapitlen 43–62. Du kommer att lägga märke till
att även om de här kapitlen handlar om förskräckliga krig,
så undervisar de ändå om viktiga och tidlösa sanningar som är
väsentliga i vår tid.

Alma var överdomare i Zarahemla och ledare för kyrkan.
En av hans första utmaningar var att döma en man som hette
Nehor och som hade grundat en egen kyrka, lärt ut falska
lärdomar och dödat en trofast nephit. Många människor i vår
tid tror på och lär ut samma falska lärdomar som Nehor under-
visade om. När du läser Alma 1, fundera då över vad som
är fel med Nehors lära och varför Alma sade att den var farlig.

Förstå skrifterna
Alma 1

Alma 1:12 – Vad menas med prästyrke? Vad undervisade
Nehor om som var så populärt?
Nephis definition lyder: ”Prästyrken bestå i att människor
predika och sätta sig upp såsom ljus för världen, på det de må
erhålla vinning och världens beröm, men trakta ej efter Sions
välfärd” (2 Nephi 26:29). Enligt den här definitionen var det
prästyrken som Nehor undervisade om.

Förpliktade (v 1) – Det
krävdes av dem

Ansedd (v 3) – Beundrad
av folket

Kostbara kläder (v 6, 27) –
Dyra kläder

Neslig (v 15) – Skamlig,
vanhedrande

Meddelade (v 20) –
Undervisade om

Utblottades (v 24) – Togs bort

Hängåvo sig åt (v 32) –
Gav efter för sina begär

Sladder (v 32) – Tomt prat

Alma 1
Alma och Nehor



• Han kritiserade kyrkan och lärde att präster och lärare skulle
vara populära bland folket (se Alma 1:3). Det visar att
han ville att människorna i första hand skulle prisa och följa
honom i stället för Gud.

• Han lärde att alla präster och lärare (som han själv) skulle få
betalning för att de predikade och inte arbeta för att försörja
sig själva (se v 3). Det visar att han strävade efter vinning och
välstånd från andra människors arbete.

• För att få betalt för sitt predikande gjorde Nehor det som alla
falska lärare gör, han undervisade folket om det som de ville
höra. Han lärde att ”hela människosläktet skulle bli frälst
på den yttersta dagen” (v 4). Den läran är mycket behaglig för
den som inte vill lyda. Hur mycket lättare och behagligare
är det inte att höra att alla kommer att bli frälsta istället för
att bli undervisad om att tro, omvändelse och lydnad är nöd-
vändiga för frälsning. Det visar att Nehor var mer intresserad
av sin egen välfärd än av Sions välfärd och av att hjälpa
människor att tillväxa i rättfärdighet.

Nehor blev avrättad för att han mördade Gideon, men det
gjorde inte slut på den popularitet hans läror hade. Under dina
fortsatta studier av Mormons bok kommer du att med jämna
mellanrum stöta på folk (till exempel amliciter, amalekiter,
amuloniter och ammonihahiter) som följde Nehors lärdomar.

Studera skrifterna
Gör en av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 1.

Korrigera felaktiga läror

Nehor var skyldig till ”prästvälde” och mord.

1. För att lättare förstå Nehors lärdomar och farorna med präst-
yrken ritar du upp följande översikt i din anteckningsbok.

2. I den första kolumnen skriver du de tre grunddragen i
Nehors lära, från Alma 1:3–4.

1.

2.

3.

Nehor Prästyrke
(”prästvälde”) Prästadömet

3. I andra kolumnen förklarar du hur varje falsk lära som han
undervisade om stämmer in på definitionen av ”prästyrke”
i 2 Nephi 26:29 (se ”Förstå skrifterna” för Alma 1:12, om du
behöver hjälp).

4. I den tredje kolumnen rättar du till varje felaktig uppfattning
med en förklaring om vad en sann prästadömslärare ska
undervisa om.

Finns det ett felaktigt sätt att försvara
sanningen på?

I Alma 1:19–20 kan du läsa om de förföljelser som kyrkans
medlemmar fick utstå.

1. Hur reagerade en del medlemmar i kyrkan på den förföljelse
de utsattes för? (Se v 21–22.)

2. Vilken inverkan hade deras reaktion på förföljelserna mot
kyrkan och på dem själva? (Se v 22–24.)

3. Hur liknade deras reaktion på förföljelserna den reaktion
som Nehor visade i Alma 1:7–9?

4. Förklara vad det här kapitlet lär oss om hur vi ska bemöta
förföljelser och varför det är det bästa sättet.

En dag i en nephitisk tonårings liv

Gå igenom Alma 1:25–33 som beskriver livet i kyrkan på Almas
tid och gör sedan en av följande uppgifter.

1. Anta att du är tonåring på Almas tid. Beskriv hur en typisk
dag kunde se ut i det välsignade samhället. Använd din
fantasi och beskriv din familj, hur du gör dig klar för skolan,
vilka kläder du har, hur andra behandlar dig, hur du behand-
lar andra och vilken relation du har till dem som inte tror
som du.

2. Jämför ditt samhälle med det som beskrivs i Alma 1:25–33.
Vilka likheter finns det? Hur skiljer de sig åt? Vad kan du
göra för att du själv och ditt samhälle ska bli mer likt det som
Alma beskrev?

Nehors död (se Alma 1) gjorde inte slut på de problem som hans
lärdomar, som inspirerats av Satan, förde med sig. I Alma 2–3
kan du läsa om Amlici, en av Nehors efterföljare, som hade
större planer än att starta en rivaliserande kyrka för personlig
vinnings skull. När du läser de här kapitlen, var då uppmärk-
sam på vad Amlici verkligen ville och hur Alma och de andra
medlemmarna i kyrkan bemötte det hotet. Lägg också märke till
hur Almas kommentarer om hur de ogudaktiga satte märken
på sig själva också kan tillämpas i vår tid.

Alma 2–3
Amliciteternas uppror
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Förstå skrifterna
Alma 2

Alma 3

Alma 3:6–12 – Vilka är lamaniterna och vilka är
nephiterna?
Vid den här tidpunkten i Mormons boks historia var den
nephitiska och den lamanitiska identiteten inte så mycket en
fråga om faktisk blodslinje som om tro. De som ”lät sig förledas
av lamaniterna” (Alma 3:10) kallades för lamaniter oavsett
vilken blodslinje de tillhörde. De som trodde på nephiternas
uppteckningar och som ”trodde Guds bud” (v 11) var kända
som nephiter oavsett vilken blodslinje de tillhörde.

Studera skrifterna
Gör aktivitet B och aktivitet A eller C när du studerar
Alma 2–3.

Beskriv problemet

Amlici var en begåvad och
listig man. Alma visste
att han utgjorde ett verkligt
hot mot det nephitiska
samhället.

1. Studera Alma 2:1–4
och beskriv vad Amlici
planerade att göra.

2. Hur visar verserna 5–10
att Almas oro för Amlici
var befogad?Amlici

Finn en tillämpning

I Alma 2:12–38 beskrivs förberedelserna för och de strider som
uppstod i kriget mellan nephiterna och amliciterna och
lamaniterna. När du begrundar de här händelserna, fundera då
över hur striderna påminner om de strider du måste utkämpa
mot ondskan. Besvara följande frågor:

1. Hur påminde Amlicis plan angående nephiterna om Satans
plan för dig?

Omgjordade (v 5) –
Ombundna

Beblandade sig med
(v 9, 15) – Gifte sig och hade
barn med

Kallad med deras namn
(v 10) – Kallades lamaniter

Beröva dem (v 4) – Ta bort

Benämndes (v 11) – Kallades

Glupska (v 37) – Mycket
hungriga

2. Beskriv åtminstone
två saker som
Alma gjorde för
att besegra Amlici
och som du kan
använda dig
av för att försvara
dig mot Satans
angrepp.

Ge ett nutida exempel

I Alma 3 påminner Mormon oss om den förbannelse som
drabbade lamaniterna på Nephis tid (se 2 Nephi 5:20–25;
”Förstå skrifterna” för 2 Nephi 5:20–25, s 39).

1. Gå igenom Alma 3:4–10 och förklara orsaken till
förbannelsen.

2. Vad lovade Herren dem som förenade sig med lamaniterna
och stred mot nephiterna? (Se verserna 9–17.)

3. Vad gjorde amliciteterna själva för att uppfylla det löftet?

4. Hur sätter människor märken på sig själva i vår tid för att
visa att de är otroende?

Herren lovade nephiterna många gånger att om de höll buden
så skulle de ha framgång i landet (se till exempel Mosiah 1:7).
I Alma 2–3 kan du läsa om hur de trofasta nephiterna räddades
undan det amlicitisk-lamanitiska hotet genom att be Herren
om styrka. Herren välsignade dem och de blev befriade.

I Alma 4 finns det ingen yttre fiende, inga krig eller stridig-
heter, men på ett mycket påtagligt sätt var situationen mer
desperat än under lamaniternas invasion. Vad var orsaken
till faran? President George Q Cannon, som var rådgivare
i första presidentskapet, lärde: ”Vi måste prövas i allting, och
förr eller senare måste vi prövas med välstånd och överflöd.
Många människor, som var trofasta sista dagars heliga när de
var fattiga, kanske inte har förmåga att hålla sig kvar när de
är rika. Rikedomar [har] en mycket korrumperande effekt på
det mänskliga hjärtat, och det krävs ett mycket rent folk för att
de ska vara lika ärliga, dygdiga, ödmjuka och uppriktiga när
de är omgivna av lyx och rikedomar som när de är fattiga och
utblottade” (Gospel Truth, red Jerreld L Newquist, 2 delar
[1957, 1974], del 2, s 319).

När du studerar Alma 4, var då uppmärksam på hur president
Cannons uttalande kan tillämpas på nephiterna, och på oss!

Alma 4
Alma lämnar domarsätet
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Förstå skrifterna
Alma 4

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Alma 4.

Jämför två tidsperioder

Det finns intressanta likheter och viktiga skillnader mellan
beskrivningarna av kyrkan i Alma 1 och Alma 4. I det andra året
av domarnas regering hade kyrkan och dess medlemmar
framgång (se Alma 1:31), men bara sex år senare började kyrkan
”upphöra med att gå framåt” (Alma 4:9–10).

1. Rita en översikt i din anteckningsbok enligt nedan. Studera
de verser som anges i varje kolumn och beskriv vilket
samband vart och ett av ämnena hade med kyrkan under
varje tidsperiod. Hur framgångsrika var till exempel
medlemmarna och vilken inverkan hade framgången på
dem? (Se Alma 1:29–31; 4:6–8.)

2. Jämför de två listorna och sammanfatta anledningarna till att
kyrkan slutade gå framåt i Alma 4.

3. Fundera över ditt eget liv när det gäller de här områdena.
Hur kan du bli mer rättfärdig och därigenom hjälpa kyrkan
att gå framåt?

Har du någonsin hört någon säga ungefär så här: ”Du behöver
inte vara fullkomlig för att komma till himlen. Gud kommer
att släppa in dig så länge du undviker det som verkligen
är dåligt.” Du kanske känner människor som inte säger så

Alma 5
En mäktig förändring i hjärtat

Förföljelse

Jämlikhet 
och kärlek

Högmod

Fred

Välstånd

Alma 1:25–31 Alma 4:6–12

Agg (v 9) – Elakhet, hat

men som lever som om de trodde att det är sant. Vad skulle
du säga till en sådan person? Hur bra måste vi vara för att
återvända till Gud och leva med honom? Vad kommer Guds
barmhärtighet att göra för oss och hur får vi ta del av den
barmhärtigheten? Alma 5 är en bra plats att finna svaren på
sådana frågor.

Alma gav upp sin ställning som överdomare för att ägna all
sin tid åt att bygga upp kyrkan (se Alma 4:11–20). Han började
i staden Zarahemla. Alma 5 liknar ett generalkonferenstal av
profeten Alma. Det budskap han gav är ett av de viktigaste
i Mormons bok. När du läser vad han sade, fundera då över
hur du kan tillämpa det på dig själv.

Förstå skrifterna
Alma 5

Alma 5:9 – Är du frälst?
Äldste Dallin H Oaks, medlem av
de tolv apostlarnas kvorum, sade:
”Som sista dagars heliga använder
orden frälst och frälsning, finns
det åtminstone sex olika betydelser.
Enligt en del av dessa innebörder
är vår frälsning säker – vi är redan
frälsta. Enligt andra innebörder
måste frälsningen ses som en fram-
tida händelse . . . eller såsom bero-
ende av framtida händelser . . . Men
enligt alla dessa innebörder sker

frälsningen i och genom Jesus Kristus” (Nordstjärnan, juli 1998,
s 60). Här följer en sammanfattning av de sex olika betydelser
som äldste Oaks talade om:

1. Vi är frälsta undan dödens varaktiga följder. Som en följd
av Jesu Kristi uppståndelse kommer hela människosläktet
att uppstå.

2. Vi blir frälsta från synden genom Kristi försoning och genom
att följa evangeliets plan. Omvändelse är en viktig del av
frälsning från syndens följder.

3. Vi blir frälsta när vi ”föds på nytt”. Det händer när vi ingår
ett förbundsförhållande med Kristus genom att acceptera
dopet, ta emot den Helige Anden och ta på oss Kristi namn.
Vi måste också trofast hålla och förnya det här förbundet.

4. Vi blir frälsta från okunnighetens mörker när vi inhämtar
kunskap om evangeliets plan. Jesu Kristi evangelium skänker
ljus till vårt liv.

Med tydlighet ihågkommit
(v 6) – Har en tydlig
minnesbild

Är hans bild präntad i edert
medvetande (v 14) – Bli som
Kristus i attityd och
uppförande

Kläder äro rentvagna (v 21) –
En symbolisk hänvisning till
att man blivit ren från sina
synder

Orden (v 49) – Prästadömets
myndighet
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5. Vi är frälsta från den andra döden, vilket är detsamma som
slutgiltig andlig död, på grund av Kristi försoning. Alla,
förutom de få som blir förtappelsens söner, kommer att inträda
i ett rike med härlighet.

6. Vår förhoppning är att vi ska bli slutgiltigt frälsta i det
celestiala riket. Förutom de andra fordringarna kräver också
denna frälsning, eller upphöjelse, att vi ingår heliga förbund
i Guds tempel och trofast håller fast vid dem
(se Nordstjärnan, jul 1998, s 60–63).

Alma 5:7–14 – Vad innebär den här mäktiga förändringen
i hjärtat?
Om vi noga läser några av de skriftställen som beskriver den
här förändringen kan vi få reda på några av de egenskaper som
de visar som har upplevt den mäktiga förändringen, däribland
följande:

• De ”hava [icke mera] någon benägenhet att göra ont, utan
alltid gott” (Mosiah 5:2).

• De ”förvandlas från sitt köttsliga och fallna tillstånd till ett
rättfärdigt tillstånd” (Mosiah 27:25).

• De är ”uppväckt[a] . . . ur djup sömn” och ”upplyst[a] . . .
av det eviga ordets ljus” (se Alma 5:7).

• ”De ödmjukade sig och förtröstade på den sanne och levande
Guden” (Alma 5:13).

Äldste Merrill J Bateman, medlem av de sjuttios kvorum, under-
visade om hur en person kan få denna mäktiga förändring:
”Förändringar i hjärta och själ sker till följd av att vi planterar
fröet och ger det näring [se Alma 32:28]. Studier i skrifterna,
bön, lydnad och tjänande är viktiga beståndsdelar då vi bygger
upp tron på Kristus” (Nordstjärnan, jan 1993, s 28).

Kung Benjamin och Alma demonstrerade båda den kraft
som predikandet av Guds ord har när det gäller att åstad-
komma denna mäktiga förändring (se Mosiah 4:1–3; 5:1–2;
Alma 5:7, 11–13).

I ett tal om den kraft som skrifterna har, särskilt i Mormons
bok, när det gäller att förändra liv, sade president Ezra Taft
Benson: ”Det är inte bara det att Mormons bok undervisar oss
om sanningen, fastän den verkligen gör det. Men det finns
något mer. Det finns en kraft i boken som kommer att börja
flöda in i era liv i det ögonblick som ni allvarligt börjar studera
boken. Ni kommer att få större förmåga att motstå frestelser.
Ni kommer att få större kraft att undvika att bli bedragen. Ni
kommer att finna kraft att förbli på den raka och smala vägen.
Skrifterna kallas för ’livets ord’ (L&F 84:85), och ingenstans
är detta mer sant än i Mormons bok. När ni börjar hungra och
törsta efter dessa ord, kommer ni att finna liv i mer och mer
överflöd” (Nordstjärnan, jan 1987, s 4).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A och en annan aktivitet (B–D) när du studerar
Alma 5.

Skriv ett brev

Föreställ dig att du har en vän som inte tar religion eller evan-
geliet på särskilt stort allvar. Hans eller hennes inställning är att

vi inte behöver vara särskilt bra för att bli frälsta. Din vän tror
att Gud känner till våra svagheter och att han i alla fall kommer
att frälsa oss. Vi måste bara undvika de verkligt stora synderna.
Du tycker verkligen om din vän och vill att han eller hon ska
få kunskap och lycka. Skriv ett brev till din vän och förklara
vad som är fel med hans eller hennes tankar om försoningen.
Använd de sanningar som Alma lärde ut i Alma 5:10–42 för
att lättare kunna undervisa din vän. Var noga med att förklara
följande i ditt brev:

• Vad innebär ordet frälst?

• Vad innebär det att uppleva en ”mäktig förändring” och
”födas av Gud”? Hur kan denna princip hjälpa till att
förändra en person?

• Vad kan vi göra för att få denna mäktiga förändring?

• Vad är nödvändigt för att våra hjärtan ska förändras och att
vi ska födas av Gud?

• Vad kommer att hända med oss om vi inte förändrar oss?

Beskriv domedagen

Alma beskrev domedagen, den dag då vi alla ska föras fram
inför Gud för att dömas.

1. Utgå från Alma 5:16–25 och jämför den obotfärdiges känslor
med den botfärdiges.

2. Läran och förbunden 76:5–10 ger mer information om
hur den ångerfulle och rättfärdige kommer att välsignas.
Studera verserna och jämför vad Herren erbjuder dem
som följer honom med vad djävulen erbjuder sina efterföl-
jare. Vilka välsignelser skulle du hellre vilja ha? Varför?
Hur skulle du känna dig om Herren sade de ord som står
i Alma 5:16 till dig?

Jämför med vår tid

Alma visste att kyrkans medlemmar på hans tid ställdes inför
stora svårigheter. Läs noggrant igenom Alma 5:26–35, 52–62
och skriv ner två svårigheter som Alma nämnde som också är
svårigheter i vår tid. Använd dig av det du lärt dig av Alma
och förklara vad vi kan göra för att övervinna dem.

Gör en sammanfattning med nyckelord

Alma bar sitt
vittnesbörd i Alma
5:37–52. Skriv ner
vad som enligt din
åsikt är fem viktiga
ord eller uttryck
i hans påståenden.
Förklara varför
du valde de orden
eller uttrycken.
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Efter att ha stärkt kyrkan i Zarahemla
begav sig Alma till staden Gideon.

Han fann att kyrkans medlemmar
där var mer trofasta än vad med-
lemmarna i Zarahemla hade varit.

Därför utgjordes hans budskap
till de heliga i Gideon mer av under-
visning och uppmuntran än av

kallelse till omvändelse. Lägg
märke till vad Alma under-

visade i Alma 6–7 om
Frälsarens mission och vad
vi måste göra för att bli
renade av hans försoning.

Alma

Förstå skrifterna
Alma 6

Alma 7

Alma 7:11–13 – På vilket sätt är Jesu Kristi försoning
till hjälp för mig?
Många kristna vet att Frälsaren genom sitt lidande i Getsemane
och på korset betalade priset för våra synder. I Alma 7:11–13
förklarar profeten Alma att försoningen gör det och mycket
mer. Alma vittnade om att Frälsaren kom till jorden för att
ta på sig varje form av lidande som är en del av den jordiska
erfarenheten.

• Han tog på sig ”sitt folks plågor och sjukdomar” (v 11).
Det inbegriper de många olika prövningar vi drabbas av,
även när vi inte har gjort något fel.

• Han tog på sig döden för att vi ska kunna uppstå (se v 12).

Bedja om hans nåd (v 3) –
Be om gudomlig hjälp

Trångmål (v 3, 18) – Kris,
desperat situation

Dyrbart och utkorat käril
(v 10) – Person med särskilda
kvaliteter och en speciell
kallelse

Skröpligheter (v 12) –
Svagheter, ofullkomligheter

Bistå (v 12) – Hjälpa, stödja

Snärja (v 15) – Ansätta,
besvära

Hans bana är ett evigt
kretslopp (v 20) – Guds vägar
är eviga och oföränderliga

Föreskrifter (v 7) – Regler

Alma 6–7
Alma predikar i Gideon

• Han tog på sig våra svagheter (se v 12), som omfattar krop-
pens, sinnets och karaktärens svagheter som vi kämpar med
i vår önskan att bli kristuslika.

• Han tog på sig våra synder för att vi ska kunna bli förlåtna
(se v 13).

Äldste John H Groberg, medlem i de sjuttios kvorum, sade:
”Jag vittnar om att ingen har hamnat i eller någonsin kommer
att hamna i sådana omständigheter, oavsett om det rör sig om
besvikelser, förräderi, smärta, förföljelse, lidande, eller vad det
än må vara, som inte kan och som inte kommer att avlägsnas
genom Frälsaren! Du kan inte känna någon smärta, varken
känslomässig eller fysisk, som inte han redan har känt. Det finns
ingen kombination av mänskliga känslor eller fysiska sjuk-
domar eller lidande som inte kan finna en fristad i Frälsarens
offer för oss. Han vet hur han ska hjälpa oss. Han vill hjälpa
oss. Var snäll och låt honom göra det” (”Trust the Lord” [KUV:s
brasafton för unga vuxna, 1 maj 1994], s 6).

Studera skrifterna
Gör aktivitet B och aktivitet A eller C när du studerar
Alma 6–7.

Gör en sammanfattning av
dopets förbund

Ett förbund är en överenskommelse, ett löfte eller kontrakt
mellan två människor eller grupper. Jämför Alma 7:15–16 med
Läran och förbunden 20:77 och gör en sammanfattning av
vad vi lovar vår himmelske Fader och vad han lovar oss när
vi ingår dopets förbund (se Mosiah 18 för ytterligare hjälp).

Tillämpa försoningen i vår tid

I Alma 7:9–16 bär Alma sitt vittnesbörd om Jesu Kristi liv och
mission.

1. Gå noggrant igenom verserna 11–13 och skriv ner fyra olika
svårigheter som vi kan ställas inför i livet och som Jesu Kristi
liv och försoning kan hjälpa oss med (se även informationen
i ”Förstå skrifterna” för Alma 7:11–13).

2. Identifiera, för var och en av följande situationer, vilken
av de fyra svårigheterna den är ett exempel på och förklara
hur personen ifråga kan bli hjälpt av att vända sig till
Jesus Kristus:

a. Mia är tolv år gammal. Förra månaden råkade hon ut för
en bilolycka och blev förlamad i benen.

b. Jan hade gjort några dåliga val och gjort saker som han nu
skäms för. Han känner sig deprimerad och värdelös.

c. Mikael är 45 år. Han har fru och barn. Han har just fått
veta att han har cancer och läkarna säger att han inte
har mer än ett år kvar att leva. Han är ledsen, förvirrad
och till och med lite arg.

d. Emma har just blivit kallad till president för sin Laurel-
klass. Hon har aldrig förut haft en kallelse som den.
Hon älskar evangeliet och vill verkligen göra bra ifrån sig,
men hon känner sig mycket rädd och otillräcklig.
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Gör en teckning av skriftstället

Studera Alma 7:19–21 och rita en teckning som föreställer en
viktig evangelieprincip som beskrivits där. Ge teckningen en
titel som talar om vad den föreställer.

Missionsarbete kräver stora ansträngningar och kan ibland
vara nedslående. När president Gordon B Hinckley var
en ung missionär i England kände han sig modfälld. ”[Han]
skrev till sin far att han inte kom någonstans med missions-
arbetet och att han inte kunde se någon mening med att slösa
bort sin tid och sin fars pengar. Bryant Hinckley, som både
var far och stavspresident, skickade ett svar som var kort och
rakt på sak: ’Käre Gordon! Jag har nyss fått ditt brev. Jag har
bara ett förslag: Glöm bort dig själv och sätt igång att arbeta’”
(Sheri L Dew, Go Forward With Faith: The Biography
of Gordon B. Hinckley [1996], s 64).

Alma kände sig nedslagen
när han predikade
i Ammonihah. När du läser
om hans erfarenhet,
ta då reda på hur Herren
uppmuntrade och
stärkte honom så att han
skulle kunna fortsätta
med sitt arbete.

Alma 8
Alma träffar Amulek

Förstå skrifterna
Alma 8

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 8.

Skriv en artikel

Jämför Almas erfarenhet i Meleks land (se Alma 8:3–6) med
hans erfarenhet i Ammonihah (se v 7–13). Om du var tidnings-
reporter och hade fått i uppdrag att skriva om Almas besök
till respektive plats, vad skulle du då skriva? Var noga med att
ta med hur han bemöttes och varför du tror att han blev bemött
på det sättet.

Sammanfatta det som sades

En ängel talade
till både Alma och
Amulek.

1. Sammanfatta
vad ängeln
sade till Alma
(se Alma 8:14–17),
och till Amulek
(se Alma 8:20; 10:7).

2. Hur kan det som
ängeln sade vara till
uppmuntran för vår
tids missionärer?

Skriv ett brev hem

Föreställ dig att du är Alma eller Amulek och att du skriver ett
brev hem till din familj. Studera Alma 8:21–32 och skriv ett
brev hem om vad som händer på missionen till Ammonihah.

De hårdhjärtade människorna i Ammonihah vara arga på
Alma och Amulek och överöste dem med glåpord. Senare
kastades dessa två trofasta missionärer i fängelse. Hur skulle

Alma 9
Alma predikar omvändelse till 

Ammonihahs folk

Guds heliga orden (v 4) –
Melkisedekska prästadömet

Smädat (v 13) – Förolämpat,
sårat

Bedrövelse (v 14) – Sorg, ångest

Stridande mot de
förordningar (v 17) –
Mot lagarna

Tilltog (v 28) – Blev allt värre
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du reagera om du utsattes för ett sådant motstånd? När du
läser Alma 9, föreställ dig då att du är där tillsammans
med Alma. Vilket slags mod skulle behövas för att möta dessa
människor? Vad skulle du kunna säga som skulle vara till
mest nytta för dem? Almas och Amuleks lärdomar till folket
i Ammonihah finns i kapitlen 9–14.

Förstå skrifterna
Alma 9

Alma 9:26–27 – Omvändelsens helande process
President James E Faust,
andre rådgivare i första
presidentskapet, sade: ”Vi har
alla gjort felaktiga beslut
längs vägen. Jag tror att
den barmhärtige och nådige
Guden, vars barn vi är,
kommer att döma oss så milt
han kan för de felsteg vi
har gjort och ge oss maximala
välsignelser för det goda vi
gör. Almas majestätiska
ord är för mig en bekräftelse
på detta [i Alma 9:26]”
(Nordstjärnan, jan 1997, s 54).

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B eller aktivitet C när du studerar
Alma 9.

Vad kan vi lära oss av historien?

Räkna hur många gånger som Alma använde orden ”kommen
I icke ihåg” och ”haven I glömt” i Alma 9:7–14.

1. Skriv ner de exempel han använde från den nephitiska och
den lamanitiska historien för att visa att det är nödvändigt
att vi omvänder oss.

2. Skriv ner dina tankar om hur vart och ett av exemplen kunde
ha hjälpt människorna i Ammonihah att omvända sig.

3. På vilka sätt gör hans exempel att du får en större önskan att
omvända dig?

Gör en förteckning

Alma räknar upp de många välsignelser som nephiterna fick
i Alma 9:18–22.

Disputera (v 1) –
Argumentera, debattera

Styvnackad (v 5, 31) –
Egensinnig, högmodig

Vrånga släkte (v 8) – Onda
människor

Besannats (v 14) – Visat sig
vara sant

Drägligare (v 15, 23) – Bättre

Nära för handen (v 25) –
Kommer snart

Opartiskhet (v 26) – Rättvisa

1. Gör två kolumner i din anteckningsbok. I ena kolumnen
skriver du ner de timliga (fysiska) välsignelser som nephiterna
fick och i den andra kolumnen skriver du ner de andliga
välsignelser som de fick ta emot.

2. Läs Almas förmaning i Alma 9:23–24. Vad finns det för
samband mellan hans förmaning och det som står i Läran
och förbunden 82:3? Varför?

Gör en plansch

Gör en plansch som representerar de lärdomar som lärs ut i
Alma 9:25–30. Utforma planschen på ett sådant sätt att du
kan använda den under en lektion för att hjälpa andra elever
bättre förstå Almas undervisning om Jesus Kristus.

Biskop H David Burton, dåvarande förste rådgivare i preside-
rande biskopsrådet, lärde: ”Alma och Amulek lyssnade

till ängeln. De tackade ja till kallelsen att verka
som missionärer och de predikade omvän-
delse. De stod rakryggade när de utsattes för

motstånd och fångenskap. De är hjältar
vars liv är värdiga att efterlikna”

(Nordstjärnan, juli 1993, s 45). När
du läser om Amuleks omvändelse
och hans vittnesbörd, fundera
då över hur hans kunskap om

Jesus Kristus hjälpte honom under
denna svåra tid. Vilka egenskaper hade

Amulek som du skulle vilja efterlikna?

Amulek

Förstå skrifterna
Alma 10

Fränder (v 4, 7, 11) – Släktingar

Mina händers flit (v 4) – Mitt
hårda, ärliga arbete

Hemligheter (v 5) – Sanningar
som vi bara kan få veta genom
gudomlig uppenbarelse

Bevarat (v 5) – Räddat

Kungöra (v 10) – Låta bli känt

Listiga anslag (v 13) –
Bedrägliga och missledande
sätt att ställa frågor och tala på

Alma 10
Amuleks vittnesbörd
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Alma 10:22–23 – ”De rättfärdigas böner”
President Spencer W Kimball, dåvarande verkställande presi-
dent för de tolv apostlarnas kvorum, sade: ”Många villoandar
förespråkar köttsliga förlustelser och ohämmad fysisk tillfreds-
ställelse. Vår värld är i mångt och mycket densamma som den
var på den tid den nephitiske profeten sade: ’ . . . om det icke
vore för de rättfärdigas böner . . . skulle ni redan nu blivit hem-
sökta med fullständig undergång . . .’ (Alma 10:22.) Naturligtvis
finns det många trogna och ståndaktiga som lever efter alla
buden och det är deras liv och böner som hindrar världen från
att förgöras” (Nordstjärnan, okt 1971, s 305).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 10.

Intervjua en nyomvänd

Tala med en nyomvänd till kyrkan om hans eller hennes
omvändelse och vittnesbörd. Jämför den nyomvändes erfarenhet
med den Amulek hade i Alma 10:1–11. Besvara följande frågor:

1. Hur liknade deras erfarenheter varandra?

2. Hur skilde sig deras erfarenheter åt?

3. På vilket sätt påminner Alma 10:8 om 1 Nephi 3:7?

Gör en ordlista

1. Läs Alma 10:12–32 och skriv ner de ord som beskriver de
lagkloka och domarna i Ammonihah.

2. Varför tror du att de lärda, rika och inflytelserika personerna
var så oroade över det som Alma och Amulek sade?

Förklara

I Alma 10:22–23 förmedlade Amulek en viktig lärdom. Studera
verserna och besvara följande frågor:

1. Vad skyddade staden Ammonihah från att gå under?

Amuleks förfäder

Josef
(som såldes till Egypten)

Manasse

Lehi
(som kom från Jerusalem)

Nephi

Aminadi
(uttydde skriften på tempelväggen)

Ishmael

Giddonah

Amulek
 Fader/Son –
förhållande Ättling

2. Vilka andra exempel finns det i vår tid på att den principen
är sann?

3. Vilken tröst och förvissning ger dig den här principen?

Skulle du förneka ditt vittnesbörd för en stor summa pengar?
I Alma 11 motsatte sig Zeezrom, en ogudaktig lagklok,
Almas och Amuleks undervisning. Ta reda på hur mycket
pengar som han erbjöd Amulek för att förneka Guds existens.
Lägg också märke till på vilket sätt Amulek fick Zeezrom
att bli tyst.

Förstå skrifterna
Alma 11

Alma 11:5–19 – Det nephitiska myntsystemet
Följande översikt hjälper dig att bättre förstå det nephitiska
myntsystemet under domarnas regering. Lägg märke till
att en domares dagslön på den tiden motsvarade en guldsenine
(se Alma 11:3).

Alma 11:38–39 – Hur kan Jesus Kristus också vara
”evig Fader”?
Se ”Förstå skrifterna” för Mosiah 15:1–7 (s 84).

Silvermynt = Guldmynt = Värde i spannmål

Leah ej angivet 1/8 mått

Shiblum ej angivet 1/4 mått

Shiblon ej angivet 1/2 mått

Senum Senine 1 mått

Ej angivet Antion 1 1/2 mått

Amnor Seon 2 mått

Ezrom Shum 4 mått

Onti Limnah 7 mått

Nephitiska vikter och myntslag

Snöd vinning (v 24) – Pengar

Dödens bojor skola upplösas,
upplösa denna timliga döds
bojor (v 41–42) – Övervinna
döden genom uppståndelsen

Timlig (v 42) – Fysisk, jordisk

Återställelse (v 44) –
Uppståndelse

Icke mera se förgänglighet
(v 45) – Aldrig mer dö

Alma 11
Uppståndelsen 

”skall äga rum med alla”
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Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Alma 11.

Lös räkneproblemen

Läs Alma 11:1–19 och lös följande räkneproblem:

1. Hur många mått spannmål kunde en nephitisk domare köpa
för sin dagslön? (Se v 3, 7.)

2. Hur många dagslöner var en onti av silver värt? (Se v 11–13.)

3. Hur många dagslöner erbjöd Zeezrom till Amulek om han
förnekade sitt vittnesbörd? (Se v 22.)

4. Hur mycket tror du att Zeezroms mutning skulle ha varit
värd idag?

5. Varför tror du att informationen om det nephitiska pengasys-
temet är viktig?

Användbara missionärsskriftställen

Missionärer får många frågor. Skriv ner vilka verser från
Alma 11:36–46 du skulle använda för att besvara var och en
av följande frågor:

1. Hur kommer jag att se ut när jag uppstår?

2. Hur många av de människor som lever på jorden kommer
att uppstå?

3. Vad måste jag göra för att komma till himlen?

4. När jag har uppstått, kommer jag då någonsin att dö igen?

Du får kanske många tillfällen under
ditt liv att dela med dig av evan-
geliet till andra människor och
att undervisa dem som inte är
medlemmar i kyrkan. Alma 11
innehåller en uppteckning
om Amuleks erfarenheter med

Zeezrom. Alma 12 handlar om
hur Alma undervisar Zeezrom

och människorna i hans
omgivning. När du läser

kapitel 12, fundera då
över hur dagens missio-
närer kan använda
de här lärdomarna när
de undervisar.

Alma 12
Alma undervisar om frälsningsplanen

Förstå skrifterna
Alma 12

Alma 12:9–10 – Hur kan jag ”få kännedom om Guds
hemligheter”?
Nutida uppenbarelser klargör att vi går framåt steg för steg.
Vi får mer ljus och sanning när vi håller Guds bud och
lever i enlighet med det ljus och den sanning som vi redan har.
(Se L&F 84:44–47; 93:20, 27–28.)

Alma 12:16–18, 32 – Vad menas med den andra döden?
Äldste Boyd K. Packer, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
förklarade: ”Försoningen var absolut nödvändig för männi-
skorna så att de kunde rena sig från synd och undgå den andliga
döden, som skiljer oss från vår Fader i himmelen. Ty skrifterna
talar om för oss, sju gånger talar de om för oss, att inget orent
kan inträda i Guds närhet” (Nordstjärnan, juli 1988, s 62; se även
nummer 5 i ”Förstå skrifterna” för Alma 5:9, s 101).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 12.

Förklara uttrycken

1. Läs Alma 12:6 och skriv ner tre uttryck som visar Satans
avsikter.

2. För varje uttryck skriver du ner en metod som Satan
använder för att dra ner dagens ungdomar.

3. Studera Alma 12:9–11 och skriv ner en förklaring av uttrycket
”helvetets kedjor”.

Skriv ett tal

Föreställ dig att du blivit kallad att hålla tal på ett sakraments-
möte över ämnet ”Den yttersta domen”. Skriv ett kort tal med
Alma 12:12–18 som utgångspunkt. Använd åtminstone två citat
från dessa verser.

Uppmärksamhet och flit
(v 9) – Lydnad och trofasthet

Keruber (v 21) – Ett slags
himmelska varelser

Förberedelsetid (v 24, 26) –
Prövotid (jordelivet)

Före världens grundläggning
(v 25) – I föruttillvaron

Förtörna (v 36–37) –
Här ”provocera”. Den ”första
provokationen” kan syfta
människosläktets fall eller
den tidpunkt då Israels barn
beklagade sig och valde
ogudaktighet efter det att de
blivit befriade av Herren
från Egypten.
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Ett fall uppåt

Läs Alma 12:19–27 och besvara
följande frågor:

1. Vad hände när Adam åt av
den förbjudna frukten?

2. Vad skulle ha hänt om Adam
ätit av frukten på livets träd
efter att ha smakat på den
förbjudna frukten? (Se v 23.)

3. Varför är det nödvändigt
med ”en prövotid” innan
uppståndelsen och domen?
(Se Alma 42:4–5.)

Prästadömet är Guds myndighet som delegerats till männi-
skan för att verka för hans barns frälsning. Vår himmelske
Fader valde män i det förjordiska livet som han visste skulle
kunna hjälpa honom under sina jordeliv. Hur visste han
vem han skulle välja? Alma förklarade detta och hjälpte oss
förstå det stora ansvar som vilar på dem som tar emot
prästadömet. När du har läst Alma 13 kan du förklara varför
prästadömet är så viktigt och vad Herren förväntar av dem
som har den makten.

Förstå skrifterna
Alma 13

Alma 13:1–18 – ”Guds heliga orden”
Uttrycket ”Guds heliga orden”, eller varianter av det, före-
kommer ofta i Alma 13. Det syftar på det melkisedekska
prästadömet. Före Melkisedeks tid kallades det här prästadömet
för ”det heliga prästadömet efter Guds Sons sätt,

Guds kunskap om det
kommande, kunskap om
kommande ting (v 3, 7) –
Guds förmåga att i förväg
känna till framtiden

Helgade (v 11) – Renade från
synden

Deras kläder blevo vittvagna
(v 11) – Deras synder blev
förlåtna

Avsky (v 12) – Hat, vämjelse

Sådan frukt som tillhör
omvändelsen (v 13) – Goda
gärningar som uppfyller
fordringarna för omvändelse

Förebilder (v 16) – Symboler

Förvränga (v 20) – Ändra
betydelsen på

Alma 13
Guds prästadöme

men av respekt eller vördnad för den Allrahögstes namn och
för att undvika att alltför ofta nämna det, kallade de (kyrkan)
i forna dagar detta prästadöme efter Melkisedek eller det
melkisedekska prästadömet” (L&F 107:3–4).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A och aktivitet B eller C när du studerar Alma 13.

Förklara vad det betyder

Läs Alma 13:1–6 och sammanfatta budskapet med egna ord.

Intervjua en prästadömsbärare

Läs Alma 13:7–13 tillsammans med någon som bär
melkisedekska prästadömet. Ställ följande frågor och skriv
ner hans svar:

1. Vad är, enligt din åsikt, den viktigaste lärdomen i de här
verserna?

2. Varför anser du att det är en förmån att bära det
melkisedekska prästadömet?

3. Hur tror du det skulle vara om alla prästadömsbärare
passade in på den beskrivning som ges i vers 12?

Presentera en ledare i kyrkan

Du har blivit ombedd att presentera Melkisedek som talare på
en brasafton. Använd Alma 13:14–19 för att samla in några
fakta som du kan använda under presentationen. Skriv ner vad
du ska säga när du presenterar denne store man.

Det krävs ofta mod att följa Herrens tjänares lärdomar.
Men de utmaningar som de ödmjuka ställdes inför i Alma 14
är verkligen anmärkningsvärda. Du blir kanske förvånad
över hur mycket nyomvända och andra rättfärdiga människor
måste utstå för sin tro. Lägg särskilt märke till vad Amulek
kände inför det han såg, och Almas styrka och visdom. Försök
också föreställa dig vad de ogudaktiga tänkte när de såg vad
som slutligen hände med Alma och Amulek.

Alma 14
Evangeliets budskap förargar de onda
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Förstå skrifterna

Alma 14

Alma 14:8–11 – Varför tillåter Herren att de rättfärdiga
får lida?
Många av oss kan ha liknande känslor som Amulek när han
såg de rättfärdiga, ödmjuka människornas lidande. Men Alma

hjälpte honom (och oss) att förstå att
vår himmelske Fader kan se det, som

för oss dödliga män och kvinnor
tycks vara en tragedi, i ett större
perspektiv. Äldste Spencer
W Kimball, dåvarande medlem
i de tolv apostlarnas kvorum,
förklarade:

”Många människor blir kritiska
när en rättfärdig person dödas, en

ung far eller mor rycks bort från
sin familj eller när en dödsolycka
inträffar. En del blir bittra när
deras ivriga och täta böner tycks

obesvarade. Andra förlorar sin
tro och blir kritiska när högtidliga

administrationer av heliga män tycks
verkningslösa . . . Men om alla sjuka

blev helbrägdagjorda, om alla rättfärdiga beskyddades och de
ogudaktiga tillintetgjordes, skulle Faderns hela plan förryckas
och den grundläggande principen inom evangeliet, den fria
viljan, upphävas . . .

Om alla böner skulle besvaras omedelbart enligt våra själviska
önskningar och vår begränsade insikt, så skulle det knappast

Smädat (v 2, 5, 7) – Kritiserat,
hånat

Upprörd (v 6) – Pinad, plånad

Martyrskap (v 9) – Att lida
och dö på grund av sin tro

Eld och svavel (v 14) –
Symboliskt för den ångest och
pina som de ogudaktiga får
utstå

Rämnade itu (v 27) – Slets
sönder i två delar

finnas något lidande, någon sorg, besvikelse eller ens död kvar,
och om detta försvann så skulle det inte heller längre finnas
någon glädje, framgång, uppståndelse, evigt liv eller gudaskap”
(Nordstjärnan, juli 1968, s 241; se även Alma 60:13; L&F 98:13).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Alma 14.

Förklara principerna

1. Studera Alma 14:8–11; 60:13 och citatet av äldste Kimball
i ”Förstå skrifterna” för Alma 14:8–11. Förklara sedan varför
du tror att Alma och Amulek inte använde prästadömets
kraft för att rädda de rättfärdiga som dödades. Var särskilt
uppmärksam på den maning som Alma fick från Anden.

2. Hur hjälper äldste Kimballs uttalande till att förklara varför
Alma och Amulek behövde vänta så länge innan de fick kraft
att befria sig ur fängelset? (Se Alma 14:26–29.)

Obesvarade frågor

Efter att ha tvingat Alma och Amulek att titta på när de troende
brändes, ställde de ogudaktiga domarna i Ammonihah många
frågor till dem. Sju av dem finns upptecknade i Alma 14:14–21.

1. Leta reda på frågorna och skriv ner dem i din antecknings-
bok. Skriv sedan ner de svar som du tror att Alma och Amulek
hade gett om de hade ansett att det var rätt att svara.

2. Gå igenom Alma 14:2–5 och läs sedan 3 Nephi 14:6 och
Matteus 27:11–14. Förklara varför du tror att de vägrade svara
på de ogudaktiga domarnas frågor.

3. Är det nödvändigt att ge svar på tal till varje person som
hånar dig för din tro eller som kritiserar Herrens verk?
Varför eller varför inte?
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Som du fick veta i Alma 14 drev de ogudaktiga människorna
i Ammonihah ut en del av de människor som trodde på Almas
budskap, bland annat Zeezrom, och lät de andra dö i lågorna.
Alma 15 berättar för oss om vart de troende begav sig och vad
som hände med Zeezrom och Amulek, som förlorade allt de
hade i Ammonihah. Lägg också märke till vad kapitlet lär oss
om följderna av skuldkänslor och försoningens kraft.

Förstå skrifterna
Alma 15

Studera skrifterna
Gör en av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 15.

Vad skulle han ha velat säga?

Gå igenom Alma 15:1–4 och
skriv sedan ett budskap som
uttrycker vad du tror att
Zeezrom hade velat säga till
Alma och Amulek.

Gör en dagboksanteckning

Gör en dagboksanteckning ur antingen Zeezroms eller
Almas perspektiv och berätta om den händelse som återges
i Alma 15:5–12.

Ge ett nutida exempel

1. Utgå från Alma 15:16 och skriv vad Amulek uppoffrade
för att kunna tjäna Herren.

2. Gör en beskrivning av någon som du känner och som, precis
som Amulek, var villig att göra uppoffringar för att gå på
mission.

Söndersleto (v 3) – Pinades
svårt

Tillskrevo (v 15) – Tillräknade

Upphört (v 17) – Slutat med

Helgedomar (v 17) – Platser
för gudsdyrkan

Alma 15
Mission till Sidoms land

Alma varnade de ogudaktiga människorna i Ammonihah för
att de skulle förgöras om de inte omvände sig (se Alma 8:16–17;
9:4). Alma 16 redogör för hur denna profetia uppfylldes.
Ironiskt nog åtnjöt det övriga landet stora välsignelser från
Herren när kyrkan tillväxte under Almas ledarskap. Fundera,
under din läsning av detta kapitel, över vad Mormon ville
lära oss genom att jämföra berättelsen om Ammonihah med en
beskrivning av de välsignelser som kom till de rättfärdiga.

Förstå skrifterna
Alma 16

Ympning innebär att en gren från 
ett träd förenas med stammen på ett 
annat träd. Det är en symbol för 
hur vi förenas med Jesus Kristus.

Studera skrifterna
Gör en av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 16.

Rita en karta

1. Rita i din anteckningsbok en förenklad version av den karta
över landområdena i Mormons bok som finns på sidan 203.
Skriv in de namn på kartan som anges i Alma 16:1–8.
Visa sedan med pilar och förklaringar vad som hände i
verserna 1–8.

2. Vad tror du att Mormon ville att vi skulle lära oss genom
den här berättelsen?

Tillräcklig (v 3) – Tillräckligt
stor

Ödemarken (v 10–11) –
Obebodd plats

Synagogor (v 13) – Kyrkor,
platser för gudsdyrkan

Inympade i den sanna
vinstocken (v 17) – Förenade
med Kristus och hans kyrka

Alma 16
Slutet för staden Ammonihah
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Låtsas att du var med om händelserna

Undersök hur det var att leva i Zarahemla efter det att ”kyrkan
organisera[ts] överallt i landet” (Alma 16:15; se v 15–21).
Beskriv två saker som du skulle ha tyckt mest om med att leva
där under den tiden.

Beskriv fördelarna

Gå noggrant igenom Alma 16 och beskriv åtminstone tre förde-
lar med att leva i ditt samhälle om alla levde efter evangeliet.

I Mosiah 28 beskrivs hur kung Mosiahs fyra söner hellre
ville verka som missionärer än att vara kung. I Alma 17 inleds
berättelsen om deras missioner till lamaniterna. Här ges
underbara exempel på vad det innebär att vara missionär.
När du läser de här kapitlen, var då särskilt uppmärksam på
vad du kan lära dig om hur framgångsrika missionärer
förbereder sig, vad de gör och hur de undervisar. Kom ihåg att
du inte behöver vara heltidsmissionär för att börja tillämpa
det du lär dig.

Förstå skrifterna
Alma 17

Värdelösa (v 9) – Ogudaktiga Ställningar (v 18) – Uppdrag

Ammon, Aron, Omner, Himni

Alma 17
Mission till lamaniterna

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Alma 17.

Identifiera mönstret

1. Gör en enkel uppställning i din anteckningsbok enligt
nedanstående. Läs därefter noggrant igenom Alma 17:2–3 och
skriv hur Mosiahs söner gick tillväga för att få andlig kraft.

2. Vilka av de här andliga välsignelserna skulle du tycka
särskilt mycket om att få? Vad behöver du göra för att kunna
få den?

Tillämpa skrifterna

Begrunda följande situation: Äldste Brown och äldste Wilson
är de första missionärer som blivit tilldelade en viss liten,
isolerad stad. Borgmästaren i staden upptäckte att äldsterna
hade kommit och han skickade ett budskap till dem att de inte
var välkomna i hans stad. I sina morgonstudier i evangeliet
läste äldsterna Alma, kapitel 17. De kände båda att de borde
tillämpa vad de lärt sig genom det här kapitlet på den situation
som de befann sig i.

1. Skriv ner en avslutning på den här berättelsen där du tar
med vad du tror att de två äldsterna kan tänkas göra för
att tillämpa de principer de lärt sig i Alma 17. Försök att ta
med så många principer för effektivt missionärsarbete
som möjligt.

2. I slutet av din berättelse skriver du de principer som de
tillämpade och de verser i vilka du fann varje princip.

En framgångsrik missionärsupplevelse beror ofta på hur
evangeliets budskap först presenteras. Hur skulle du börja
presentera evangeliet för en kung, vid ditt första möte med

Alma 18
Kung Lamonis omvändelse

Vad de gjorde för 
att förbereda sig:

Vad följden blev:
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honom? När du läser Alma 18, leta då efter fler exempel på hur
man effektivt kan undervisa andra om evangeliet – både
när det gäller vad man undervisar och hur man undervisar det.

Förstå skrifterna
Alma 18

Alma 18:36–43 – Kraften i evangeliets lärdomar
Hur börjar du när du har möjlighet att undervisa någon om
evangeliet som inte vet någonting om Gud? Lägg märke till
att Ammon började med att besvara kung Lamonis frågor
om Guds natur (se Alma 18:18–28), och därefter undervisade
han honom om skapelsen (se v 28–36), fallet, bland annat hans
förfäders fallna tillstånd (se v 36–38), och försoningen, eller
”återlösningsplanen” (v 39). Ammons beslut vad han skulle
undervisa om, och i vilken ordning han skulle undervisa
om det, var inspirerat och hade ett stort inflytande på kung
Lamoni (se v 42–43).

Äldste Russell M Nelson, i de tolv apostlarnas kvorum, hjälpte
oss förstå varför dessa lärdomar är så viktiga: ”Eftersom [för-
soningen] är central för planen, bör vi försöka förstå dess inne-
börd. Men innan vi kan förstå den, måste vi förstå Adams fall.
Och innan vi helt förstår fallet, måste vi först förstå skapelsen.
Dessa tre händelser – skapelsen, fallet och försoningen – utgör
tre framstående pelare i Guds plan och hör doktrinärt samman”
(Nordstjärnan, jan 1994, s 32).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 18.

Jämför skrifterna med ett
nutida exempel

1. Läs följande berättelse av äldste Robert E Wells, som var
medlem i de sjuttios kvorum. På vilket sätt liknar denna
berättelse den upplevelse som Ammon hade och som återges
i Alma 17–18?

”Två äldster mötte och undervisade en professor . . . Hans
sinne var inte mottagligt för deras budskap, men han måste
läggas in på sjukhus för att opereras. Medan han återhäm-
tade sig på sjukhuset, förföll hans trädgård. De två missio-
närerna kände sig manade att använda sin förberedelsedag
till att klippa hans gräs och häck och rensa ogräs.

Plundra (v 7) – Stjäla

Dristar jag mig ej (v 11) –
Vågar jag inte

Skönja (v 18) – Veta

List (v 23) – Knep, strategi

Sammangaddningar (v 38) –
Uppror
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Hustrun talade om för sin man vad de hade gjort. Han bad
äldsterna komma till sjukhuset, och med tårar i ögonen
sade han: ’Aldrig i mitt vuxna liv har någon ansträngt sig för
att göra någonting för mig.’

Hans inställning förändrades. Han lyssnade till missionärer-
nas diskussioner. Från att förut ha varit skeptisk lyssnade
han nu mycket uppmärksamt och blev synbarligen alltmer
ödmjuk. Han bad för första gången sedan han var barn,
och han fick ett vittnesbörd och blev döpt” (Nordstjärnan,
nr 2 1986, s 23).

2. Hur kan du tjäna din familj, dina grannar och ditt samhälle
under den här tiden i ditt liv?

En plan för undervisning av evangeliet

Ammon presenterade evangeliet för kungen steg för steg.

1. Rita en översikt i din anteckningsbok enligt nedanstående
exempel och fyll i varje steg med en sammanfattning av vad
Ammon lärde den lamanitiske kungen enligt Alma 18:24–40.

2. Förklara varför du tror att Ammon valde att undervisa
om lärdomarna i den ordningen (se ”Förstå skrifterna” för
Alma 18:36–43, om du behöver hjälp).

Principer för hur man sprider
evangeliet

Skriv ner tre viktiga principer som du har lärt dig från
Alma 17–18 om hur man delar med sig av evangeliet och som
du tror att alla medlemmar i kyrkan kan använda sig av –
inte bara heltidsmissionärerna.

I Alma 19 finns en del anmärkningsvärda andliga upplevelser
nedtecknade. De kan till och med verka ännu mer anmärk-
ningsvärda om du på nytt läser beskrivningen i Alma 17:14–15
om vilka slags människor som Ammon arbetade med. Upp-
märksamma särskilt vad Mormon ville att vi skulle lära oss av
erfarenheterna, så som de beskrivs i slutet av Alma 19.

Alma 19
Kung Lamonis hustru 

och andra personer blir omvända

En kungs omvändelse

v 28–32

v 33–35

v 36–40

Alma 18:24–27
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Förstå skrifterna
Alma 19

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Alma 19.

Omvändelseprocessen

I Alma 19 undervisade Ammon mycket om omvändelsepro-
cessen. Besvara följande frågor för att lättare kunna upptäcka
processen:

1. Läs Alma 19:6, 33 och fundera över vilka ord och meningar
som bäst beskriver den omvändelse som kung Lamoni
och hans tjänare genomgick. Varför tror du att varje ord eller
uttryck som du valde är betydelsefullt?

2. Hur blev Abish omvänd, enligt Alma 19:16–17?

3. Hur blev andra lamaniter omvända, enligt Alma 19:29–35?

Ingjutit (v 6) – Fyllt, inspirerat

Bannade (v 20–21, 26) –
Tillrättavisade skarpt

Betjänade (v 33) – Hjälpte
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4. Varför tror du att en del inte blev omvända?

Fundera över vilka ord, uttryck eller upplevelser i Alma 19 som
mest påminner om din egen omvändelseprocess.

Vad kan vi lära oss av berättelsen?

I Alma 19:36 förklarar profeten och historikern Mormon vad
han ville att vi skulle lära oss av Ammons upplevelser.

1. Förklara med egna ord vad vi enligt Mormon ska lära oss
och skriv ner minst två händelser från Alma 17–19 som
illustrerar den principen.

2. Vad har denna princip för betydelse i ditt liv?

Inte alla Mosiahs söner hade samma missionärsframgångar
som Ammon. I Alma 20 kan du läsa om hur Ammons bror
Aron och hans medhjälpare hamnade i fängelse. Du kan också
läsa om hur Ammon fick dem frigivna genom en svärdduell
med Lamonis far! Vad som började som en mycket farlig situ-
ation slutade med ännu en stor möjlighet till missionsarbete.

Förstå skrifterna
Alma 20

Studera skrifterna
Gör en av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 20.

Intervjua en missionär

1. Gå igenom Alma 20:1–5 och förklara hur Ammon visste att
hans bröder satt i fängelse.

2. Intervjua någon i din stav eller i ditt distrikt som har verkat,
eller som just nu verkar, som missionär och be att han eller
hon berättar för dig om en erfarenhet då han eller hon blivit
vägledd av Anden. Sammanfatta denna upplevelse i din
anteckningsbok.

Underrättade (v 11) –
Förklarade

Bäst för dig att du icke
framhärdar (v 18) –
Nödvändigt att du slutar

Hämnd (v 18) – Straff

Alma 20
Ammon möter 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… 

Avsluta meningarna

Ammon talade modigt
till kung Lamonis
vredgade far. Här
följer några meningar
som sammanfattar
vad han sade och hur
kung Lamonis far
reagerade. Skriv ner
meningarna i din
anteckningsbok och
avsluta dem med egna
ord. Utgå från det
du lärde dig i Alma
20:17–27. Efter varje
fullbordad mening
talar du om vem som
sagt det.

1. Döda inte din son. Men om du gör det, är det bättre att . . .

2. Om du dör, då . . .

3. Jag vet att om jag dödade min son . . .

4. Släpp ut mina bröder från fängelset . . .

5. Om du skonar mitt liv . . .

6. Eftersom du älskar min son . . .

Hjärtats förändring

Använd direkta citat från Alma 20 för att besvara frågorna 1
och 2. Besvara fråga 3 med egna ord:

1. Vad hade kung Lamonis far för inställning till Ammon när
de först träffades?

2. Varför ändrade han inställning?

3. Vad lär oss det om hur man bemöter dem som är motståndare
till sanningen?

I Alma 21–26 finns en uppteckning om Arons, Mulokis
och deras bröders missionärsarbete. Deras erfarenheter skilde
sig mycket från de erfarenheter som Ammon hade. När du
läser Alma 21, var då uppmärksam på hur de var annorlunda
och varför. Du blir kanske förvånad över vem det var som
orsakade flest problem.

Alma 21
Aron och hans bröder undervisar 

lamaniterna

Förstå skrifterna
Alma 21

Alma 21:3 – Vilka var amalekiterna och Amulons folk?
Amalekiterna var nephitiska avfällingar. Här är första gången
som de nämns i Mormons bok. Amulons folk var ättlingar
till kung Noahs ogudaktiga präster som övergav sina familjer,
flydde ut i ödemarken, gifte sig med lamanitiska kvinnor och
blev en del av det lamanitiska samhället (se Mosiah 23:31–35).

Alma 21:4 – Nehors orden
För information om ”Nehors orden”, se ”Förstå skrifterna” för
Alma 1:12 (s 97–98).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Alma 21.

Skriv ett brev

När du har läst Alma 21 skriver du ett brev i din antecknings-
bok som om du hade varit Aron. Redogör kortfattat för dina
upplevelser.

Ditt favoritskriftställe

Gå igenom Alma 21:9. Anta att du vill ”förklara skrifterna”
angående Frälsaren för en vän. Vilket skriftställe i Mormons bok,
av de du hittills studerat, skulle du använda dig av? Varför?

Missionärer är befallda att undervisa om
evangeliet. Men den uppgiften för med

sig många utmaningar. En missionär
måste fråga sig: Vad ska jag undervisa
om? Hur kan jag hjälpa människor att
känna Anden? Hur besvarar jag deras
frågor? Leta efter positiva exempel
på evangelieundervisning när du läser
om hur Aron undervisade kung

Alma 22
Aron undervisar den lamanitiske 

kungen

Vederstyggligheter (v 3) –
Synder; tankar och handlingar
som är förolämpande för Gud

Synagogor (v 5, 11, 16, 20) –
Kyrkor, platser för
gudsdyrkan

Återlösa (v 7) – Rädda

Brinnande (v 23) –
Entusiastiska
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Lamonis far. Jämför hur och vad han undervisade om med den
upplevelse som Ammon hade i Alma 18:22–40.

Förstå skrifterna
Alma 22

Alma 22:12–14 – För att förstå försoningen måste vi först
förstå läran och skapelsen och Adams fall
Äldste Bruce R McConkie, som var medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, skrev: ”Faderns eviga plan kräver en skapelse, ett
fall och en försoning, allt sammanvävt till en helhet” (A New
Witness for the Articles of Faith [1985], s 82).

President Ezra Taft Benson gav oss större insikt om detta:

”De heliga i Mormons bok visste att återlösningsplanen måste
inledas med en redogörelse för Adams fall . . .

Alldeles som en människa egentligen inte önskar mat förrän
hon är hungrig, så önskar hon inte Kristi frälsning förrän hon
vet varför hon behöver Kristus.

Ingen vet egentligen tillräckligt om varför han behöver Kristus
förrän han förstår och accepterar läran om fallet och dess
inverkan på hela människosläktet. Och ingen annan bok i
världen förklarar denna viktiga lärosats tillnärmelsevis så bra
som Mormons bok . . .

Accepterar vi och lär vad uppenbarelserna berättar om
skapelsen, Adam och människans fall samt återlösningen från
det fallet genom Kristi försoning? . . .

Förstår vi och undervisar och predikar vi effektivt om förso-
ningen? Vilken personlig innebörd har Herrens lidande i
Getsemane och på Golgata för var och en av oss?

Vad innebär återlösningen från fallet för oss?” (Nordstjärnan,
juli 1987, s 79–80).

Storsinthet (v 3) – Osjälviskhet

Köttsligt tillstånd (v 13) –
Jordiskt eller timligt tillstånd

Utdriven ur mitt bröst (v 15) –
Avlägsnad från mitt hjärta
eller min själ

Lade sig framstupa (v 17) –
Föll ner i vördnad

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Alma 22.

Identifiera nyckelord

1. Gå igenom Alma 22:5–11 och skriv fem nyckelord som
representerar huvudtankarna i avsnittet.

2. Gör en cirkel runt det ord som du tycker är viktigast och
förklara varför du valde det.

3. Varför tror du att missionärer börjar med att undervisa om
grundläggande principer inom evangeliet?

Besvara frågan

1. Vilka tre väsentliga lärdomar undervisade Aron kungen
om, enligt Alma 22:12–14? (Se ”Förstå skrifterna” för
Alma 22:12–14, om du behöver hjälp).

2. Efter att ha fått kunskap om de här lärdomarna ställde
kungen två viktiga frågor (se v 15). Ställ dessa två frågor
med egna ord.

3. Använd Alma 22:15–18 som mall och skriv ett eget svar till
en vän som har ställt dessa frågor till dig.

Känner du någon som blivit omvänd till Herren och hans
evangelium genom missionärsarbete? Hur förändrades de när
de tog emot evangeliet? Hur har dina studier i Mormons
bok påverkat ditt liv? Läs Alma 23 och lägga märke till hur
evangeliets budskap förändrade de människor som Ammon
undervisade. Ta reda på vilket förbund som de ingick och
fundera över hur det skulle komma att påverka deras framtid.

Alma 23
Anti-Nephi-Lehiterna
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Förstå skrifterna
Alma 23

Alma 23:17 – Vad betyder namnet Anti-Nephi-Lehi?
Namnet Anti-Nephi-Lehi kan betyda att de nyomvända önskade
bli lika Nephi och Lehi och att de kan ha valt ett nytt namn
som visade deras rättfärdiga önskningar. Forskning har visat
att det i en del språk finns en gemensam rot som motsvarar
ordet anti och som har innebörden ”ansikte mot ansikte”, som
om man tittar i en spegel. Det kan ha en betydelse som ordet
imitation. Med den betydelsen kan namnet Anti-Nephi-Lehiter
syfta på dem som ville efterlikna det som Nephi och Lehis
ättlingar undervisade om (se Daniel H Ludlow, A Companion
to Your Study of the Book of Mormon [1976], s 210).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 23.

En sann omvändelse

Läs Alma 23:6–13 och besvara följande frågor:

1. Vad gjorde de lamaniter som lät döpa sig för att visa att de
hade omvänt sig till Herren?

2. Varför tror ni att de här lamaniterna ”aldrig avföllo” (v 6)?

3. Vilka upproriska vapen mot Gud bör människorna
”nedlägga” i vår tid?

Att undervisa om evangeliet

Studera Alma 23:4–6 och besvara följande frågor:

1. Vad använde Aron och hans
bröder som huvudsaklig
källa i sin undervisning?

2. Vilken kraft hjälpte dem med
deras undervisning?

3. Vilka ord beskriver hur effek-
tiv deras undervisning var?

4. Vilka upplevelser har stärkt
ditt vittnesbörd?

Förklara vilka och varför

Gå igenom Alma 23:6–13, 16–18. Förklara vad det var för folk
som hade tagit på sig namnet Anti-Nephi-Lehi och varför de så
trofast höll fast vid buden.

Fritt tillträde (v 2) – Frihet att
komma och gå som de ville

Rådgjorde (v 16) – Samtalade
med, sökte deras råd

Urskilda (v 16) – Kända
genom

Förbindelse (v 18) – Vänlig
relation

Fundera över de förbund du
ingick vid dopet och hur vik-
tiga de förbunden är. Skulle
du hellre offra ditt liv än att
bryta dina förbund? Anti-
Nephi-Lehiterna satte större
värde på sina förbund än
på sina egna liv. När du läser
om deras hängivenhet,
fundera då över det mod som
krävs för att du ska hålla
dina förbund i dagens värld.

Förstå skrifterna
Alma 24

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Alma 24.

Rätt eller fel?

Skriv följande uttalanden i din
anteckningsbok. Använd
Alma 24:11–19 för att visa vilka
uttalanden som är riktiga
genom att skriva rätt i slutet av
meningen. Skriv om de felaktiga
uttalandena så att de blir riktiga.

1. De tyckte att de var de mest
fallna av alla folk på grund
av alla som de dödat före sin
omvändelse (se v 11).

2. Anti-Nephi-Lehiterna var säkra
på att de kunde bli förlåtna om 
de åter gav sig ut för att strida
(se v 12–13).

Förtjänster (v 10) – Rättfärdiga
handlingar

Fläck (v 11–13, 15) –
Missfärgning. I vers 11 och
första gången ordet används

i verserna 12 och 15
symboliserar det skuld eller
synder

Fått ett stygn i hjärtat (v 25) –
Kände smärta och sorg

Alma 24
Ett förbund som hålls fast vid
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3. De avväpnade sig själva eftersom de var rädda för att gå ut i
krig och bli dödade (se v 16).

4. Istället för att döda och stjäla beslutade sig de nyomvända
för att få mat och bli omhändertagna av nephiterna (se v 18).

5. Deras omvändelse var så uppriktig att de hellre ville dö än
att synda (se v 19).

Gör ett historiskt minnesmärke

Läs Alma 24:17–26. Föreställ dig att ett minnesmärke placerades
på den plats där de här händelserna ägde rum. Gör en teckning
som visar hur du skulle vilja att detta minnesmärke ser ut och
vad du skulle vilja att det stod på det.

Herren har sänt sina profeter till att verka som hans bud-
bärare och för att tillkännage hans vilja. Ibland förutsäger de
framtida händelser. Alma 25 visar på ett anmärkningsvärt
detaljerat sätt hur några av martyren och profeten Abinadis
profetior uppfylldes. Fundera under dina studier över de
budskap som dagens profet har gett och varför vi upplever
större lycka när vi följer hans råd.

Förstå skrifterna
Alma 25

Studera skrifterna
Gör aktivitet B och därefter aktivitet A eller C när du studerar
Alma 25.

Kontrollera skrifterna

Läs Alma 8:16 och Alma 16:9. De verserna ger dig kunskap om
varför människorna i Ammonihahs stad tillintetgjordes.
Skriv ett sammandrag om vad som hände med Ammonihah
och varför.

Tillvällt (v 5) – Tagit
orättmätigt med våld

Avbild (v 10) – Symbol

Yttre förordningar (v 15) –
Förordningar som hör ihop
med Moses lag

Alma 25
En uppfylld profetia

Hur uppfylldes profetian?

1. Abinadi profeterade om sina anklagare och deras ättlingar
när han brändes till döds. Läs Abinadis sista ord i
Mosiah 17:14–19 och gör en kort sammanfattning av varje
del i hans profetia.

2. Gå noggrant igenom
Alma 25:4–12 och ta
reda på vilka händelser
som var en uppfyllelse
av Abinadis ord.
Placera versnumren
bredvid profetiorna
på din översikt.

3. Samtala med dina
föräldrar, din lärare
eller någon annan
vuxen medlem i kyrkan
om några av de profe-
tiska ord från profeter 

i de sista dagarna som har blivit uppfyllda. Skriv ner det du
fick veta.

Hitta huvudtankarna

Många av lamaniterna förenade sig med Anti-Nephi-Lehiterna
och tog emot Moses lag. Finn formuleringar i Alma 25:15–16
som förklarar varför Moses lag var en viktig del av evangeliet
vid den tidpunkten och sammanfatta därefter med en mening
varför du tycker att lagen var till hjälp för nephiterna.

Heltidsmissionärer är ofta
mycket entusiastiska när
de återvänder hem. Hur
brukar vanligtvis trofasta
missionärer uttala sig
om sina missionärsupp-
levelser, de människor
de undervisade och om
Herren när de återvänder
hem? Läs Alma 26 och
föreställ dig att du är
närvarande när Ammon
funderar över sin mis-
sion. Verkar han skryt-

sam eller ödmjuk? Vem ger han förtjänsten för sin framgång?
Vad kan du lära dig om tacksamhet, genom hans exempel?

Alma 26
”I hans kraft kan jag göra allting”
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Förstå skrifterna
Alma 26

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 26.

Fyll i översikten

I Alma 26:3–7 använder Ammon symboliska beskrivningar för
att illustrera sina tankar. Kopiera och fyll i följande översikt:

Svara med egna ord

Gå igenom Alma 26:10 och ta reda på vad Aron trodde att
Ammon gjorde

1. Läs Alma 26:11–16 och sammanfatta vad det var som Ammon
egentligen sade och gjorde.

v 3 ”Mörkaste djup” Ett mycket syndfullt 
tillstånd

v 3 ”Medel i Guds 
händer”

v 5 ”Fältet var moget”

v 5 Arbetet med att sprida 
evangeliet och vinna 
framgång

v 5 Personer som blir 
medlemmar i kyrkan

v 6 Stå fasta i tron under 
prövningar

v 7 ”Skördens Herres 
hand”

Alma 26 Ammons ord Betydelse 

Guds fårahus (v 4) – Kyrkan

Kärvar . . . insamlade i ladorna
(v 5) – Syftar på skördetiden.
Ett symboliskt sätt att
tala om de personer som blir
medlemmar i kyrkan

Långmodighet (v 16) –
Tålamod

Som har omvänt sig (v 21) –
Som är ödmjuk, ångerfull

Utstått varje försakelse
(v 28) – Uthärdat allt, fått
vara utan sådant som de var
i behov av

2. Skriv ner exempel från ditt eget liv då du har fått hjälp
från Herren.

Skriv ett brev

1. Läs Läran och förbunden 18:13–16 och skriv ner de löften
som Herren gav dem som delar med sig av evangeliet. Sök
upp de beskrivningar i Alma 26:1–4, 13–14, 35 som liknar
dessa löften. Bredvid varje löfte skriver du upp i vilken vers
du kan hitta det.

2. Skriv ett brev till en missionär som du känner. Du kan också
samtala med en återvänd missionär och citera de verser
från Alma 26 som du var mest förtjust i. Be att han eller hon
ger en kort beskrivning av det som gav störst glädje i
Herrens tjänst.

Det faktum att många lamaniter blev omvända till Herren och
offrade sina liv hellre än att på nytt gripa till svärdet, visade
deras enastående hängivenhet till honom. Lägg under din
läsning av Alma 24 märke till att de hängivna och botfärdiga
lamaniternas handlingar bidrog till att ännu fler lamaniter
omvändes. Men inte alla påverkades av deras handlingar.
Andra lamaniter (och nephiter som hade avfallit) fortsatte att
försöka förgöra Anti-Nephi-Lehiterna. I Alma 27 kan du
läsa om vad Herren sade om den situationen. Medan du läser,
fundera då över det beslut som nephiterna fattade. Hur
skulle du ha röstat? Varför? På vilka sätt kan deras exempel
tillämpas i vår tid?

Förstå skrifterna
Alma 27

Omkomma (v 10) – Dö

Utröna (v 15) – Pröva, avgöra
vad de känner

Ångerfull (v 18) – Botfärdig,
ödmjuk

Utmärkte (v 27) – Gjorde sig
kända, identifierade sig

Iver (v 27, 30) – Ivrig önskan,
hängivenhet

Avsky (v 28) – Hat

Alma 27
Ett nytt hem för Anti-Nephi-Lehiterna
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Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 27.

Vad var det för plan?

Följande översikt hjälper dig att sätt dig in i det problem
som Alma ställdes inför och den plan som han beslutade sig
för att genomföra. Kopiera översikten i din anteckningsbok
och använd sedan informationen i Alma 27:1–12 för att lättare
fylla i den.

Vad krävs?

1. Vilka är det, enligt Alma 27:18, som får den största glädjen
och lyckan?

2. Vilka kommer aldrig att få veta om Almas undervisning
i Alma 27:18 är sann eller inte? Vilka kommer definitivt inte
att få veta det?

Identifiera ord och uttryck

1. Skriv ner ord och uttryck från Alma 27:27–30 som visar vilka
egenskaper som var utmärkande för Anti-Nephi-Lehiterna,
som var Ammons folk.

2. Vilka av dessa egenskaper skulle du helst vilja vara känd
för? Varför?

Vad som
egentligen hände
(se v 14–15, 20–26)

Planen
(se v 5)

Fördelar
1.
2.

Anti-Nephi-Lehiternas säkerhet

Problemet
(se Alma 27:1–4)

Hur beslutet
fattades

(se v 10–12)

Nackdelar
1.
2.
(se v 6–9)

Att låt Ammons folk leva i det land som nephiterna bodde
i verkade rätt och riktigt. Men om priset för ett sådant beslut
skulle innebära förlusten av en far eller bror som strider till
deras försvar? Alma 28 visar oss hur hängivna nephiterna
var när det gällde att hjälpa de behövande och att göra det
som Herren ville att de skulle göra. Fäst särskild uppmärksam-
het vid de sista verserna i kapitlet. Där påminner Mormon
oss om att mycket av det lidande och den sorg som vi läser
om i Alma 28 inte hade behövt hända. Han identifierade den
verkliga orsaken till denna och andra ”olikheter” – med andra
ord, varför en del händelser inträffar som egentligen inte är
rättvisa. Han påminde oss också om vad som kan förhindra
att sådana händelser inträffar.

Förstå skrifterna
Alma 28

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Alma 28.

Fånga sensmoralen

I Alma 28:13 skrev Mormon de första av två ”sålunda se vi” –
uttalanden. Han förklarade sedan vad vi kan lära oss av de
beskrivna händelserna. Sammanfatta med egna ord det som
han lärde ut och förklara vad det har att göra med de händelser
som nämns i kapitlet. I Alma 28:14 ges ytterligare två ”sålunda
se vi”– uttalanden. Du vill kanske markera dem i dina skrifter.

Ofattbar (v 8) – Till synes
omöjlig att förstå

Multna (v 11) – Ruttna

Kval (v 11) – Sorg, elände

Jubla (v 12) – Fira, uttrycka
glädje, förtjusning

Uppfunnit för att snärja
(v 13) – Gjort för att fånga

Alma 28
Nephiterna försvarar Ammons folk
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Att fullfölja en hedervärd mission för med sig många värde-
fulla erfarenheter och möjligheter till andlig tillväxt. Det
för med sig en känsla som fyller hjärtat med glädje. Försök,
under din läsning av Alma 29, att känna den glädje som Alma
kände när han tänkte på de välsignelser som han och andra
fick som en följd av hans delaktighet i Herrens verk. Vår tids
missionärer kan känna samma slags glädje när de välsignar
andra med sitt tjänande. Lägg också märke till vilket inflytande
Almas glädje hade på hans önskningar.

Förstå skrifterna
Alma 29

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 29.

Ge några råd

Utgå från vad du lärt dig i Alma 29 och skriv ett brev med råd
som kan ges till en ung man som är på väg ut på missionsfältet.
Ta med åtminstone två tankar från Alma 29 om vad en stor
missionär bör ha för inställning.

Lägg märke till viktiga ord

Olika former av uttrycket komma ihåg förekommer flera gånger
i Alma 29:10–13. Du vill kanske stryka under dem varje gång
de förekommer.

1. Vad var det som Alma kom ihåg? Varför kom han ihåg det?

2. Vad kommer du ihåg när du känner en önskan att öka din
andlighet?

Definiera ett ord

Hur definierade Alma en framgångsrik Herrens tjänare, exem-
pelvis en missionär, enligt Alma 29:13–17? (I Alma 8:15 står det
vad ängeln sade till Alma tidigare i hans liv och som borde
ge honom anledning att glädjas även när han inte såg ut att ha
så stor framgång.)

Beskärt, beskär (v 3–4) – Gett

Icke . . . stå emot (v 4) – Inte
känna mig plågad över

Samvetskval (v 5) – Ånger,
skuldkänslor

Alma 29
”O, att jag vore en ängel”

President Ezra Taft Benson
påminde oss om att
”Mormons bok blottställer
Kristi fiender . . . Den
förstärker Kristi ödmjuka
efterföljare mot onda uppsåt
och djävulens planer och
läror i vår tid. Avfallet i
Mormons bok liknar det avfall
vi har idag. Gud, som har
oändlig förkunskap, formade
Mormons bok så att vi kan se felet
och hur vi skall kunna bekämpa
falska politiska, religiösa och
filosofiska uppfattningar i vår tid”
(”Mormons bok är Guds ord”,
Nordstjärnan, aug 1975, s 43).

Alma 30 verkar vara ett av de kapitel som president Benson
talade om. I det här kapitlet kan du läsa om en antikrist vars
argument var mycket lika de åsikter som en del människor har
i vår tid. Försök att under din läsning finna logiska argument
som han använde sig av för att göra falska och ogudaktiga
läror tilltalande för en intellektuell person. Det här kapitlet
kan vara mycket värdefullt när det gäller att hjälpa oss känna
igen och förkasta falska lärdomar i vår tid.

Förstå skrifterna
Alma 30

Förvirring av sinnet (v 16) –
Sinnesrubbning

Egen förvaltning (v 17) –
Kontroll över sina egna
handlingar

Höllo sina huvuden högt
(v 18, 23) – Hade inga
skuldkänslor, var högmodiga

Tillvälla sig (v 23) – Ta på ett
orättfärdigt sätt

Frossa (v 27, 31) – Få mycket
mer än vad som behövs, leva
i överdriven lyx

Infall (v 28) – Plötsliga
tanklösa önskningar

Häda (v 30) – Tala på ett
vanvördigt sätt om heliga ting

Svulstiga ord (v 31) –
Högröstat och högmodigt

Stum (v 47, 49, 52) – Inte
kunna tala

Köttslig (v 53) – Världslig,
oandlig

Alma 30
Antikristen Korihor

119



Alma 30:12–50 – Kritik av kyrkan och teckensökeri
Profeten Joseph Smith lärde: ”Om en person står upp och
dömer andra, finner fel med kyrkan, säger att den är helt vid
sidan, medan han själv är rättfärdig, så vet då med säkerhet,
att han är en lång väg gången mot avfall. Om han icke bättrar
sig, kommer han att avfalla, så sant Gud lever. Denna princip
är lika rätt som den Jesus framställde, då han sade, att den
person som söker efter tecken tillhör ett ont och horiskt släkte.
Denna princip är evig, orubblig och fast som himmelens pelare,
ty när helst ni finna någon person, som söker efter tecken,
kunna ni vara förvissade om att han är en ond och horisk man”
(Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 134). Sanningen i detta sista
uttalande bekräftas i Alma 30:18, 53.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B och därefter aktivitet C eller D när du
studerar Alma 30.

Förklara följderna

Äldste Boyd K Packer, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
lärde: ”Sann lärdom, som blir förstådd, förändrar attityder
och beteende” (Nordstjärnan, jan 1987, s 13). Det kan också sägas
att tro på falska läror förändrar attityder och beteende. Vi kan
se hur detta äger rum i berättelsen om Korihor.

1. Gör en översikt med fyra kolumner, enligt nedanstående.
I den första kolumnen skriver du minst fem lärdomar
som enligt Korihor i Alma 30:13–18 är sanna. I den andra
kolumnen skriver du vilka följder tron på den här läran har
på en persons attityder och beteende. I den tredje kolumnen
skriver du den sanna läran. I den sista kolumnen skriver
du vilken effekt den sanna läran troligen får på en persons
attityder och beteende.

2. Hur påverkade eller hoppades Korihor, enligt Alma 30:17–18,
påverka människors attityder och beteende?

Korihors
falska lärdom

Följder för
attityder och

beteende
Sann lära

Följder för
attityder och

beteende

Följder av sanna och falska lärdomar

Avslöja logikens begränsningar

När människor argumenterar försöker de ofta använda sig av
logik för att visa vilken förnuftig inställning de har. Men ett
logiskt argument börjar med vissa antaganden som en person
tror på eller förmodar vara sanna. Korihor var inget undantag.
Han gjorde två ”logiska” slutledningar i Alma 30:12–18.
De kan ses som följden av hans logik och argument när han
sade ”därför” eller med andra ord ”vi måste dra den logiska
slutsatsen”.

1. Identifiera Korihors slutsats i vers 15. Därefter identifierar
du vad han antog vara sant för att komma till den slutsatsen.

2. Identifiera Korihors slutsats i vers 17. Därefter identifierar du
vad han antog vara sant för att komma till den slutsatsen.

3. Vari ligger problemet med Korihors antaganden om vad som
är sant?

4. Korihor frågade de troende hur de säkert kunde veta att det
de trodde på var sant. Vi kan ställa samma fråga till Korihor.
Lägg märke till vad Alma frågade honom i vers 40. Vilka bevis
ger Alma sedan i verserna 41 och 44 för att det han, Alma,
trodde på var sant?

Hur säger man i vår tid?

Skriv fem av Korihors påståenden i Alma 30:12–18, 23–28, som
människor fortfarande använder som argument mot Jesu Kristi
sanna evangelium i vår tid. Bredvid vart och ett av Korihors
uttalanden skriver du upp liknande argument i vår tid som
människor använder sig av.

Bekräfta slutsatsen

I Alma 30:60 förklarade Mormon vad han ville att vi skulle lära
oss av Korihors exempel. Använd dig av det du lärt dig i
Alma 30 och gör en förteckning över sådant som bekräftar att
det som Mormon sade var sant.

I slutet av Alma 30 kan vi läsa att Korihor dödades när han
tiggde bland ett folk som kallade sig för zoramiter. I Alma 31
står det att Alma och andra började att predika evangeliet
bland dem. Även om zoramiterna trampade ner Korihor så
visade sig många av hans tankar i deras religion. Var upp-
märksam på dem då du läser detta kapitel. Du kommer också
att läsa två böner i Alma 31 som står i motsatsförhållande
till varandra. När du läser bönerna, fundera då över vad de
avslöjar om de människor som uppsände dem.

Alma 31
Mission till zoramiterna
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Förstå skrifterna
Alma 31

Alma 31:3 – Zoramiterna
I Mormons bok finns det två folk-
grupper som kallas för zoramiter.
Den första var ättlingar till
Zoram, Labans tjänare, som
lämnade Jerusalem tillsammans
med Nephi. De andra var efter-
följare till en avfällig nephit
som hette Zoram och som uppeg-
gade sitt folk till uppror mot
nephiterna och Herrens vägar.

Alma 31:5 – Ordets kraft
Det är intressant att lägga märke till att Alma försökte lösa
politiska problem med ett andligt botemedel. Nephiterna var
oroliga för att zoramiterna skulle hetsa upp lamaniterna till krig
mot nephiterna. Alma kände att det bästa sättet att förhindra
detta var att predika evangeliet för zoramiterna så att de
skulle uppleva en hjärtats förändring. Alma valde att arbeta
på orsaken till problemet, inte själva symtomen.

I ett tal med titel ”Ordets kraft” gav president Ezra Taft Benson
rådet till prästadömsledare att de skulle inrikta sig på orsakerna
till problemen i kyrkan: ”Vi gör ofta stora ansträngningar för
att öka aktiviteten i våra stavar. Vi arbetar flitigt med att öka
närvaron på sakramentsmötena. Vi arbetar med att få fler unga
män att gå på mission. Vi strävar efter att få ett större antal att
gifta sig i templet. Allt detta är berömvärda insatser och viktigt
för rikets tillväxt. Men när enskilda medlemmar och familjer
fördjupar sig i skrifterna regelbundet och konsekvent, kommer
dessa andra områden att automatiskt förbättras. Vittnesbörden
ökar. Beslut kommer att stärkas. Familjer beskyddas. Personlig
uppenbarelse kommer att flöda” (”Ordets makt”, Nordstjärnan,
nr 6 1986, s 82–83).

Underrättelse (v 1) – Nyheter,
information

Förbindelse (v 4) – Vänlig
relation

Avvikit (v 8) – Hade blivit
upprorsmän

Skilt oss (v 16–17) – Speciellt
utvalt

Skröpligheter (v 30) –
Svagheter

Uthärda (v 33) – Stå ut med

Lade sina händer på dem
(v 36) – För att ge en
prästadömsvälsignelse

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 31.

Skriv ett exempel

I Alma 31:5 kan du läsa att Alma trodde på att Guds ord har
kraft att inspirera människor att göra vad svärdet eller något
annat annat vapen inte förmår göra. Ge ett exempel från ditt
eget liv som visar hur skrifterna eller lärdomar från kyrkans
ledare motiverade dig att handla på ett sätt som ingen genom
att utöva tvång skulle ha kunnat förmått dig att göra.

Hitta sambandet

Skriv ner formuleringar från Alma 31:8–20 som visar hur
zoramiternas ogudaktiga läror och sedvänjor påminde om dem
som Korihor undervisade om. Efter varje fras skriver du upp
ett versnummer från Alma 30 där Korihor lär ut samma tanke.

Gör en jämförelse

Jämför inställningen och bönerna i Alma 31:13–18, 23 med
Almas inställning och bön i Alma 31:24–38. Ta med åtminstone
två viktiga sätt som de skilde sig åt på i din jämförelse.
Avsluta med att skriva vad du tror att nutida läsare kan lära
sig som hjälper dem att lättare förstå bönens princip.

I Alma 31 kan du läsa om missionsverksamheten bland
zoramiterna. Om du hade varit Alma, vad skulle du då ha velat
undervisa dem om? Hur skulle du ha undervisat om det?

Almas trettioandra kapitel är ett favoritskriftställe för missio-
närer eftersom det hjälper till att förklara för de människor som
de undervisar hur de kan komma till kunskap om sanningen
i evangeliets principer. Men kapitlet är inte bara till för sådana
som undersöker kyrkan. Vi kan alla – oavsett vår grad av
andlighet – tillämpa de principer som Alma lärde ut i det här
kapitlet.

Förstå skrifterna
Alma 32

Tarvlighet (v 2) – Enkelhet,
torftighet

Föraktade (v 5, 12) – Illa
omtyckta, hatade

Ångerfulla (v 7) – Botfärdiga,
ödmjuka

Meddelar (v 23) – Ger

Alma 32
Undersöka ordet
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Alma 32:21–22 – Vari ligger skillnaden mellan att hålla
något för sant och tro och kunskap?
Försanthållande kan vara passivt, medan tro är aktivt. Tro
kräver övertygelse om att något är sant och dessutom tillit.
Den ger oss självförtroende, övertygelse och får oss att handla.
För att evangeliet ska vara till välsignelse i vårt liv måste vi
ha en tro som motiverar oss att följa Jesus Kristus. Kunskap,
liksom försanthållande, behöver omsättas i handling för att den
ska vara till välsignelse för oss. Att bara veta att någonting kan
hjälpa eller skada oss är inte till någon hjälp om vi inte handlar
enligt denna kunskap. En speciell kunskap blir följden när vi
utövar tro och försöker att leva efter evangeliet. När vi med tro
handlar enligt vår övertygelse så kommer Anden att påverka
vårt hjärta och vårt sinne. Vi får ett andlig vittnesbörd från den
Helige Anden som gör det möjligt för oss att säga att ”vi vet”
att Kristus är vår Frälsare och att kyrkan är sann. (Se James
E Talmage, Trosartiklarna, s 92–96.)

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 32.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Alma 32:21

1. Skriv ner ett exempel som visar hur lydnad mot Guds bud
visar en persons tro. Framhåll i ditt exempel på vilket sätt
personen inte har ”fullkomlig kunskap”, men har ”hopp om
ting, som icke synes men dock äro verkliga”.

2. Anta att du samtalar med en vän om tro. Du har gett Almas
definition på tro i Alma 32:21. Din vän frågar sedan: ”Men
hur vet du att något som inte går att se är sant?” Hur skulle
du svara på det? Ge ett särskilt exempel på någonting som
du vet är sant men som inte går att se.

Förbrylla (v 23) – Förvirra

Väcka eder själsförmåga
(v 27) – Vara vaken och
uppmärksam

Dvala (v 34) – Inaktiv,
oanvänd

Urskiljas (v 35) – Går att
förstå, tydlig

Ofruktbar (v 39) – Finns ingen
näring som gör att något kan
växa

Skörda (v 43) – Samla in, få

Skriv ner instruktionerna

Skriv ner steg-för-steg-instruktioner till den ”undersökning”
som Alma beskriver i Alma 32:27–43. Var noga med att ta med
förmaningar om vad som kan hindra en person från att få
önskat resultat.

Hitta och förklara en tanke
som upprepas

Leta efter tre ord som förekommer i varje vers i Alma 32:41–43.
Förklara varför du tror att alla tre orden beskriver något som är
nödvändigt för andlig tillväxt och insikt. Du vill kanske markera
dessa ord i dina skrifter.

I Alma 32 undervisade Alma zoramiterna om hur det går till
att tillväxa i andlig tro och kunskap. Han uppmuntrade dem
att plantera evangeliesanningar i sina hjärtan genom Guds
ord och han förklarade hur det lilla fröet kan växa upp till ett
mäktigt träd med ljus, glädje och evigt liv. I Alma 33 kan
vi läsa om särskilda evangeliesanningar som han ville att de
skulle ”plantera” vid den tidpunkten. Lägg märke till hur
Alma särskilt besvarade de frågor och problem som han såg
bland zoramiterna i Alma 31–32.

Förstå skrifterna
Alma 33

Alma 33:3–17 – Zenos och Zenock
Se ”Förstå skrifterna” för 1 Nephi 19:10 (s 30).

Alma 33:18–22 – Varför satte Mose upp en orm
på en stång?
Äldste Bruce R McConkie, som var medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, lärde: ”När Mose var i ödemarken och Herren sände
’giftiga ormar’ ibland dem, så att många av Israels folk blev
bitna och dog, gjorde han en kopparorm och satte upp den på en
stång. När då alla de som blev bitna av de giftiga krypande
varelserna såg på kopparormen, i tro, fick de leva. De andra dog.
Varför? Därför att Mose blev befalld av Gud att göra detta,
och det hela var en förordning som utfördes i Israel. En förord-
ning som utfördes för att påminna om det faktum att den
utlovade Messias skulle lyftas upp på korset och att alla som

I högre grad vilse (v 2) – Göra
ett stort misstag

Förebild (v 19) – Symbol

Försumliga (v 21) – Lata

Alma 33
De ord de ska plantera
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såg på honom med tro skulle få leva. De andra skulle dö” (The
Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 delar [1979–1981],
del 1, s 476–477).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Alma 33.

Herrens lösningar

1. I Alma 31:8–23 och 32:2–5 kan vi läsa om zoramiternas pro-
blem och på vilka sätt många av dem gick vilse. Identifiera
åtminstone två av deras problem och falska lärdomar.
Sammanfatta sedan vad Alma undervisade om i Alma 33
som ger svar eller lösningar på det som du skrev ner.

2. Varför var det viktigt för Alma att undervisa zoramiterna
om att de skulle undersöka Guds ord (i Alma 32), innan
han gav dem råd om hur de skulle kunna lösa sina problem
(i Alma 33)?

Ormen på stången

1. Läs Fjärde Moseboken 21:4–9 och Alma 33:18–22 och
förklara på vilket sätt kopparormen på stången var en sinne-
bild (symbol) för Jesus Kristus (se ”Förstå skrifterna” för
Alma 33:18–22, om du behöver hjälp).

2. Hur hjälper det dig att se på eller vända dig till Kristus?

Har du någonsin känt dig hjälplös? I Alma 34 vittnade
Amulek om att om det inte hade varit för Frälsarens försoning
så skulle alla människor ha dött två olika slags död och vara
för evigt hjälplösa eller förlorade. Sådana är de allvarliga
följderna av Adams fall för hela människosläktet. Begrunda,
under din läsning, hur Jesu Kristi försoning kan hjälpa oss att
övervinna dessa former av död. Kom ihåg att vi, för att kunna
åtnjuta samtliga välsignelser i Guds återlösningsplan, måste
göra det som vår himmelske Fader kräver av oss. Sök efter vad
du måste göra för att uppfylla hans plan.

Förstå skrifterna
Alma 34

Till punkt och pricka (v 13) –
Även den minsta delen
(punkter och prickar är de

minsta skrivna symbolerna
i det hebreiska språket)

Alma 34
Återlösningens eviga plan

Alma 34:9–14 – ”Ett stort och sista offer”
Amulek lärde att bara ”ett oändligt och evigt offer” kan ha
kraft att återlösa Guds barn från Adams fall, som förde med sig
synd och död till världen (se Alma 34:10–12). Äldste Russell
M Nelson lärde: ”Jesus var den ende som kunde erbjuda en
sådan obegränsad försoning, eftersom han föddes av en jordisk
mor och en odödlig Fader. Tack vare denna unika födslorätt
var Jesus en obegränsad varelse” (Nordstjärnan, jan 1997, s 33).

Alma 34:32–34 – Varför är det viktigt att omvända sig
och förbereda sig under det här livet?
Äldste Bruce R McConkie lärde: ”Detta liv är tiden som getts
människorna att omvända sig och förbereda sig att möta
Gud. De som har möjlighet i detta liv att ta emot sanningen är
skyldiga att göra det. Annars kommer fullständigt frälsning
att nekas dem. Det är fåfängt att hoppas på belöning genom
så kallad dödsbäddsomvändelse” (Mormon Doctrine, s 631).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Alma 34.

Vad består ett vittnesbörd av?

Alma 34:8–16 innehåller en del av Amuleks vittnesbörd.

1. Gå igenom var och en av följande skriftställen från Alma 34
och skriv vad du tror att de betyder i din anteckningsbok:
verserna 8–9; 10–12; 13–14 och 15–16.

2. Förklara vad du tror var det väsentliga i Amuleks vittnesbörd.

3. Vilken del av Amuleks vittnesbörd är också en del av ditt
vittnesbörd?

Skriv ett brev

En vän berättar för dig att hon har slutat att be eftersom hon
inte har någon privat plats att be på och inte vet vad hon ska
be om. Studera Alma 34:17–27 och skriv ett brev till henne,
med utgångspunkt från Amuleks råd, som ger fem förslag på
var och när hon kan be och vad hon kan be om.

Förgäves och gagnar eder
intet (v 28) – Är värdelös för
er, är inte till någon hjälp

Slagg (v 29) – Avfall, skräp

Uppskjuta (v 33, 35) – Försena

Underkuvade (v 35) –
Kontrollerade av

Smäda (v 40) – Såra, kritisera
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Kunskap om nyckelskriftställen –
Alma 34:32–34

Du är bekymrad över en vän som inte håller buden. Hans
kommentarer återges nedan. Skriv dem i din anteckningsbok.
Skriv sedan ett svar till var och en av dem. Använd ord eller
formuleringar från Alma 34:32–34 i ditt svar.

1. ”Jag ska omvända mig före min mission, men fram till dess
vill jag ha lite roligt.”

2. ”Tja, om jag dör kan jag alltid omvända mig i andevärlden.
Är det inte det den är till för?”

Gör en frågesport

För varje vers i Alma 34:37–41 skriver du en fråga som kan
besvaras genom den versen. Skriv ditt svar.

Att lyda evangeliet kräver ibland stora omställningar i vårt
liv. Vi kan behöva byta arbete, välja nya vänner, eller till och
med flytta. När du läser Alma 35, lägg då märke till de stora
omställningar som de zoramiter behövde göra som trodde
på Almas och Amuleks ord och hur Herren gjorde det möjligt
för dem att finna glädje i evangeliet. Fundera över hur detta
kan ge dig hopp inför de utmaningar du kommer att möta.

Förstå skrifterna
Alma 35

Studera skrifterna
Gör en av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 35.

Avslöja den hemliga planen

Låtsas att du är en spion som infiltrerat det zoramitiska ledar-
skapet. När du har läst Alma 35:1–6 gör du noteringar där
du beskriver zoramiternas ogudaktiga plan och hur den kommer
att påverka dem som lever efter evangeliets principer.

Rådplägning (v 3) – Samtal,
råd

Andades . . . hot (v 9) – Talade
på ett hotfullt sätt

Tilltaga i hårdhet (v 15) –
Göra mer och mer motstånd
mot rättfärdighet

Alma 35
Zoramitiska nyomvända flyr 

till Jershons land

Skriv en nyhetsrapport

Läs Alma 35:7–12 och skriv en nyhetsrapport om krisen i Jershon.
Ta med följande:

1. En rubrik.

2. Ett exempel på de hot som zoramiterna ”andades”.

3. En sammanfattning av det ammonitiska gensvaret och hur
det till viss del kan förbättra en situation där du bor.

Beskriv känslorna

1. Begrunda Alma 35:14–16 och beskriv Almas känslor inför
situationen och hur han handskades med den.

2. På vilket sätt liknar detta vad profeter i de sista dagarna har
lärt oss om hur vi ska förbereda våra familjer för de svåra
tider som enligt profetiorna ligger framför oss?

Hur förbereder en kärleksfull far sina barn att motstå Satans
frestelser? Hur kan han inspirera dem att känna större läng-
tan efter evangeliets välsignelser än efter världens tillfälliga
lockelser? Alma 36–42 innehåller en uppteckning över profe-
ten Almas råd till sina söner. Studera dessa kapitel under
bön för att förstå vad Alma ville att hans barn skulle veta och
göra. De sanningar han lärde ut är löften om jordiska och
eviga välsignelser, långt större än något Satan har att erbjuda.

Alma 36
Alma undervisar Helaman om 

sin omvändelse
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Förstå skrifterna
Alma 36

Alma 36:18 – Bitterhetens galla
Vi erfar ”bitterhetens galla” när vi känner ånger eller djupa
känslor av sorg efter att ha gjort fel. Men inte alla tillåter sig
att känna sådana samvetskval. President Spencer W Kimball
lärde att ”de som väljer detta alternativ blir så småningom
förhärdade och förlorar sin önskan att omvända sig. Det andra
alternativet är att tillåta ångern leda till fullständig sorg, sedan
till omvändelse och till sist till slutlig förlåtelse” (”Omvändelsens
evangelium”, Nordstjärnan, mars 1983, s 3).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 36.

Kom ihåg era fäders fångenskap

Alma 36 inleds och avslutas med Almas råd till sin son Helaman
att minnas sina fäders fångenskap och deras slutliga befrielse
genom Guds kraft (se Alma 36:2, 28–29). Lägg märke till på vad
sätt Alma använde sitt eget liv som exempel på denna princip.

1. Läs Alma 36:6–16 och beskriv på vilket sätt Alma befann sig
i fångenskap.

2. Läs verserna 17–21 och beskriv hur det gick till när Alma
befriades genom Guds kraft.

3. Skriv ett kort stycke som förklarar hur dessa händelser
hjälper dig att tro på Guds förmåga att befria dig från de
livets prövningar som tycks hålla dig fången.

Identifiera beståndsdelarna

Utgå från Alma 36:13–24 och ge belägg för att Alma erfor
följande delar av omvändelsen:

1. Insikt om synden

2. Sorg efter Guds sinne

3. Bekännelse

4. Gottgörelse

Förklara nyckelorden

Begrunda de välsignelser som räknas upp i Alma 36:25–29.
För vart och ett av nyckelorden, eller de viktigaste uttrycken,
sammanfattar du de välsignelser som hör samman med dem
och förklarar varför välsignelserna är viktiga:

1. ”Födda av Gud” (v 26)

2. ”Hjälpt” (v 27)

3. ”Uppväcka mig” (v 28)

Beder (v 3) – Vädjar, tigger

Timliga (v 4) – Fysiska,
dödliga

Köttsliga förståndet (v 4) –
Världens visdom

Söndersliten (v 12, 17, 19) –
Plågad, pinad, djupt sorgsen

Häftigt (v 21) – Intensivt

Har du någonsin använt en kompass? Vad kan du ha för nytta av
en kompass? Det finns tillfällen då vi behöver en andlig kompass som
leder oss. Herren har gett oss en andlig kompass. Sök, under dina
studier av Alma 37, efter vad denna andliga kompass är för någonting
och vilken nytta du kan ha av den idag.

Förstå skrifterna
Alma 37

Alma 37:21–31 – De tjugofyra plåtarna och hemliga
föreningar
Alma gav förmaningar till Helaman om hur han skulle skydda
den jareditiska uppteckningen (de tjugofyra guldplåtarna),
så att de hemliga föreningarnas eder, tecken och förbund, vilka
ledde till jarediternas undergång, inte skulle bli kända bland
nephiterna. Äldste Bruce R McConkie skrev: ”Under alla
tidsåldrar har det funnits grupper, organisationer, kyrkor
och regeringar med liknande hemliga eder och avsikter – alla
inspirerade av Satan” (Mormon Doctrine, s 471).

Helig skrift (v 5) –
Standardverken, skrifterna

Förbrylla (v 6) – Förvirra

Till tåls (v 11) – Inte vara
otålig

Uttydare (v 21) – Urim och
Tummim

Gazelem (v 23) – Tydligen ett
namn på en okänd siare

Avsky (v 29) – Hata

Utomordentligt arbete (v 39) –
Noggrant gjort, detaljerat

Försumliga (v 41, 43, 46) –
Lata

Lycksalighet (v 44) – Stor
glädje

Dal (v 45) – Symbol för
jordelivet

Alma 37
”Lär visdom i din ungdom”
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Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B och aktivitet C när du studerar Alma 37.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Alma 37:6–7

En del människor tycks tro att skrifterna bara är skildringar av
det förflutna och att de inte kan vara till någon hjälp för oss idag.

1. Gå igenom Alma 37:6–7 och ge ett exempel på en ”liten och
enkel” vers i skrifterna som har varit till välsignelse i ditt liv.

2. Gå noga igenom Alma 37:8–20 och skriv ner åtminstone tre
”visa avsikter” som skrifterna bevarades för, och sammanfatta
hur avsikterna kan vara till välsignelse för oss idag.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Alma 37:35

Fundera över Alma 37:35 och hur du kan undervisa om versen
för ett femårigt barn. Gör en översikt över vad du skulle säga
och utgå från det som står i verserna 36–37.

Gör anvisningar

I Alma 37:38–47 jämför Alma Liahona, eller vägvisaren, med
skrifterna, eller ”Kristi ord”.

1. Gå igenom verserna och skriv ner ett antal anvisningar om
hur man ska använda Liahona.

2. Förklara hur anvisningarna också kan hjälpa dig att bättre
använda skrifterna.

Almas råd till sin son Shiblon var kortfattade (bara ett kort
kapitel) men kraftfulla. Gå noga igenom dem när du läser
om Shiblons starka och svaga sidor. Var också uppmärksam
på hur du kan vara till glädje för dina föräldrar.

Alma 38
Alma ger råd till sin son Shiblon

Förstå skrifterna
Alma 38

Alma 38:12 – ”Tygla alla dina lidelser”
Syftet med en betsel är att kon-
trollera och styra hästen, inte
att plåga eller förstöra den. Det
är vad som menas med rådet att
”tygla” sina lidelser. ”Är själv-
disciplin klokt därför att något
är fel med våra lidelser, eller
därför att någonting är rätt med
dem? Alma lärde sin son: ’Se
även till att du tyglar alla dina
lidelser, så att du må vara fylld
med kärlek.’ (Alma 38:12; kursive-
ring tillagd.) Han sade inte att
vi skulle eliminera, eller ens

undertrycka våra lidelser, utan att vi skulle tygla dem – utnyttja,
kanalisera och fokusera dem. Varför? Därför att disciplin
möjliggör en rikare, djupare kärlek” (Bruce C Hafen och Marie
K Hafen, The Belonging Heart [1994], s 302).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Alma 38.

Att vända svaghet till styrka

1. Gör två kolumner i din anteckningsbok och skriv ”Shiblons
starka sidor” över den ena, och ”Förmaningar till Shiblon”
över den andra. Läs Alma 38:1–5, 10–15 och skriv ner vad du
tror var hans starka sidor och vad han förmanades att göra.

2. Läs Ether 12:27 och förklara hur vi genom att ge akt på våra
ledares förmaningar kan bli stärkta.

Skriv ett brev

Alma undervisade sin son Shiblon om hur man får andlig
kunskap.

1. Gör följande typ av översikt, men utelämna frågorna.
Sök, under din genomgång av Alma 38:6–9, efter svaren
på frågorna och skriv ner den vers eller de verser som
besvarar dem.

Själsångest (v 8) – Sorg,
ångest

Måttlig (v 10) – Använda
självkontroll
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2. Skriv i din anteckningsbok ett brev till en vän där du förklarar
hur man får andlig kunskap.

Alma var nöjd med sina söner Helaman och Shiblon.
Men han var inte nöjd med sin son Coriantons omoraliska
uppträdande. Alma var medveten om den smärta som hör
ihop med synd och ville att andra skulle slippa den smärtan
(se Alma 36:11–16). Följaktligen hade han något mer att
säga till Corianton än till sina andra söner. Lägg märke till
vad Alma rådde sin son att göra för att övervinna sina synder.

Förstå skrifterna
Alma 39

Var mig till djup sorg (v 3) –
Stor bedrövelse, smärta

Sköka (v 3) – Omoralisk
kvinna, prostituerad

Sarga (v 7) – Plåga, i djup sorg

Budskap (v 15) – Nyheter

Alma 39
Den sexuella syndens allvarliga natur

Vilket är enda sättet som vi kan bli frälsta?

Vad utstod Alma för att få sina synders
förlåtelse?

Hur beskrev Alma den födelse som människor 
går igenom när de omvänder sig?

Hur får de som är födda av Gud större andlig 
kunskap?

Andlig kunskap

Alma 39:5–6 – Hur allvarliga är sexuella synder
i Herrens ögon?

I ett budskap under generalkonfe-
rensen i oktober 1942, förkunnade
första presidentskapet:

”Sexuell synd . . . är i all sin gräslig-
het näst efter mord . . .

Ni kan inte inlåta er i utomäkten-
skapliga sexuella förhållanden . . .
och sedan undgå straffen och
domarna som Gud uttalat över
denna synd” (i Conference Report,
okt 1942, s 11).

Alma 39:6 – På vilket sätt är mord förlåtligt?
Äldste Bruce R McConkie lärde: ”Mördare blir slutligen
förlåtna, men endast så till vida att alla synder blir förlåtna
utom synd mot den Helige Anden. De blir inte förlåtna i
bemärkelsen att celestial frälsning är tillgänglig för dem”
(Mormon Doctrine, s 520).

Äldste Spencer W Kimball, dåvarande medlem av de tolv
apostlarnas kvorum, förklarade:

”Johannes skrev att ’ingen mandråpare har evigt liv förblivande
i sig’ [1 Joh 3:15.] Mördaren förnekar sig själv frälsning i det
celestiala riket, och i denna bemärkelse kan han inte få sitt brott
förlåtet . . .

Naturligtvis erkänner både landets och Guds lagar att det
är en stor skillnad mellan mord eller överlagt dråp och dråp i
hastigt mod. Likaså måste människor tyvärr ta varandras liv
i krig” (Förlåtelsens under, s 115, 117).

Studera skrifterna
Gör aktivitet B och aktivitet A eller C när du studerar Alma 39.

Varför var Alma sorgsen?

1. Läs Alma 39:1–11 och skriv ner fem saker som Alma kände
sig sorgsen över att Corianton hade gjort, eller inte gjort, och
som förhindrade Corianton från att vara en god missionär.

2. Skriv ner vad Corianton behövde göra för att omvända sig
(se v 7–13).

Skriv ett brev

President Ezra Taft Benson lärde: ”Denna generations
hemsökelse är sexuell omoral” (Nordstjärnan, nr 6, 1986, s 3).
Gå igenom Alma 39:3–9 och skriv ett avsnitt i din anteck-
ningsbok som skänker styrka till någon som frestas av omoral.

1. Förklara hur allvarligt det är med sexuell omoral.

2. Berätta varför du inte tänker ge efter för frestelser.

3. Använd uttalandet i ”Förstå skrifterna” för Alma 39:5–6 och
förklara varför du tycker att de här synderna är så allvarliga
(se även L&F 42:24–25).
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Vad betyder ditt exempel?

Gå igenom Alma 39:11–13 och fundera över den betydelse som
Coriantons exempel hade för zoramiterna.

1. Jämför vad Corianton gjorde (se v 11), med vad han kallades
att förkunna (se v 15–16).

2. Vilken betydelse kan ett dåligt exempel ha för människorna?

3. Vilken effekt kan ett gott exempel ha?

Har du någon gång blivit tillfrågad av en vän om vad som
händer när vi dör? Hur skulle du besvara frågan? I Alma 40
finns de svar som Alma gav på ett flertal frågor om livet efter
döden. Läs vad Alma lärde och se om han besvarade frågor
som du har om nästa liv.

Förstå skrifterna
Alma 40
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Detta dödliga icke ikläder sig
odödlighet (v 2) – Denna
jordiska kropp kommer inte
att uppstå

Mellanrum (v 6) – Tiden
mellan

Brännande harm (v 14) –
Intensiv rättfärdig vrede

Överlämnande (v 15, 17) –
Uppgift, dom

Återställas (v 23) – Föras
tillbaka

Dräggen (v 26) – Den
bottensats och den främmande
substans som avlagras i
botten av en behållare med
vin. Att ”dricka dräggen”
av någonting är att dricka den
värsta delen av det

Alma 40
Andevärlden och uppståndelsen

Studera skrifterna
Gör aktivitet C och aktivitet A eller B när du studerar Alma 40.

Avsluta meningen

Ögna igenom Alma 40:1–8 och leta efter de ord som avslutar
var och en av följande meningar. Skriv ner de fullständiga
meningarna i din anteckningsbok.

1. ”Ingen uppståndelse skall äga rum . . . förrän .”

2. ”En tid är bestämd för alla .”

3. ”Det måste nödvändigtvis .”

Paradis eller fängelse?

Alma 40:11–15 nämner två tillstånd i andevärlden. Läs dessa
verser och skriv ner några av följderna för de rättfärdiga och
för de ogudaktiga efter döden.

Passa ihop uttalandet med en vers

Utgå från Alma 40:15–26 och skriv ner ett doktrinärt uttalande
om uppståndelsen för var och en av följande punkter:

1. Anden och kroppen

2. Vid tiden för Kristi uppståndelse

3. Mellan döden och uppståndelsen

4. Ett tillstånd av lycka eller elände

5. Ställas inför Gud

6. Allt kommer att återställas

Har du någonsin funderat över varför en del människor tycks
slippa följderna av att ha gjort något som är fel? Alma för-
klarade för sin son Corianton vad som händer dem som tycker
att det finns lycka i ogudaktighet. Lägg under din läsning
av Alma 41 märke till vad kapitlet lär om en slutgiltig dom,
om återställelsens princip och att alla i uppståndelsen kommer
att återfå de egenskaper och kännetecken som de förvärvade
under jordelivet.

Alma 41
”Ogudaktighet är aldrig lycksalighet”
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JUSTICE MERCY

Förstå skrifterna
Alma 41

Alma 41:2 – Vad menas med ”återställelseplanen”?
Ordet återställelse innebär att något förs tillbaka till ett tidigare
tillstånd. I Alma 40:1–41:2 liknas återställelseplanen vid
uppståndelsen, då när ande och kropp åter ska föras samman.
Ännu en betydelse ges i Alma 41:3–15. Återställelseplanen
omfattar också den sista domen, när vi tar emot en belöning
i enlighet med vad vi gjorde under jordelivet. President Joseph
Fielding Smith lärde: ”Det finns en gudomlig lag för kompen-
sation. Jordelivet är därför en prövotid. Människan ska dömas
i enlighet med sina gärningar och det finns en belöning eller
dom för de gärningar som utfördes i den fysiska kroppen. Det
finns ingen partiskhet i Guds rike. Vad den enskilde får ta emot
är vad han förtjänar” (Answers to Gospel Questions, 5:16). Vad
vi blir i evigheten är alltså en följd av vårt uppförande och våra
önskningar under jordelivet (se L&F 88:21–32).

Alma 41:11 – ”Bitterhetens galla”
Se ”Förstå skrifterna” för Alma 36:18 (s 125).

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Alma 41.

Besvara en fråga

Läs Alma 41:1–6 och besvara två av följande frågor om
återställelseplanen:

1. I de här verserna syftar ordet återställelse ibland på upp-
ståndelsen. Förklara på vilka andra sätt ordet återställelse
används här.

2. På vilket sätt är återställelseplanen rättvis?

3. Vad händer de ogudaktiga enligt Guds domar?

4. Vad är det i vårt liv som vi kommer att dömas för, enligt
Mosiah 4:30?

Förvrängt (v 1) – Betydelsen
förändrad

Erforderlig (v 2–3) –
Nödvändig

Köttslig (v 11, 13) – Jordisk,
dödlig

Kunskap om nyckelskriftställen –
Alma 41:10

President Ezra Taft Benson sade:
”Ni kan inte handla fel och
ändå känna er väl till mods. Det
är omöjligt!” (”To ’the Rising
Generation’”, New Era, juni 1986,
s 5). Använd Alma 41:3–10 för att
lättare besvara följande frågor:

1. Varför är president Bensons
uttalande sant både när 
det gäller detta liv och livet
härefter?

2. Varför är ogudaktighet aldrig
lycka? Varför blir vi lyckligare
när vi försöker följa Jesu Kristi exempel och lärdomar?

I slutet av sin undervisning av Corianton besvarade Alma
frågor om hur livet skulle vara utan omvändelse, synd, lag och
straff. Gud kan vara både rättvis och barmhärtig. Alma 42
kan hjälpa dig förstå varför du är här på jorden och hur viktigt
jordelivet är för din eviga utveckling.

Förstå skrifterna
Alma 42

Alma 42:7–9, 15 – Timlig och andlig död är en följd av
fallet och övervinns genom Jesu Kristi försoning
I sitt vittnesbörd om Jesus Kristus förkunnade första president-
skapet och de tolv apostlarnas kvorum:

”Han gav sitt liv för att sona alla människors synder. Hans offer
som ställföreträdare var en storslagen gåva till alla dem som
någonsin skulle leva på jorden.

Vi vittnar högtidligen om att hans liv, som är det centrala i hela
mänsklighetens historia, varken började i Betlehem eller slutade

Kerub (v 2–3) – En slags
änglalik varelse

Prövotid, prövotillstånd
(v 4, 10, 13) – Jordelivet

Timligt, timlig (v 7–9) –
Fysiskt, jordiskt

Tillämpar (v 22) – Genomför

Omvänder sig (v 23–24) –
Är botfärdig, ödmjuk,
ångerfull

Grand (v 25) – Liten bit

Alma 42
Barmhärtighet och rättvisa
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på Golgota. Han var Faderns förstfödde, den enfödde Sonen
i köttet, världens Återlösare.

Han uppstod från graven för att bli ’den förste av de avlidna’
(1 Kor 15:20)” (Den levande Kristus [1 januari 2000]).

Studera skrifterna
Gör aktivitet B eller aktivitet A och C när du studerar Alma 42.

Skriv ner dina svar

Använd Alma 42:1–10
för att lättare besvara
följande frågor:

1. Vilka två slags
död var en följd av
Adams fall?

2. Vilken slags död
skulle inte haft
någon effekt om
Adam hade ätit
av livets träd?

3. Vilken död skulle
Adam fortfarande
ha erfarit om han
ätit av livets träd?

4. Vad skulle följderna ha blivit om Adam hade ätit av livets
träd efter fallet?

5. Vad gjorde Herren med livets träd efter fallet? Varför?

6. Vad är avsikten med vår prövotid (vårt jordiska liv)?

7. Hur kan du på ett klokt sätt använda dig av den här
prövotiden?

Fyll i översikten

Gör följande översikt i din anteckningsbok. Använd dig av
Alma 42:11–24 och uttalandet från ”Förstå skrifterna” för
Alma 42:7–9, 15 för att fylla i ovalerna med de två viktigaste
följderna av fallet. Skriv ner i rektangeln hur dessa följder
övervinns. Därefter besvarar du frågorna.

Fallet

Fallets följder

Fallets
följder övervanns av . . .

1. Vad ”utför” försoningen och vad ”tillfredsställer” den, enligt
vers 15?

2. Skriv följande mening i din anteckningsbok och fyll i tom-
rummen med information från vers 17: Människan kunde
inte om hon inte först , vilket hon inte skulle
kunna göra om det inte fanns någon , vilket inte
skulle kunna finnas utan ett .

3. Hur övervinner försoningen den timliga döden? (Se v 23.)

4. Hur övervinner försoningen den andliga död som Adams
fall medförde? (Se v 23.)

5. Till vilken grupp ges barmhärtighet? (Se v 23–24.)

6. Vad får det dig att känna för Jesus Kristus, när du vet vad
försoningen gör för dig?

Gör ett sammandrag

Almas sista ord till sin son Corianton finns i Alma 42:27–31.
Föreställ dig att du är en förälder med en egensinnig son eller
dotter. Gå igenom Alma 42:27–31 och skriv en sammanfattning
om vad du kan göra för att tillrättavisa och stärka ditt barn.

I Alma 43 introduceras överbefälhavare Moroni, en stor
nephitisk militär ledare, och berättelsen om krigen mellan
lamaniterna och nephiterna fortsätter. Det finns många orsaker
till att Mormon tog med redogörelser om krig i Mormons
bok. Fundera över, när du läser de här sidorna, vad du skulle
vara villig att strida för. Finns det någonting som du skulle
riskera livet för att beskydda?

Förstå skrifterna
Alma 43

Heliga orden (v 2) –
Prästadömet

Underkuva (v 7) – Kontrollera

Tillvälla sig (v 8) – Ta på ett
orättfärdigt eller våldsamt sätt

Nödgade (v 14) – Krävde

Omgjordade sina länder
(v 20) – Fäste runt sin midja

Dolde (v 27) – Gömde

Krigslist (v 30) – Noggranna
planer

Alma 43
Nephiterna försvarar sina familjer, 

sin frihet och sin religion
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Studera skrifterna
Gör aktivitet A och aktivitet B eller C när du studerar Alma 43.

Identifiera de avsikter som ligger
bakom krig

1. Läs Alma 43:4–8 och skriv ner lamaniternas avsikter med
att starta ett krig.

2. Läs verserna 9–12, 26, 30 och skriv ner nephiternas avsikter.

3. Läs verserna 18–21 och skriv ner hur nephiterna förberedde
sig för krig.

4. Vad kan du lära dig av nephiterna om hur man förbereder
sig för att övervinna jordelivets frestelser? (Se även
L&F 27:15–18.)

Beskriv Moroni

1. Läs Alma 43:16–17, 23–26, 53–54 och gör en beskrivning av
Moroni, den store nephitiske militäre ledaren.

2. Beskriv en person som du känner och som har några av
Moronis egenskaper.

3. Identifiera två egenskaper som Moroni hade och som du
helst skulle vilja ha.

Rita en karta

Gå igenom Alma 43:22–53 som om du studerade krigshistoria
och gör följande:

1. Hänvisa till ”Tänkbara lägen för olika platser i Mormons bok
(i förhållande till varandra)” (s 203) och identifiera platser
som nämns i Alma 43:22–53.

2. Jämför vad som inspirerade lamaniterna att strida med vad
som inspirerade nephiterna, och förklara varför nephiterna
vann (se v 43–50).

3. Skriv ett kort stycke om vad du tycker är det viktigaste du
har lärt dig av detta krig.

Varför sade Moroni till sina krigare att de skulle sluta kriga när
de nästan förgjort sina fiender? Vad säger dig det om Moronis
hjärta? Det var stor skillnad på Moronis och på Zerahemnahs
ledarskap. Du bör ha i åtanke att båda var nephiter och att
en stor del av kriget utkämpades mellan de trofasta nephiterna
och de avfälliga nephiterna (som hade övertalat lamaniter att
strida med dem.) Kriget kunde ha förhindrats om det inte hade
varit för människor som Zerahemnah. Vad känner du när
någonting som hade kunnat gå att undvika, händer i ditt liv?

Förstå skrifterna
Alma 44

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 44.

Håll en intervju

Föreställ dig att du har möjlig-
het att intervjua överbefälha-
vare Moroni och Zerahemnah
efter kriget. Gå igenom Alma
44:1–9 och ta med följande
som en del av intervjun:

1. Jämför Moronis och
Zerahemnahs uttalanden
om vad som orsakade
den nephitiska segern
(se Alma 44:3–4, 9).

2. Förklara varför du tror
att det är svårt för en del
människor att känna igen
Guds kraft (se 3 Nephi 2:1–2).

Skriv en nyhetsrapport

Skriv en nyhetsrapport om det fältslag som beskrivs i
Alma 44:11–24 till läsare som är ivriga att få höra nyheter
om kriget.

Tillfoga (v 7) – Ge, orsaka

Livsgnistan utsläckes (v 7) –
Alla dog

Fästet (v 12) – Handtaget

Vred (v 16) – Mycket arg

Alma 44
Nephitisk seger
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Gör en jämförelse

1. Gå igenom Alma 44:11–24 och skriv ner hur Moroni
visade både rättvisa och barmhärtighet, även under krig
(se Alma 43:54).

2. Läs Alma 42:22–24 och jämför Moronis rättvisa och
barmhärtighet med Guds rättvisa och barmhärtighet.

När intervjuades du senast av din far eller av en prästadöms-
ledare? Innan Alma överlämnade uppteckningarna och
ledarskapet till sin son Helaman, intervjuade och välsignade
han honom. Jämför intervjun med Helaman med de som
du har varit med om. Lägg märke till de viktiga instruktioner
som han fick och hur svår hans kallelse skulle bli.

Förstå skrifterna
Alma 45

Alma

Alma 45:18–19 – Blev Alma förvandlad?
President Joseph Fielding Smith lärde: ”Det är mycket rimligt
att anta att både Mose och Alma, liksom Elia och Johannes

Nedsjunka (v 10, 12) –
Gradvis avfalla

Pest (v 11) – Sjukdomar

Upphöra att vara till
(v 11, 14) – Fullkomligt
tilllintetgjorda

Vällust (v 12) – Omoral

Skiljaktigheter (v 21, 23) –
Uppror, avfall

Ordning (v 21) –
Omorganisering

Alma 45
Almas avsked

[uppenbararen], förvandlades för att utföra något arbete som
Herren hade i beredskap för dem i framtiden” (Answers to Gospel
Questions, 5:38). När rättfärdiga personer blir förvandlade
förändras deras kroppar så att de inte är underkastade jordisk
smärta eller död. Ibland tas förvandlade varelser bort från
jorden för att fullgöra Herrens avsikter. Förvandlade personer
kommer emellertid att genomgå en framtida förändring i vilken
de övergår från att vara förvandlade till att vara uppståndna.

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 45.

En intervju med Alma

Alma 45:1–8 innehåller Almas intervju med sin son Helaman.
Låtsas att Alma intervjuar dig. Skriv ner Almas frågor och hur
du skulle besvara dem.

Framför din åsikt

Gå igenom Alma 45:9–14.

1. Sammanfatta den viktiga profetia som Alma bad Helaman
att hemlighålla.

2. Skriv ner din åsikt om varför profetian behövde hållas
hemlig.

3. Vad säger denna profetia om Almas förmåga att profetera
och se framtiden som en gåva från Gud?

Förvandlade varelser

Läs Alma 45:18–19 och uttalandet av president Joseph Fielding
Smith i ”Förstå skrifterna” för Alma 45:18–19. Skriv ner
åtminstone tre sanningar som du lärde dig om förvandlade
varelser, från var och en av källorna.

Minns du när du läste om Amlicis uppror i Alma 2? Ett
liknande uppror beskrivs i Alma 46. Amalickiah, som också
han ville bli kung, försökte störta den nephitiska regeringen.
Ta reda på vilken nephitisk överbefälhavare som steg fram
för att göra motstånd mot honom. Han blir troligen en av
dina favorithjältar i Mormons bok. Lägg också märke till den
metod som denne överbefälhavare använde för att samla sitt
folk för frihetens sak och begrunda varför den var så effektiv.

Alma 46
Frihetssymbolen

132



Förstå skrifterna
Alma 46

Studera skrifterna
Gör en av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 46.

Identifiera nyckelord

1. Rita tre kolumner och kalla dem för ”Amalickiahs önskan”,
”Amalickiahs metod” och ”Amalickiahs följder”. Gå igenom
Alma 46:1–7 och skriv ner nyckelorden under dessa rubriker.

2. Gå igenom verserna 8–10 och förklara vad vi kan lära oss av
följderna av Amalickiahs inflytande på nephiterna.

3. Vilka av dagens människor, grupper eller organisationer
kan ha samma önskningar och använda samma metoder som
Amalickiah?

Skriv en version för vår tid

Läs vad överbefälhavare Moroni skrev på frihetssymbolen,
enligt Alma 46:12. (Du kan markera det i dina skrifter.)
Förbered din egen frihetssymbol som du kan sätta upp i ditt
rum eller visa på seminariet. Ta med ord eller bilder om vad
du tycker är värt att bevara och försvara.

Förklara bilden

Omgjordat sina länder (v 21) –
Fäste runt sin midja

Återstod (v 23–24) – De som
blev kvar

Motade (v 32) – Stoppade,
förhindrade

Gå igenom Alma 46:21–28 och gör en dagboksanteckning som
om du själv var där. Förklara vad följande bild beskriver
och hur du skulle ha känt när du lyssnade till överbefälhavare
Moroni.

Det faktum att Amalickiah var tvungen att fly från
Zarahemla för att rädda sitt liv hindrade inte hans

planer att ta makten. Han planerade
att använda lamaniterna till
att hjälpa till med att besegra
nephiterna så att han kunde
bli kung över hela landet. Du

kommer att märka att
hans listiga plan
avslöjar hans
ondska och hur
lite han brydde

sig om någon
annan än sig själv.

Förstå skrifterna
Alma 47

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 47.

Gör en översikt över planen

I Alma 47:4–19 finns en redogörelse för Amalickiahs planer att
bli kung. Använd nedanstående verser och förklara de vad och
varför som hans plan består av.

Kungörelse (v 1–2) – Officiellt
budskap eller tillkännagivande

Avsätta (v 8) – Ta bort från
makten

Bud, budbärare (v 10, 32) –
Officiell budbärare

Så småningom (v 18) –
Gradvis, lite åt gången

Tecken (v 23) – Symbol

Bedrägeri (v 30, 35) –
Oärlighet, stöld

De som skilt sig (v 35–36) –
Upprorsmakare

Alma 47
Mannen som ville bli kung
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Vad skulle de ha sagt?

Läs i Alma 47:20–29 vad Amalickiah gjorde, och skriv ett kort
uttalande som du tycker är representativt för vad var och en av
följande grupper skulle ha kunnat sagt om vad som hände:

1. Kungens tjänare

2. Amalickiahs tjänare

3. Ammons folk

Skriv ett ”sålunda se vi-uttalande”

Alma 47:36 lär oss intressanta sanningar om livet. Begrunda
vad Mormon skrev och skriv ner en sak som vi kan lära oss av
den här versen och hur det går att tillämpa i vår tid.

Tänk på en ledare som
haft stort inflytande
på ditt liv. Vilka egen-
skaper tror ni att en
framgångsrik ledare
har? Herren välsig-
nade nephiterna med
en stor ledare under
en tid då lamaniterna
var beslutna att regera
över hela landet. Vad
gjorde överbefälhavare
Moroni stor? Försök,
när du läser Alma 48,
att hitta några av
hans karaktärsegen-
skaper som du skulle
vilja ha. Leta också

efter den imponerande hyllning som Mormon gav denne
modige ledare.

Alma 48
Överbefälhavare Moroni, en gudsman

(se v 5) (se v 4)

(se v 10) (se v 8)

(se v 13)

(se v 18)

Vad gjorde Amalickiah? Varför gjorde han det? Förstå skrifterna
Alma 48

Alma 48:19 – ”Icke mindre verksamma”
När vi läser om stora hjältar
i skrifterna kan det ibland
kännas som om vi inte når
upp till deras höga normer,
eller som om vi inte kan
göra lika mycket för att
hjälpa till med att bygga
Guds rike. President
Howard W Hunter, dåva-
rande president för de
tolv apostlarnas kvorum,
lärde: ”Inte alla i skolan är
ämnade att bli elevkårens
ordförande, eller Hjälp-
föreningens president, eller
lärare i äldstekvorumet. Ni

är inte alla ämnade att bli som en Moroni som får kollegernas
beröm hela dagen, varje dag. Nej, de flesta av er kommer att
vara obemärkta, relativt okända människor som kommer och
går och utför ert arbete utan större åthävor. Till dem av er som
kanske tycker att detta låter ensamt, skrämmande eller bara
anspråkslöst, vill jag säga att ni inte är ’mindre nyttiga’ än
de mest uppseendeväckande av era kamrater. Ni är också en
del av Guds armé” (’No Less Serviceable’”, i Brigham Young
University 1990–91 Devotional and Fireside Speeches [1991], s 2).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 48.

Jämför förberedelserna

Både Moroni och Amalickiah hade en plan för hur de skulle
vinna det kommande kriget.

1. Gå igenom Alma 48:1–10 och jämför vad varje ledare gjorde
för att förbereda sitt folk.

2. Vad var det första överbefälhavare Moroni gjorde för att
förbereda sitt folk? Vad lär er det om hans visdom och tro?

3. På vilka sätt kan du tillämpa vad Moroni gjorde på de
utmaningar du möter i livet?

Skriv en inledning

Använd tankar från Alma 48:10–13, 17–18 och skriv ner någon-
ting som kan läsas upp om du skulle bli ombedd att introducera
Moroni som talare på brasaftonen för ungdomar.
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Fästning (v 9) – Byggnad som
används som försvar

Verksamma (v 19) –
Hjälpsamma, användbara,
effektiva

Barbariska (v 24) – Brutala
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Vad hade de för uppfattning om krig?

Anta att din historielärare ber klassen att undersöka vad olika
religioner eller kulturer tror angående krig.

1. Studera Alma 48:14–16, 23–25 och skriv ett avsnitt som
förklarar vad nephiterna ansåg.

2. Vad tror du att det skulle göra för skillnad om alla i världen
trodde så?

I Alma 48 finns en redogörelse för hur Moroni och Amalickiah
förberedde sig för att gå ut i krig. I Alma 49 kan du läsa om
följderna av förberedelserna. Vilken skillnad tror ni det gör att
förlita sig på sin egen styrka, som Amalickiah, eller på Herren,
som Moroni? När du läser kapitlet sök då efter sätt som du,
i ditt eget liv, kan tillämpa principerna du lär dig.

Förstå skrifterna
Alma 49

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Alma 49.

Var krigskorrespondent

Anta att du är en nyhetsreporter som utsetts att följa med den
lamanitiska armén ut i striden.

1. Förbered en rubrik och en kort nyhetsrapport för var och en
av följande tre skriftställen och beskriv för dina läsare vad
som hände: Alma 49:1–12, 13–25 och 26–30.

2. Aposteln Paulus lärde att ”det är inte mot varelser av kött och
blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna,
mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans
andekrafter i himlarymderna” (Ef 6:12). Förklara hur du kan
använda det du lärde dig av nephiternas krigsförberedelser
och tillämpa det i dina andliga strider eller konflikter med
synden och ondskan.

Förlagt (v 2) – Placerat Jordvall (v 4) – Mur med
smuts eller jord

Alma 49
Nephitisk seger

Hur ofta har du under dina studier av Mormons bok läst om
Herrens löfte att om folket håller hans bud så
ska de ha framgång i landet? Och hur ofta
har du sett bevis på sanningen i detta löfte
i de människors liv
som beskrivs
i Mormons
bok? Alma 50
är ännu ett
exempel på
denna san-
ning. Varför tror
ni att Herren så
ofta lät sina tjänare
upprepa det budskapet?

Förstå skrifterna
Alma 50

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Alma 50.

Rita en bild

Alma 50:1–6 innehåller en beskrivning av det slags försvar
som byggdes för att skydda städerna. Rita upp hur du tror
att försvaret såg ut. Kom ihåg att de räckte för att nephiterna
skulle slå tillbaka de många lamanitiska krigarna.

Förklara varför

Alma 50:23 innehåller en viktig observation om den här
tidpunkten i den nephitiska historien.

1. Studera Alma 50:17–22 och skriv ner de sanningar som
Mormon ville att vi skulle lära oss.

2. Varför tror du att dessa människor var så lyckliga?

Palissad av stolpar (v 3) –
Staket med spetsiga pålar

Besannas (v 19) – Visades vara
sanna

Alma 50
Herren ger sina lydiga barn framgång
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Vad gör du när du ställs inför motstridiga uppfattningar eller
viktiga frågeställningar? När du läser Alma 51, var då upp-
märksam på den konflikt som nephiterna ställdes inför och vad
som gjorde situationen ännu svårare. Fundera över vilken
grupp du skulle ha gått med i, om du hade levt på den tiden.

Förstå skrifterna
Alma 51

Alma 51:5–6 – Vilka var frimännen och kungsmännen?
Två olika slags regeringar beskrivs i Alma 51. En av dem var
grundad på tanken att folkmajoriteten (frimän) skulle välja
”det som är rätt” (se Mosiah 29:26). Den andra var en grupp
människor (kungsmän) som ville ha ”makt och myndighet över
sina medmänniskor” (Alma 51:8).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 51.

Gör en beskrivning

Vilka slags budskap kan kungsmännen och frimännen ha
använt sig av för att övertala människorna att stödja deras
respektive uppfattning? När du har läst Alma 51:1–8 gör
du en kort beskrivning av deras olika politiska åskådningar.

Finn svaret

När du studerar Alma 51:13–21 skriv då upp svaren på följande
frågor:

1. Hur reagerade kungsmännen på lamaniternas angrepp?

Förnäm börd (v 8) – Adel,
rikedom, makt

Hätsk, vred (v 13–14) – Arg

Begäran (v 15) – Petition,
formellt skriven förfrågan

Benämning (v 21) – Namn,
titel

Anspråk på att ha ädelt blod
(v 21) – Påstod att de var
personer med hög ställning på
grund av sin härkomst

Alma 51
Kungsmännens uppror

2. Hur reagerade regeringen på kungsmännens handlingar?

3. Hur gjorde Moroni slut på kungsmännens uppror?

4. Varför tror du att det var nödvändigt för Moroni att göra
som han gjorde?

5. Varför tror du att Mormon så detaljerat berättade om dessa
hot mot friheten i sin sammanfattning av de nephitiska
uppteckningarna? (Se Mormon 8:34–35.)

Återge en berättelse

Gå igenom Alma 51:29–37 och skriv med egna ord ner en
berättelse om Teancum och Amalickiah som du kan berätta för
barnen i Primär.

Har du någonsin ställts inför ett dilemma? Ett dilemma är en
situation som kräver ett svårt beslut mellan olika alternativ.
I Alma 52 ställdes nephiterna inför ett annat svårt dilemma.
När du läser kapitlet var då uppmärksam på hur Herren
hjälpte dem att lösa sitt dilemma och fundera över hur detta
hjälper dig att lösa dina egna dilemman.

Förstå skrifterna
Alma 52

Gissla (v 10) – Attackera,
plåga

Iver (v 24) – Energi, styrka

Hade ett okuvligt sinne
(v 33) – Var ovillig att ge upp

Alma 52
Nephitisk seger
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Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Alma 52.

Identifiera dilemmat och
sammanfatta lösningen

Lamaniterna erövrade många nephitiska städer och använde
sina befästningar för att skydda sina trupper mot de nephitiska
arméerna. Läs Alma 52:16–20 och identifiera det dilemma som
de nephitiska ledarna ställdes inför.

1. Gå igenom verserna 21–32 och skriv ett kort avsnitt som
sammanfattar den strategi som nephiterna använde för att
besegra lamaniterna.

2. Vilka planer eller beslut kan du göra och fatta nu, som
hjälper dig att övervinna Satans angrepp under ditt liv?

Äldste Rex D Pinegar, som är medlem
av de sjuttios kvorum, sade: ”De av
er som läst Mormons bok är bekanta
med berättelsen om Helamans söner.

(Se Alma 53:56–58.) När deras fäder
omvändes till evangeliet, slöt de

förbund med Herren att de
aldrig mer skulle ta till vapen.
Men till sist hotades deras

hem av fientliga arméer i så hög
grad att fäderna måste välja mellan

Alma 53
De två tusen modiga krigarna

att kämpa eller dö. Det var då som de två tusen unga männen,
som inte var bundna av samma förbund, frivilligt åtog sig
att försvara sina föräldrar och sina hem” (Nordstjärnan,
apr 1983, s 41). Vad kan vi lära oss av deras tro och deras
handlingar? President James E Faust sade till de aronska
prästadömsbärarna i kyrkan: ”För mig ser ni unga män ut
som Helamans unga krigare, ’mycket tappra och modiga,
fulla av styrka och verksamhet’. Likt dem hoppas vi att ni är
män ’som alltid troget [utför] vad som än [blir er] anförtrott’”
(Nordstjärnan, juli 1998, s 44).

Förstå skrifterna
Alma 53

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 53.

Kom fram till lösningar

Den nephitiska armén hade varit segerrik men ställdes senare
inför svåra problem.

1. Läs Alma 53:1–7 och identifiera åtminstone tre problem som
nephiterna ställdes inför vid denna tidpunkt.

2. Identifiera de lösningar som överbefälhavare Moroni hade
för varje problem.

Nödsakade (v 15) – Tvungna

Bröstvärn av timmer (v 4) –
Befästningsmur av trä

Ränker (v 8–9) – Hemliga
sammansvärjningar
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Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 54.

Tre brev

Gå igenom brevväxlingen i Alma 54:1–4, 11–12, 15, 20.

1. Vem skrev det första brevet? Vad begärde han?

2. Vem skrev det andra brevet? Vad hade överbefälhavare
Moroni för planer när det gällde utbyte av fångar?

3. Vem skrev det tredje brevet? Varför samtyckte han till dessa
villkor?

Skriv om löftena

Fundera över överbefälhavare Moronis löften och skriv om
dem på ett modernare språk.

1. Första löftet (se Alma 54:6)

2. Andra löftet (se v 10)

3. Tredje löftet (se v 12)

4. Varför tror du att Moroni var så arg på Ammoron?
Hur känner du dig när du ser hur andra blir hotade med
fysiskt våld?

Jämför de två männen

Jämför Moronis ord (se Alma 54:4–14) med Ammorons
(se v 16–24). Skriv ner vad du lärde dig om dessa två män
genom det som de skrev.

Frälsaren lärde sina lärjungar: ”Var därför kloka som ormar”
(Matteus 10:16). Hans lärjungar i Amerika behövde också
inspiration och visdom, ibland till och med list, för att bevara
sin frihet. Se vilken listig strategi som Moroni använde sig
av för att befria de nephitiska krigsfångarna utan att något liv
behövde gå förlorat.

Förstå skrifterna
Alma 55

Falskhet (v 1) – Lögn,
bedrägeri

Så småningom (v 14) – Snart

Ränker (v 27) – Hemliga
planer, sammansvärjningar

Alma 55
Nephitiska fångar befrias
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Jämför förbunden

1. Jämför det förbund som Ammons folk ingick (se Alma
53:10–15), med det förbund som deras söner ingick (se v 17).

2. Skriv ett avsnitt som förklarar varför det är viktigt att hålla
förbund.

Finn liknande egenskaper

Läs Alma 53:20–21 och skriv ner de egenskaper som de två
tusen unga männen hade och som våra heltidsmissionärer
också ska ha.

Överbefälhavare Moroni skrev ett brev till Ammoron, den
lamanitiske ledaren, för att förhandla om
utbyte av fångar.
Vad skulle du
skriva i ett brev
till en fiende?
Det som Moroni valde
att skriva kanske
överraskar dig. När du
läser Moronis brev och
Ammorons svar lägg då
märke till de djupa käns-
lorna de hade på var sitt håll.

Förstå skrifterna
Alma 54

Förplägning (v 2) – Mat och
förråd

Hans allsmäktiga vredes
svärd (v 6) – Guds straff

Vårt första arveland (v 12) –
Plats där vårt folk först bodde
(Nephis land)

Hämnas hans blod på eder
(v 16) – Döda er eftersom ni
dödade honom

Andats (v 19) – Uttalat, sagt

Utrotade (v 20) – Fullständig
undergång

Alma 54
Ett utbyte av brev

Ammoron
 

Jag vill byta 

en lamanit 
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Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Alma 55.

Gör ett prov

Gå igenom hur Moroni befriade de nephitiska fångarna genom
att läsa Alma 55:4–24 och skriv sex provfrågor med svar.
Frågorna bör kräva att man svarar med fullständiga meningar.

Har du någonsin kommuni-
cerat med någon genom brev?
Kanske har du regelbundet
skrivit till en vän eller familje-
medlem som varit missionär.
Du har kanske utvecklat en
vänskap med någon i en annan
stad eller i ett annat land.
När vi delar med oss av goda
nyheter kan det lyfta upp någon
andligen, lysa upp en dag och
ha en behagligt smittsam effekt
på denna person. När du läser
Alma 56 lägg då märke till
de goda nyheter som Helaman
gav om sina nya soldater. Lägg

också märke till vad han skrev till överbefälhavare Moroni om
hur Herren beskyddade dessa trofasta unga män.

Förstå skrifterna
Alma 56

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 56.

Tapperhet i strid

Läs Alma 56:42–56 och besvara följande frågor:

1. Varför var Ammons folk så modigt?

2. Vad gav Helaman ”stor glädje” efter striden?

Vedermödor (v 7) –
Svårigheter

Tappert (v 16) – Modigt

Göra utfall (v 29) – Plötsligt
angrepp

Alma 56
De två tusen modiga krigarna i strid

Skriv ett brev

Gå igenom Alma 56:27–29, 47–48,
54–56 och föreställ dig att du är
en av de modiga unga soldaterna.
Skriv ett brev till dina föräldrar
som förklarar hur deras hjälp och
inflytande hjälper dig som soldat.

Förklara vad det är som händer
i versen

Följande karta illustrerar de händelser som beskrivs i
Alma 56:27–54. Skriv ner var och en av de skriftställehänvis-
ningar som står på kartan och förklara sedan vad som
hände enligt redogörelsen.

Barn som trofast följer rättfärdiga föräldrars och ledares
lärdomar kan uträtta stora saker i livet. Helamans två tusen
unga män var sådana barn som trofast kämpade i kriget

Alma 57
De två tusen modiga krigarna 

undkommer döden

2000 unga krigare

Den av lamaniterna 
ockuperade staden 
Antiparah Den nephitiska 

staden Judea

v 33

v 34–36

v 39–41
v 44,
47–48

v 49–54

v 37–38

N

Lamanitisk här

Antipus’ här
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mot lamaniterna. När du läser Alma 57, fundera då över vad
dessa unga krigare uträttade och varför de kunde uträtta det.

Förstå skrifterna
Alma 57

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Alma 57.

Skriv nyckelord

Gå igenom Alma 57:19–27.

1. Skriv nyckelord och meningar som enligt din åsikt förklarar
vad de unga männen gjorde och trodde på som ledde till
deras mirakulösa räddning.

2. Skriv kortfattat om hur du har utvecklat din tro och om ett
tillfälle då du fick hjälp av Guds kraft som en följd av din tro.

Håll en presskonferens

Föreställ dig att du som representant för den nephitiska rege-
ringen håller presskonferens om kriget. Använd informationen
i Alma 57:19–36 för att besvara följande frågor:

1. Hur många blev dödade och sårade i den senaste striden?

2. Hur förklarar du att ingen av de två tusen unga soldaterna
blev dödad?

3. Varför dog så många av de lamanitiska krigsfångarna?

Den nephitiska hären ställdes ofta inför större lamanitiska
härar i striden. I Alma 58 berättas om ett tillfälle då den
nephitiska hären var i desperat behov av förråd och förstärk-
ningar. Har du någonsin känt dig överväldigad av händelser
i ditt liv? Vad hjälpte dig? När du läser det här kapitlet
lägg då märke till vad det var som motiverade nephiterna att
fortsätta. Ta reda på vad det var de trodde på som gav dem
kraft att övervinna sina svårigheter.

Alma 58
Nephiter erövrar staden Manti

Inlåta oss (v 7) – Ge oss in i

Undsättning (v 12) – Hjälp,
stöd

Oförskräckta (v 20) – Orädda,
inte modfällda

Tillskriva (v 26) – Ge äran till

I en hop (v 33) – Som en
grupp

Förstå skrifterna
Alma 58

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Alma 58.

Fundera över en nutida tillämpning

Läs Alma 58:1–13.

1. Vad gjorde nephiterna när de ställdes inför en överväldigande
situation?

2. Skriv om en aktuell situation som kan lösas genom att göra
något liknande.

Om det var du

Läs Alma 58:39–41.

1. Skriv kortfattat ner vad Helaman sade om de unga krigarna.

2. Om du är en ung kvinna, vad skulle du tycka om att vara
vän med eller gå ut med en pojke som har dessa egenskaper?
Varför? Om du är en ung man, hur skulle det kännas att
få höra att du hade sådana egenskaper? Vad kan du förändra
i ditt liv för att utveckla dessa egenskaper?

De lamanitiska styrkorna blev allt starkare och hotade de
nephitiska städerna. Överbefälhavare Moroni skickade ett brev
till Pahoran i vilket han bad om fler krigare och utrustning
för att kunna försvara landet, men hjälpen kom aldrig. När du
läser Alma 59 lägg då märke till vad som hände till följd av
denna brist på stöd och försök finna åtminstone två saker som
oroade Moroni när det gällde hans folk och den regering som
borde ha gett honom stöd.

Alma 59
Moroni skickar efter hjälp

Locka (v 1) – Lura, förleda

Bud (v 4) – Officiell budbärare

Gjorde utfall (v 6) – Rusade
framåt för att angripa

List, krigslist (v 6, 28) –
Noggranna planer

Bakhåll (v 16) – De höll sig
gömda

Förordningar (v 40) – Lagar
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Förstå skrifterna
Alma 59

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Alma 59.

Skriv ett brev

Gå igenom Alma 59:3–13 och skriv ett brev till Pahoran i vilket
du tar med de frågeställningar och bekymmer som du skulle ha
haft om du varit i samma situation som Moroni.

Överbefälhavare Moroni bevittnade hur maktens vågskål slog
över till lamaniternas fördel. Medan den lamanitiska hären blev
allt större fick nephiterna varken utrustning eller förstärkning
från Pahoran. Vad skulle du oroa dig över, om du var Moroni?
Vad skulle du tycka om Pahoran? Alma 60 innehåller ett brev
som Moroni skrev till Pahoran. Ta reda på om Moronis tankar
och känslor påminner om de du skulle ha haft.

Förstå skrifterna
Alma 60

Alma 60:23–24 – ”Kärlet måste först göras rent inuti”
Det är viktigare att hålla vårt hjärta och våra sinnen rena än att
vara överdrivet oroade över yttre renlighet, för, som det står i
ordspråket, ”såsom människan tänker i sitt hjärta sådan är hon”
(Ords 23:7; fritt översatt från King James Bible, ö a). När Jesus
angreps för att hans lärjungar inte utförde den traditionella
handtvagningen innan de åt, sade han: ”Från hjärtat kommer
onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal.”
Han fortsatte med att säga att ”det är detta som gör människan
oren”, inte otvättade händer (Matteus 15:19–20).

Försett (v 5) – Gett,
överlämnat

Tanklös dvala (v 7) – Mental
tröghet

Lättja (v 14) – Lathet

Tillvälla (v 27) – Orättfärdigt
ta någonting

Hämma (v 30) – Komma
i vägen för, hindra

Fasthålla (v 34) – Förbli lojal,
stödja

Alma 60
Moronis brev till Pahoran

Nödgats (v 6) – Tvingats Liknöjdhet (v 13) – Brist på
intresse, försummelse

Moroni oroade sig över att hans nations själ var andligt sjuk och
att den behövde renas. President Ezra Taft Benson undervisade
om behovet av en sådan rening i vår tid:

”Om vi skall rena oss själva, måste vi försaka omoral och vara
rena . . .

Mina kära bröder och systrar, när vi renar oss själva, kommer
det att bli förändringar i våra personliga liv, i våra familjer,
och i kyrkan” (Nordstjärnan, nr 6, 1986, s 3, 5).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Alma 60.

Välj en ledare

Föreställ dig att överbefälhavare Moroni var kandidat till ledar-
posten i ditt land. Läs Alma 60:2–10 och skriv ner de egenskaper
som enligt din åsikt skulle göra honom till en bra ledare.

Välj uttalanden

Sök igenom Alma 60:10–15 och skriv
ner i dina anteckningsbok tre av
följande uttalanden som du tycker bäst
representerar de tankar som Moroni
uttryckte i sitt brev till Pahoran.

1. Nephiternas ledare älskade och gav
stöd åt sina krigare.

2. Nephiternas ledare var ansvariga för
att deras trupper blev dödade.

3. De nephitiska ledarna gjorde ingen-
ting medan soldaterna dog i krig.

4. De nephitiska soldaterna dog till
följd av brist på tro.

5. Den nephitiska regeringen var lat
och försummade sin armé.

Gör omformuleringar

Här finns några meningar som hämtats från Alma 60:23–36.
Läs var och en i sitt sammanhang och skriv sedan om dem med
egna ord.

1. ”Tills vi först hava rengjort vårt kärl inuti” (v 24)

2. ”Då skall jag stifta uppror ibland eder” (v 27)

3. ”Det är för eder ondskas skull som vi hava haft så stor
förlust” (v 28)

4. ”Med mindre I given oss undsättning, se, så kommer jag till
eder” (v 30)

5. ”Eder ondska har sitt ursprung i eder kärlek till ära och
världens fåfängligheter” (v 32)

6. ”Jag söker ej efter makt utan efter att nedslå den” (v 36)

141



Staden Zarahemla och den nephitiska regeringen var tillfånga-
tagna av frihetens och rättfärdighetens fiender. Det var under
denna farliga tid som Pahoran fick Moronis brev. Hur skulle
du ha reagerat på Moronis brev om du hade varit Pahoran?
När du läser Pahorans svar tänk då på den upprörda tonen
i Moronis brev och vad för slags människa Pahoran var.

Förstå skrifterna
Alma 61

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Alma 61.

Problem och lösningar

Rita två kolumner i din
anteckningsbok och kalla
den ena för ”Problemet”
och den andra för
”Lösningen”. Läs Alma 61
och beskriv det problem
som Pahoran ställdes inför
och skriv ner de åtgärder
som han rekommenderade.
Förklara hur du tror
att Moroni reagerade på
Pahorans lösning.

Återge ett exempel

Gå igenom Alma 61:15–21.

1. Skriv ner två exempel på människor som du känner vilka
har haft framgång på grund av den styrka som de fick
av Herren.

2. Skriv ner två sätt som gör att du kan ha mer av Herrens
styrka i ditt liv.

Förbund (v 8) –
Överenskommelse

Tadlat (v 9) – Kritiserat,
klandrat

Förenligt (v 12) – Nödvändigt

Alma 61
Pahorans svar till Moroni

På grund av det mod och det ledarskap som Moroni och andra
nephitiska ledare visade slogs upproret från kungsmännen
i Zarahemla ner, och kriget med lamaniterna upphörde
slutligen. Hur tror du att nationen påverkades av upproret?

Vilken inverkan tror du att det långa och destruk-
tiva kriget mot lamaniterna

hade på det nephitiska
samhället och på kyrkan?
Leta efter svar på de
frågorna när du studerar

Alma 62.

Förstå skrifterna
Alma 62

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Alma 62.

Gör en översikt över händelserna

Skriv ner, för var och en av följande viktiga händelser
som beskrivs i Alma 62:1–11, två detaljer som anknyter till
berättelsen:

1. Höja frihetssymbolen (se v 1–5)

2. Besegra kungsmännen (se v 6–9)

3. Upprätthålla lagen (se v 10–11)

Vad skulle du säga?

Gå igenom Alma 62:12–17. Föreställ dig att du är ledare
för Ammons folk. Skriv ner vad du skulle vilja säga till de
lamanitiska krigsfångarna.

Upprorsmännen (v 6) –
Upproriska nephiter

Tappert (v 37) – Modigt

Överlämnade (v 43) – Gav
upp

Alma 62
Moroni tågar till Pahorans undsättning
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Skriv en dödsannons

Läs Alma 62:35–38 och skriv en dödsannons över Teancum.
(En dödsannons är ett meddelande om att en människa har
dött. Den innehåller kortfattad information om den döde.)
Ta med information om vem han var, vad han uträttade och
varför han gjorde det han gjorde.

Sammanfatta ett avsnitt

Gå igenom Alma 62:39–51.

1. Ange några anledningar till varför du tror att en del av
nephiterna var ”förhärdade” av kriget, medan andra hade
blivit ”saktmodiga”.

2. Förklara hur Helaman och hans bröder hjälpte folket att
övervinna krigets följder.

3. Vad kan du göra nu för att förbereda dig för svåra tider så
att ditt hjärta inte blir förhärdat?

När kriget mot lamaniterna var över utvidgade nephiterna
sina bosättningar till landet norrut. Varför tror du att denna
emigration var önskvärd? Var det för att de ville ha nytt
land och fler möjligheter, eller var det av någon annan orsak?
En del av dem som gav sig iväg till landet norrut försvann
och den plats som de bosatte sig på är okänd. Vart kan de ha
begett sig?

Förstå skrifterna
Alma 63

Heliga föremål (v 1, 11) – Heliga nephitiska uppteckningar och
föremål

Alma 63
Nephiter emigrerar till landet norrut

Alma 63:5–9 – Vem var Hagoth?
Hagoth byggde stora båtar och seglade norrut. Hans destination
var okänd för nephiterna. Nutida profeter har förkunnat att
Hagoths båtar nådde fram till söderhavsöarna, där de blev
en del av den polynesiska kulturen. År 1913, som svar på ett
telegram som president Joseph F Smith tidigare fått om att de
”kanske” var en del av Hagoths folk, sade han till en grupp
polynesiska heliga: ”Jag skulle vilja säga till er bröder och systrar
från Nya Zeeland, somliga av er tillhör Hagoths folk, och det
råder INGET TVIVEL om det!’ Han förklarade att när han var
missionär på Hawaii, vittnade Anden för honom att polynesi-
erna var ättlingar till Lehi (William A Cole och Elwin W Jensen,
Israel in the Pacific, s 388.) Senare, i invigningsbönen för templet
i Hawaii, tackade president Heber J Grant vår himmelske Fader
för att ”tiotusentals av Lehis ättlingar, i detta välsignade land,
har fått kunskap om evangeliet” (”The Dedicatory Prayer in the
Hawaiian Temple”, Improvement Era, feb 1920, s 283).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Alma 63.

Gör räkneexemplen

Gå igenom Alma 43:3, 17; 62:39; 63:3 och räkna ut följande:

1. I hur många år stred Moroni mot lamaniterna?

2. I hur många år kunde han leva i lugn och ro efter krigets
slut?

Skriv om det som du har lärt dig

Du har nu läst Almas bok. Skriv om ett skriftställe, berättelse,
eller någon del av boken, som du tycker har haft ett gott
inflytande på ditt liv. Berätta hur det har hjälpt dig att bli en
bättre person.

M I K R O N E S I E N
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Hawaiiöarna

Franska Polynesien
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Samoa
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SamoaTonga
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Kiribati
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Cooköarna
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Nauru
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Helamans bok

Höjdpunkter och bottennapp
Fram tills nu har du i Mormons bok läst om perioder då
nephiterna var rättfärdiga och perioder då de var ogudaktiga.
I Helamans bok sker pendlingen mellan rättfärdighet och
ogudaktighet så snabbt att man nästan blir förvirrad. Det får oss
verkligen att undra varför de var så instabila. Du vill kanske
göra noteringar i din anteckningsbok, eller göra en särskild
markering i dina skrifter, varje gång du läser att nephiterna
förändrades från rättfärdighet till ogudaktighet, eller från
ogudaktighet till rättfärdighet, i Helamans bok. Markera särskilt
hur Mormon förklarade dessa förändringar i Helaman 12.

Lamaniterna förändrar sig också
En annan ovanlig aspekt av Helamans bok är att lamaniterna
ofta var mer rättfärdiga än nephiterna. Faktum är att en av de
mest minnesvärda profeterna i denna bok, och i hela Mormons
bok, är en lamanit som hette Samuel.

Förberedelser för Frälsaren
Helamans bok avslutas strax före Jesu Kristi födelse. President
Ezra Taft Benson lärde att ”uppteckningen av nephiternas
historia just före Frälsarens besök avslöjar många paralleller till
våra dagar, då vi väntar på Frälsarens andra ankomst”
(Nordstjärnan, juli 1987, s 3). Du vill kanske söka efter dessa
paralleller när du läser Helamans bok.

Mosiah 
(mellan 130 och 92 f Kr)

Alma 
(mellan 91 och 53 f Kr)

Helaman 

(mellan 52 och 1 f Kr)

3 Nephi 
(mellan 1 och 35 e Kr)

4 Nephi 
(mellan 36 och 321 e Kr)

KÄLLA

Mormons sammandrag

av Nephis större plåtar

BÖCKER

När den store nephitiske domaren Pahoran dog uppstod det
en tvist om vem som skulle ersätta honom. Detta ledde till
oenighet och blodsutgjutelser. Under den här tiden ställdes
nephiterna inför två fiender: Kishkumen och Coriantumr.
Vilka var de här männen och vad hade de för avsikter? Även
om de stred mot nephiterna på olika sätt, var de eniga i sin
önskan att förgöra det nephitiska samhället.
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överdomare; 
mördad av 

Kishkumen

bror till 
Pahoran II; 
utsedd till 

överdomare 
efter 

mordet på 
hans bror

ledare
för de 

nephitiska 
härarna; 
son till 

överbefäl-
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Helaman 1
Krig i Zarahemla



Förstå skrifterna
Helaman 1

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Helaman 1.

Vem gjorde vad?

1. Skriv en mening om hur var och en av följande människor
i Helaman 1 handlade: Pahoran (sonen), Paanchi, Pacumeni,
Kishkumen, Coriantumr, Tubaloth, Moronihah.

2. Fundera på vad som sägs i Helaman 1:13–17 om Coriantumr
och Tubaloth. Använd informationen i verserna för att
avgöra vad dessa två ogudaktiga män hade gemensamt. Du
blir kanske förvånad.

Berättelsens sensmoral

1. Vad tycker du att nephiterna borde ha lärt sig av de händelser
som beskrivs i Helaman 1? Ge särskilda exempel från detta
kapitel.

2. Vad tror du att dagens människor kan lära sig av Helaman 1?
Ge några exempel från kapitlet.

Rita en bild

I Helaman 1:18–34 finns en beskrivning av Coriantumrs
ödesdigra militära beslut, som resulterade i hans nederlag. När
du har läst redogörelsen ritar du en bild som illustrerar vad
som hände med de lamanitiska härarna och varför Moronihah
kunde besegra dem.

I Helaman 1 skrev Mormon om två överdomare som blev
mördade. När du läser Helaman 2, lägg märke till vem den
nye överdomaren var. Varför tror du att de valde honom?
Vad gjorde han för att förhindra att han blev den tredje över-
domaren att bli mördad? Vad kunde göras med detta nya

Helaman 2
Gadiantons rövarband

Oräknelig (v 14) – Mycket stor

Nedhögg vakten (v 20) –
Dödade dem

Dröjde (v 23) – Stannade

Huvudstaden (v 27) –
Officiellt centrum för
regeringen

Lett (v 32) – Plötsligt placerat

och mäktiga hot mot den nephitiska nationen? Lägg också
märke till vad Mormon sade om följderna med dessa hemliga
föreningar.

Förstå skrifterna
Helaman 2

Helaman 2:8 – Vad är en hemlig förening?

Gadiantons rövarband, eller
organisation, var en hemlig
förening. Hemliga föreningar
är grupper med människor
som använder ogudaktiga
metoder för att få makt och
rikedom. De verkar i det
fördolda eftersom de försöker
bedra och utnyttja andra
människor. De verkar genom
svek, mord och bedrägeri
och är fiender till ärliga
regeringar och goda männi-
skor överallt. De är villiga
att göra allt vad som krävs
för att främja sina avsikter.

Nutida profeter har varnat oss för att det finns organisationer
idag som är lika farliga som Gadiantons rövarband var på
nephiternas tid.

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Helaman 2.

Identifiera de viktigaste
beståndsdelarna

1. Vad skrev Mormon, i Helaman 2:13–14, om vad som
skulle bli den slutliga följden av hemliga föreningar bland
nephiterna?

2. Läs Helaman 1:9–12 and 2:1–8, 11 och skriv vad hemliga
föreningar kan göra, varför de gör det, och hur de gör det.

Ge ett exempel från vår tid

1. Fundera över vad du lärt dig genom att utföra aktivitet A
och anteckna hur du skulle kunna påverkas av hemliga
föreningar.

2. Hur tror du att vi kan hjälpa till med att förhindra spridandet
av hemliga föreningar?

Gadianton

Lurade (v 3) – Hemligt
avvaktade

Föreningslänk (v 8) – Grupp
organiserad för att verka i
hemlighet
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Helaman 3 tar upp en tioårig händelse-
period bland nephiterna. Det var en tid
då nephiterna hade stor timlig fram-
gång. Kyrkan tillväxte också på ett
anmärkningsvärt sätt. Mormon fram-
höll särskilt vad vi kan lära oss av den
här redogörelsen. Lägg särskilt märke

till uttryck som ”sålunda
se vi” under dessa viktiga

lektioner för att se vad
vi bör lära oss.

Men allt gick inte
bra. Lägg märke till
de utmaningar som
nephiterna ställdes
inför. Vad var orsaken
till dem?

Helaman, son till Helaman

Förstå skrifterna
Helaman 3

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Helaman 3.

Gör en tidslinje

I Helaman 3 finns en del årtal. Varje vers på följande tidslinje
beskriver en händelse och det år som den inträffade. Rita en

Skiljaktigheter (v 1, 3, 14, 17) –
Argumenteringar, uppror

Blivit förödda (v 5–6) –
Ruinerade, ödelagda

Förehavanden (v 13) –
Handlingar, göranden och
låtanden

Opartiskhet (v 20) – Rättvisa

Sönderhugger (v 29) –
Avslöjar och förgör

List (v 29) – Klipskhet,
bedräglighet

Snaror (v 29) – Fällor

Ränker (v 29) – Knep,
bedrägerier

Helgade (v 35) – Gjorda rena

Överlämnade (v 35) – Fogade
sig efter

Helaman 3
En tid för framgång och tillväxt

tidslinje enligt nedan, i din anteckningsbok, och avsluta den
med vad du lärde dig i Helaman 3.

Förklara relationen

Vad finns det, enligt Helaman 3:1, för samband mellan högmod
och oenighet?

Tillämpa skrifterna

Föreställ dig att du har en vän som kämpar med att fatta rätt
beslut. Din vän vet att evangeliet är sant, men dåliga beslut
har fört med sig skuldkänslor och frågor om möjligheten att
omvända sig och om det är värt att omvända sig. På vilka sätt
kan du använda dig av det som står i Helaman 3:27–30, 35
för att hjälpa din vän undvika frestelser, återvända till kyrkan
och stärka sin tro på Jesus Kristus?

Framgång kan leda till ogudaktighet. Därefter kan ogudaktig-
het leda till undergång. Detta gäller inte bara nephiterna
utan också människorna i vår tid. Varför måste vi hotas med
undergång innan vi inser att vi befinner oss i andliga svårig-
heter? Varför lydde inte nephiterna Herren både under goda
och dåliga tider? I Helaman 4 beskrev Mormon vad som hände
när framgång ledde till ogudaktighet. Hans ord kan också
tillämpas på oss och på vissa delar av vårt samhälle idag.

Förstå skrifterna
Helaman 4

Förtryckte (v 12) – Visade
grymhet

Åsidosatt (v 21) – Inte brytt
sig om att lyda

Höllo sig till (v 25) – Förblev
trofast

Helaman 4
Ogudaktigheten och dess följder

Tidslinje: Helaman 3

Vers 1 3 18 19 23 32 33 37

År

Vad 
hände?
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Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Helaman 4.

Den universella synden

1. Det har sagts att högmod är den universella synden, vilket
innebär att nästan varje synd på något sätt är kopplad till
högmod. Rita upp detta förhållande i din anteckningsbok
genom att skriva högmod mitt på sidan. Gör en cirkel runt
ordet och dra pilar ut från cirkeln åt varje håll. I slutet av varje
pil skriver du upp en av de synder som enligt Helaman 4:12–13
var en följd av nephiternas högmod.

2. Välj ut tre av de synder som du skrev ner och förklara hur
högmod kan leda till denna typ av synd.

3. Vad kan vi enligt Helaman 3:35 göra för att förhindra eller
avlägsna högmod från vårt liv och på så sätt förhindra
många olika slags synder?

Nu ser jag

1. Finn och markera orden ”de insågo” och ”de sågo”
i Helaman 4:23–26 och skriv ner följderna av synd som
nephiterna såg.

2. Vad har Herren välsignat oss med för att hjälpa oss ”se”
följderna i förväg, så att vi inte behöver erfara dem?
(Se Mosiah 8:16–18.)

3. Ge ett exempel på en konsekvens som Herren har hjälpt
dig eller din familj att känna igen och undvika, på grund av
den välsignelsen.

Nephi, Helamans son, gav upp domarsätet för att kunna
tillbringa mer tid med att predika evangeliet, liksom Alma hade
gjorde några årtionden före honom (se Alma 4:15–19). Vad lär

Helaman 5
Nephi och Lehi i fängelset

HÖGMOD

oss dessa två profeters handlingar om hur man bäst förändrar
samhället? Nephis missionärskamrat var hans bror Lehi,
en man som var lika andlig som Nephi (se Helaman 11:19).
I Helaman 5 kan du läsa om de här stora missionärerna och
om de råd de fick av sin far. När du läser detta kapitel leta
då efter bevis på att de lyssnade till sin fars råd.

Förstå skrifterna
Helaman 5

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Helaman 5.

Ett viktigt ord

Äldste Spencer W Kimball, dåvarande medlem av de tolv
apostlarnas kvorum, sade: ”Vet ni vad som kan vara det
viktigaste ordet i en ordbok? Det kan vara ”minnas”. Eftersom
ni alla har ingått förbund vet ni vad ni måste göra, och ni
vet hur ni ska göra det – vad vi mest behöver är att minnas”
(”Circles of Exaltation” [tal till religionslärare på Brigham
Young University, 28 juni 1968], s 8).

1. Hitta och markera ord som har att göra med att komma ihåg
i Helamans råd till sina söner i Helaman 5:5–14, och skriv
ner i dina anteckningsbok vad han ville att de skulle minnas.

2. Välj ut en sak från din översikt och förklara vad det kan
betyda i en persons liv om han eller hon ständigt minns
denna princip.

3. Hur reagerade Nephi och Lehi på sin fars råd, enligt
Helaman 5:5, 14?

Mogna (v 2) – Bli redo Vederlade (v 17) –
Motbevisade
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Kunskap om nyckelskriftställen –
Helaman 5:12

Gör en bild av något slag – du kan rita den, använda bilder du
klippt ut, eller en kombination av båda – som skulle hjälpa
dig att undervisa om Helaman 5:12 för barnen i Primär. Visa
den för din familj.

Skaffa bevis

Skrifterna talar ofta om kraften i Guds ord. Detta syftar på det
inflytande som undervisning om evangeliet har, och hur det
hjälper människor att förändra sig och omvända sig från sina
synder. Sök efter exempel på ”ordets kraft” när du går igenom
Helaman 5:13–19. Förklara hur människorna i Nephis samhälle
förändrades till följd av att han predikade för dem.

I Helaman 6 kan vi läsa om en del av det som hände till
följd av Nephis och Lehis mission bland folket – särskilt bland
lamaniterna. De hade fred och framgång, men det är ofta
lättare att glömma Herren i tider av fred och framgång. När
människor inriktar sig på världens frestelser kan Satan få stor
makt över dem. Ett av hans effektivaste redskap är hemliga
föreningar. Hemliga föreningar frodas där det finns själviskhet,
girighet och maktlystnad. Det här kapitlet redogör för hur
Satan och hemliga föreningar återigen fick stor makt bland
nephiterna. Vad kan vi lära oss av det här? Läs noga för att se
vad Mormon och Herren ville att vi skulle förstå för att vi inte
skulle göra samma misstag och hamna i motståndarens grepp.

Förstå skrifterna
Helaman 6

Obotfärdiga (v 2) – Inte ledsna
över att de gjort fel

Förmanade (v 4) –
Uppmuntrade, vädjade till

Samfärdsel (v 8) – Handel,
kommunikation

Mäktiga (v 12) –
Framgångsrika

Plundra (v 17–18, 21, 23) –
Ta något från någon annan
genom våld

Lockade (v 26) – Få något att
se önskvärt ut, fresta

Förlett (v 38) – Lurat till
olydnad

Rov (v 38) – Stulna rikedomar

Helaman 6
Rikedom leder till 

ogudaktighet – igen!

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Helaman 6.

Hitta viktiga uttalanden

1. Det står i Helaman 6:31 att Satan hade fått makt över ”större
delen” av nephiterna. Men han hade inte och har inte makt
att tvinga dem att göra något. Finn minst två uttryck som
beskriver hur han kunde få makt över nephiternas hjärtan.
Skriv upp dem i din anteckningsbok.

2. Vad kan du göra för att undvika att Satan får grepp om ditt
hjärta? I ditt svar kan du ta med några av de principer du
lärde dig i Helaman 5.

Tänk på en fråga

Gör en översikt (enligt nedan) i din anteckningsbok med
uttalanden från Helaman 6:21–31. Tänk ut en fråga som
kan besvaras genom dessa uttalanden. Här nedan ges ett
exempel som hjälper dig att komma igång.

Vad kan du göra?

1. Skriv ner vad Helaman 6:17–40 säger om hemliga föreningar.
Markera de verser där du hittade svaren på frågorna.

2. Utgå från Helaman 6 och gör en annan förteckning över
tre saker som du kan göra för att förebygga eller eliminera
hemliga föreningar och deras onda effekter på ditt samhälle.
Hänvisa till Helaman 6 (eller något annat skriftställe) för
varje tanke du hittar.

Gör en jämförelse

Gör en översikt enligt nedan i din anteckningsbok och jämför
nephiternas tillstånd med det tillstånd som lamaniterna
befann sig i, i slutet av Helaman 6. För varje vers som nämns
i Helaman 6 skriver du upp vad den säger om antingen
nephiternas eller lamaniternas tillstånd. En del verser ger bara
information om en av grupperna.

v 21 Satan Vem inspirerar ledarna 
för hemliga föreningar?

v 22 ”Att de skulle 
kunna känna 
igen en broder, 
som inträtt 
i förbundet”

v 26 Gadianton

v 28 ”Fullständig 
förödelse”

v 30 ”All synds 
upphovsman”

v 31 ”Trampade . . . 
under sina fötter”

Helaman 6 Svar Fråga 
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Nephi hade predikat evangeliet
långt borta från sitt hem. När
han återvände var han förbluffad
och besviken över folkets stora
ogudaktighet. I Helaman 7 får
vi veta vad han sade till folket om
deras tillstånd.

Nephi

Förstå skrifterna
Helaman 7

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Helaman 7.

Föreslå en psalm

Gå igenom Helaman 7:1–11. Vilken psalm skulle ha kunnat vara
lämplig till andlig uppbyggelse för Nephi? Varför? (För mer
hjälp, se registret i slutet av psalmboken.)

Födelsebygd (v 3) – Den plats
där han föddes (Zarahemla)

Tillskansat sig (v 4) – Olagligt
tagit makten

Beveka (v 7) – Övertyga

Beskärt (v 9) – Blivit tilldelad

Lockelser (v 16) – Frestelser

Helaman 7
Nephi förkunnar omvändelse 

för sitt folk

v 34

v 35

v 36

v 37

v 38

v 39

v 40

Helaman 6Nephiter Lamaniter
Identifiera viktiga tankar

Använd dig av det du lärt dig i Helaman 7:11–29 och besvara
följande frågor:

1. Vad var enligt Nephi orsaken till hans ”stora sorg” (v 11)
över nephiterna?

2. Vad skulle enligt Nephi hända om de inte omvände sig?
(Leta efter det upprepade uttrycket ”om I icke omvänden
eder” i dessa verser.)

3. Vad har du hört profeterna varna människorna för i vår tid?

Helaman 7 visar att Nephi var mycket rakt på sak när han
predikade omvändelse. Vad hände när Lehi, Nephi, Abinadi,
Alma och Amulek var så tydliga, rakt på sak, mot de männi-
skor de vände sig till? Hur tror du att Nephis undervisning
togs emot av hans folk? Fäst särskild uppmärksamhet vid vad
Gadiantons domare sade och gjorde.

Förstå skrifterna
Helaman 8

Helaman 8:19–20 – Vilka var Zenos, Zenock och Ezias?
Det här är enda gången som Ezias nämns i skrifterna. På
samma sätt som med Zenos och Zenock fanns hans
lärdomar med på mässingsplåtarna (se ”Förstå skrifterna”
för 1 Nephi 19:10, s 30).

Helaman 8:21 – Mulek, son till Sidkia
Muleks ättlingar tillhörde det folk i Zarahemla som upptäcktes
av Mosiah I och hans folk (se Omni 1:14–19). De blev nephiter.

Smäda (v 2, 5) – Såra, håna

Tillbakahöllos (v 10) –
Tvingades låta bli

Manad (v 11) – Uppmanad
av Anden

Helaman 8
En profetia om mord
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Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Helaman 8.

Gör en jämförelse

1. I Helaman 8:1–10 skildras hur en del ogudaktiga ledare för
folket fördömde Nephi. Enligt verserna 4 och 10, vad var
orsaken till att de inte grep Nephi och förde bort honom för
att skada honom?

2. Som kontrast till de ogudaktiga männens känslor i Helaman 8,
identifiera de ord i Läran och förbunden 121:45 som
beskriver den känsla vi kan ha när vi lever ett dygdigt och
rättfärdigt liv.

3. Skriv ett uttalande som sammanfattar något vi kan lära oss
av det som står i Helaman 8:4, 10.

Gör klar översikten

Nephi använde exempel från historien för att hjälpa människor
förstå sanningen. Gör en översikt i din anteckningsbok, enligt
nedanstående, för att sammanfatta huvudtankarna i hans
undervisning. Använd Helaman 8:11–20 för att fylla i de tankar
som saknas i översikten.

Hur vet man om någon är en profet? I slutet av Helaman 8
profeterade Nephi att överdomaren hade mördats. Det verkar
logiskt att när människorna hade upptäckt att den här
profetian var sann så skulle det bevisa för dem att Nephi var

Helaman 9
Ett mord upptäcks

Nephi undervisade om samma sanningar som 
andra profeter före honom hade gjort.

v 11 –
Gud gav 

profeten kraft

v 12 –
Nephi hade 
denna kraft

v 24–25
 

v 20v 14

v 16 –
Alla profeter 

undervisade om 
detta

en profet. När du läser Helaman 9 leta då efter olika reaktioner
på uppfyllandet av hans profetia, och fundera över varför
människorna reagerade så olika. Förstod dessa människor en
profets uppgift? Vilken är en profets viktigaste uppgift?

Förstå skrifterna
Helaman 9

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Helaman 9.

Vad insåg de?

Gå igenom Helaman 9:1–15 och besvara följande frågor:

1. Vad upptäckte de fem nephiterna angående Nephis profetia?

2. Varför ”fruktade”, ”darrade” och ”föllo de till jorden” på
grund av det de såg? (Ge specifika svar; citera verser från
Helaman 7 som en del av ditt svar.)

3. Varför togs de fem nephiterna till fånga?

Finn den verkliga orsaken

1. Hur förklarade de ogudaktiga domarna att Nephis profetia
stämde, enligt Helaman 9:16–20?

2. Om de ogudaktiga domarna hade blivit ombedda att förklara
varför de trodde att Nephi gjorde det som de beskyllde
honom för, vad tror du att de då skulle ha sagt?

3. Vad tror du var den verkliga anledningen till att de
anklagade Nephi?

4. Hur påminner dessa domare om de människor i vår tid som
vägrar att tro på bevisen för att Gud lever och talar till sina
profeter?

Snärja honom (v 19) –
Få honom att säga någonting
som är fel

Oomskurna i hjärtat (v 21) –
Människor med orena hjärtan

150



Avsluta meningen

Skriv av följande ofullständiga meningar i din anteckningsbok.
Avsluta sedan meningarna genom att använda informationen
i Helaman 9:39–41.

1. En del människor trodde på Nephis ord eftersom . . .

2. Andra lyssnade till de fem nephiterna och trodde
därför att . . .

3. En del sade att Nephi var en profet därför att . . .

4. Andra sade att han var en gud därför att . . .

Man skulle kunna tro att människorna ville följa Nephi när
hans profetior om överdomaren uppfylldes.
Men de stridigheter som beskrivs i slutet
av Helaman 9 är ett bevis på att under-
verk inte omvänder människor. Leta
i Helaman 10 efter de egenskaper
som gör en person ståndaktig. Lägg
också märke till den särskilda
kraft som Herren gav
Nephi och varför
han blev välsignad på
ett sådant sätt. Hur
påverkades människorna
av denna kraft från Gud?
Hur borde den ha påverkat
dem? Nephi

Förstå skrifterna
Helaman 10

Nedstämd (v 3) – Ledsen,
besviken

Frälsa ditt eget liv (v 4) – Bara
bry sig om sig själv

Pest (v 6) – Sjukdom

Besegla (v 7) – Binda eller
säkerställa genom särskild
prästadömsmyndighet

Slå (v 10) – Straffa

Oaktat (v 13) – Trots att

Helaman 10
Nephi får stor kraft

Helaman 10:4–10 – Nephi fick särskild kraft från Gud
Helaman 10:7 lär att Herren lovade Nephi att vadhelst han
band eller löste på jorden skulle bindas eller lösas i himmelen.
Det är samma makt som Frälsaren gav till Petrus, Jakob
och Johannes (se Matteus 16:19) och profeten Joseph Smith
(se L&F 128:8–10; 132:46). Samma nycklar innehas av pre-
sidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Genom
redogörelsen i Helaman 10 får vi veta att den här myndigheten
bara ges till dem som Herren kan lita på.

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Helaman 10.

Varför fick Nephi en sådan stor kraft?

1. Skriv ner de löften som Herren gav Nephi i Helaman 10:4–10.

2. Enligt de här verserna, varför var Herren villig att ge honom
en sådan stor makt?

3. Läs också Läran och förbunden 50:29 och förklara vad den
här versen lär om varför Nephi var så välsignad. Förklara
också vad versen innebär för dig.

Vad skulle du ha sagt?

Föreställ dig att du var en nephit som levde på den tid som
Helaman 10 handlar om, och att du var ett vittne om det som
nedtecknats där. Om du skrev om profeten Nephi till en vän
i en stad långt borta, vilka tre av hans egenskaper skulle du
nämna i ditt brev? Förklara vilket intryck var och en av dessa
egenskaper har gjort på dig.

Om du fick den makt som Herren gav Nephi i Helaman 10,
hur skulle du bäst använda den för att hjälpa ditt folk?
I Helaman 11 står det vad Nephi gjorde och hur människorna
reagerade. Leta också efter mer information om följderna
för nationen som orsakades av Gadiantons rövare. Vad var,
enligt din uppfattning, det största problemet för det nephitiska
folket? Hur visar sig det här problemet i vår tid?

Helaman 11
Nephi utövar sin kraft till förmån 

för folket
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Förstå skrifterna
Helaman 11

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Helaman 11.

Lägg märke till detaljerna

Skriv följande rubriker i din anteckningsbok. Hitta och skriv
ner de detaljer från redogörelsen i Helaman 11:1–18 som hör
samman med respektive rubrik.

• Problemet

• Nephis lösning

• Följderna

• Det slutliga resultatet

Gör en förstasida

I Helaman 11:17–22 beskrivs vad som hände under flera år av
domarnas regering (cirka 16–14 f Kr). Använd följande exempel
på en förstasida för det 76:e året och gör förstasidor för det 77:e
och det 78:e året genom att använda dig av de händelser som
beskrivs för varje år.

Hur hände det?

Gå igenom Helaman 11:28–37 och besvara följande frågor:

1. Vad gjorde de nephitiska och de lamanitiska härarna för att
bli fria från Gadiantons rövarband?

2. Hur framgångsrika var de?

3. Varför fick Gadiantons rövarband en sådan makt? Vad kan
vi lära oss av det idag?

76:e året av domarnas regering

Regn
faller!

Männi-
skorna 
gläder sig

Framgång

Nephi och Lehi 

hedras

NEPHITISK TID

Säck (och aska) (v 9) –
Ett strävt tyg som bars som
tecken på sorg

Blidkad (v 11) – Stillad,
lugnad

Ansågo (v 18) – Accepterade,
respekterade

Nödsakade (v 31) – Tvungna

Härjade (v 31) – Tog över,
fyllde

I Helaman 12 avbryter Mormon sin redogörelse om nephiterna
för att tala direkt till oss. I de föregående kapitlen skildrade
han hur nephiterna gick från ogudaktighet till rättfärdighet
och därefter åter till ogudaktighet – om och om igen. Vad
som var särskilt nedslående för Mormon var att nephiterna
endast var rättfärdiga när de var i stort behov av Guds hjälp.
De verkade inte göra bra ifrån sig när Herren välsignade
dem och gav dem framgång. Läs noga igenom det här kapitlet
eftersom det skrevs för vår tid. Förhoppningsvis kan vi
hämta lärdom av Mormons råd och undvika de problem som
nephiterna hade.

Förstå skrifterna
Helaman 12

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Helaman 12.

Se principerna

1. I var och en av de första tre verserna av Helaman 12 skrev
Mormon om vad vi bör ”se” genom detta exempel med
nephiterna. Du vill kanske markera uttrycken ”kunna vi se”
och ”vi kunna se” i verserna 1–3. I din anteckningsbok
kan du sedan med egna ord skriva ner de principer som
Mormon ville vara säker på att vi förstår.

2. Skriv också ner de principer om Gud och människan som
Mormon identifierade i verserna 4–6.

3. Ge ett exempel som visar att du har sett en av dessa principer
fungera i vår tid.

Välj och använd de viktiga orden

Helaman 12:8–20 redogör för Herrens kraft. För varje vers i
detta avsnitt väljer du ett ord eller ett uttryck som du tycker är

Ringakta (v 6) – Anse vara värdelöst, meningslöst

Helaman 12
”Sålunda se vi”

152



viktigt i det som Mormon undervisade oss om. När du har
skrivit upp nyckelorden använder du dem alla när du skriver
en sammanfattning av Mormons budskap i dessa verser.

Slutsats

Helaman 12:23–26 innehåller Mormons råd om vad Herren
önskar av oss. Föreställ dig att du har en vän som har problem
liknande de som nephiterna erfor. Anta att du redan förklarat
de principer som Mormon undervisar om i Helaman 12:1–22
och skriv, med egna ord, samma råd till din vän.

Situationen i Helaman
13 skiljer sig från den
som vi normalt finner i
Mormons bok. Kapitlet
berättar om en lamani-
tisk profet, Samuel,
som profeterade för de
förhärdade nephiterna
om deras förestående
undergång. Nephiterna
förkastade Samuel –
men inte för att han
var lamanit. Fundera
över Samuels budskap
när du läser det här
kapitlet och varför han
ville ge det. Fråga
dig själv varför männi-

skorna förkastade Samuel och hans budskap. Varför förkastar
människor överhuvud taget profeternas budskap?

Förstå skrifterna
Helaman 13

Pest (v 9) – Sjukdom

Vederstyggligheter (v 14–17) –
Fruktansvärda synder

Återlösa (v 19) – Rädda,
använda den för vinning

Agg (v 22) – Önskan att skada

Undergång (v 32) – Straff

Prövodagar (v 38) – Jordelivets
prövning

Helaman 13
Lamaniten Samuel profeterar 

för nephiterna

Helaman 13:24–29 – Att förkasta profeterna
När vi förkastar sanna profeter, som ser genom uppenbarelsens
ljus, och istället följer dem som inte har något gudomligt ljus,
följer vi verkligen ”blinda vägvisare” (Helaman 13:29). President
Marion G Romney, som var medlem av första presidentskapet,
sade: ”De som bekänner sig till evangeliet och som samtidigt
kritiserar och vägrar följa profetens råd intar en oförsvarlig
hållning. En sådan ande leder till avfall” (Nordstjärnan, okt 1983,
s 29). Som president för de tolv apostlarnas kvorum sade presi-
dent Ezra Taft Benson: ”Ett mått på vår trofasthet är det sätt på
vilket vi reagerar när profeten talar om för oss vad vi behöver
men helst inte vill veta” (Nordstjärnan, jun 1981, s 4).

Helaman 13:38 – Hur uppnås lycka?
Profeten Joseph Smith lärde:

”Lycka är vår tillvaros syftemål och bestämmelse och skall bliva
dess slutmål, om vi fullfölja den väg, som leder till lycka. Den
vägen är dygd, uppriktighet, trofasthet, helighet och hållandet
av Guds befallningar . . .

Han instiftar aldrig en förordning eller giver en befallning till
sitt folk, vilken till sin natur icke är beräknad att främja den
lycka han avser och som inte till sist bringar det högsta goda och
härlighet för alla, som mottaga hans lagar och förordningar”
(Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 219, 220).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Helaman 13.

Skriv ner synderna och dessa följder

1. Hitta och skriv ner de synder som enligt Herren är mest
frestande för människor (se v 7–8, 14–24, 26–28, 38).

2. Vilka av dessa synder är enligt din åsikt mest lockande för
människor i din ålder, i vår tid?

3. Skriv ner de följder som Herren varnade nephiterna för,
om de inte omvände sig (se v 8–10, 17–20, 29–38).

4. Hur har dessa följder drabbat dem som vägrar att omvända
sig i vår tid?

Sanna profeter, falska profeter

I Helaman 13:24–28 beskrev Samuel hur nephiterna förkastade
de sanna profeterna och hedrade de falska. Gå igenom
dessa verser med en förälder eller ledare i kyrkan och avsluta
tillsammans följande:

1. Skriv ner några exempel på hur människor idag förkastar
Herrens sanna profeter.
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2. Skriv ner några exempel på människor eller organisationer
som människor vänder sig till för att få vägledning, i stället
för till Herrens profeter.

3. Gå noga igenom Helaman 13:29–39 och beskriv hur verserna
kan gå i uppfyllelse i vår tid.

Nephiterna befann sig hundratals mil från Frälsarens jordiska
verksamhet. De hade kunskap om Jesus Kristus och hans
evangelium genom sina skrifter, sina profeters vittnesbörd och
sina egna vittnesbörd. I Helaman 14 kan du läsa om en del
mycket specifika tecken som utlovades till nephiterna och som
skulle markera Jesu Kristi födelse och död i Israel. När du
fortsätter att studera slutet av Helamans bok och kommer in
i 3 Nephi, var då uppmärksam på uppfyllandet av de här
tecknen. Uppmärksamma också vilka som trodde på dessa
vittnen, vilka som inte gjorde det och varför.

Vi befinner oss i en liknande situation. Många sekler skiljer
oss i tid från Frälsarens jordiska verksamhet. Vi har samma
vittnesbörd och samma möjlighet att ta emot personlig uppen-
barelse. Vi har också tillgång till de nutida profeternas vittnes-
börd att Jesus Kristus verkligen är Guds Son och att han ska
komma tillbaka. Vi har också fått särskilda tecken som utlovats
i samband med Kristi andra ankomst. När du begrundar hur
fullständigt profetiorna om Frälsarens första ankomst upp-
fylldes, fundera då över likheterna med profetiorna om hans
andra ankomst (se även L&F 1:37–38).

Helaman 14
Tecken på Kristi födelse och död
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Förstå skrifterna
Helaman 14

Helaman 14:18–20 – Vad menas med ”andlig död”
eller ”en andra död”?
För ytterligare information, se ”Förstå skrifterna” för Alma 12
(s 106).

Helaman 14:29–31 – Vi kan välja våra handlingar men
inte deras följder
Äldste Richard G Scott, medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
lärde:

”Har ni någonsin svarat, då
andra gett er råd: ’Jag tror
inte på samma sätt som du.
Det där är dina normer och
dina principer. Jag har mina
egna’? Var snälla och förstå
att ingen kan ändra på
sanningen. Bortförklaringar,
stark egennytta, alla männi-
skans argument, vrede eller
egensinne kan inte förändra
sanningen. Satan vet det,
så han försöker skapa en
atmosfär i vilken man omed-
vetet börjar anse, att man kan

avgöra vad som är rätt, och inte bara välja vad man skall göra.
Satan försöker övertala oss att avvika från sanningen genom att
förklara att vårt handlande är ett uttryck för rättigheten att välja.

Men vår evige Fader definierade sanningen och stadfäste vad
som är rätt och fel innan denna jord skapades. Han fastslog
också följderna av lydnad och olydnad till dessa sanningar.
Han försvarade vår rättighet att välja väg i livet, så att vi skulle
tillväxa, utvecklas och bli lyckliga, men vi har inte rätt att välja
följderna av våra handlingar . . .

Jag önskar att ni ville förstå att ingen har förmånen att välja vad
som är rätt. Gud har förbehållit sig den rätten. Vår handlings-
frihet tillåter att vi väljer mellan olika vägar, men sedan måste vi
ta de följder Gud har påbjudit. Senare, om vi inte tycker om
vart vägen för oss, är enda utvägen omvändelse” (Nordstjärnan,
jan 1993, s 59).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Helaman 14.

Skriv ner tecknen

1. Gör två kolumner i din anteckningsbok. Ge den ena rubriken
”Tecken på Kristi födelse” och den andra ”Tecken på
Kristi död”. Skriv ner de tecken som Samuel gav till folket i
Helaman 14:2–7, 20–28. Skriv också upp i vilka verser som
de olika tecknen är angivna.

2. Vad var syftet med tecknen, enligt Helaman 14:8–13, 28–31?

Förtjänst (v 13) – Hans
försoning, hans egenskaper

Tillkommer honom (v 15) –
Hans ansvar

154



Varför behövde Jesus dö?

I Helaman 14:14 inleds
Samuels profetior om
tecknen på Jesu Kristi död.
Som en del av denna
profetia förklarade han
varför det var nödvändigt
att Kristus dog. Samman-
fatta dessa viktiga lär-
domar genom att skriva
ner de orsaker som Samuel
angav i Helaman 14:15–19.

Svara genom att använda skrifterna

Anta att en tonåring säger till dig: ”Alla gör mig galen! Mina
föräldrar, mina ledare, mina lärare – alla talar om för mig vad
jag ska göra. Varför finns det så många bud? Varför kan de
inte låta mig vara i fred och låta mig fatta mina egna beslut?”
Använd Helaman 14:29–31 och äldste Scotts uttalande från
”Förstå skrifterna” för att skriva ner ett svar på dessa frågor.
Se till att du får med en förklaring på förhållandet mellan
handlingsfrihet, konsekvenser och vår himmelske Faders bud.

Under större delen av redogörelsen i Mormons bok fick
nephiterna erfara evangeliets välsignelser, bland annat
förmånen att ha profeter och de heliga skrifterna. Herren
har sagt att av den som har fått mycket ska det krävas
mycket (se Lukas 12:48; L&F 82:3). Ta reda på hur Samuel
undervisade om denna princip i Helaman 15.

Förstå skrifterna
Helaman 15

Lämnas öde (v 1) – Förstörd,
tom, ödelagd

Giva di (v 2) – Amma sina barn

Tillflyktsort (v 2, 12) – Plats
för skydd

Tuktat (v 3) – Tillrättavisat
genom bestraffning eller
lidande

Varsamt (v 5) – Med
rättfärdighet

Domslut (v 5) – Lagar

Nedsjunka i otro (v 11, 15) –
Gradvis vända sig bort från
sanningen

Helaman 15
”Om I icke omvänden eder”
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Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Helaman 15.

Förklara huvudtanken

1. Vad är, enligt Helaman 15:3 och Läran och förbunden 95:1;
101:1–9, syftet med Herrens tillrättavisning?

2. På vilket sätt är Herrens tuktan ett bevis på hans kärlek
till oss?

3. På vilka sätt påminner Herrens tuktande kärlek om föräldrars
kärlek när de tuktar sina barn, när det är nödvändigt?

4. Gå igenom den varning som Samuel gav till nephiterna
i Helaman 15:14–17 och förklara hur skriftstället liknar
Herrens varning i Läran och förbunden 82:1–4.

Hur man förblir fast och ståndaktig

Samuel påpekade att de lamaniter som omvändes genom
Ammons och hans bröders predikan förblev trofasta även när
nephiterna inte var det (se Helaman 15:1–6).

1. Läs Helaman 15:7–8 och ta reda på vad det var som gjorde
att dessa lamaniter var ”fasta och ståndaktiga i tron”.

2. Rita följande översikt i din anteckningsbok och fyll i det
som saknas genom att använda dig av det du lärt dig från
verserna 7–8.

3. Vilken del av denna process tycker du att du behöver
förbättra för att din tro på Jesus Kristus ska bli starkare?

? ?

Le
de

r till

Som för med sig

Kunskap om sanningen
och tro på

de heliga skrifterna

Därf
ör:

 Förblev de fasta och orubbliga i tron.
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Medan Helaman 13–15 innehåller en uppteckning över
Samuels profetior bland nephiterna, står det i Helaman 16 om
hur människorna reagerade på hans profetior. Evangeliets
budskap kan föra med sig många olika reaktioner. President
Spencer W Kimball sade att gudsdyrkan ”är ett individuellt

Helaman 16
Reaktioner på Samuels predikan

ansvar och oavsett vad som sägs från talarstolen så kan man,
om man önskar dyrka Herren i anda och sanning, göra
detta genom att gå på sina möten, ta del av sakramentet och
begrunda evangeliets skönhet. Om du tycker att mötet är
misslyckat, är det du som misslyckats. Ingen kan dyrka åt dig.
Du måste själv närma dig Herren” (”Sabbaten – en glädje”,
Nordstjärnan, juli 1978, s 5). När du läser om människornas
reaktion på Samuel, fundera då över hur du skulle ha reagerat
på samma budskap. Lägg också märke till hur känslorna
förändrades ju längre tiden gick från det att Samuel hade
uttalat sina profetior.

Förstå skrifterna
Helaman 16

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Helaman 16.

Jämför olika delar av folket

1. Skriv ner följande i din anteckningsbok: ”så många”
(Helaman 16:1), ”många” (v 2), ”många flera” (v 3), ”alla”
(v 5), ”större delen” (v 6), ”större delen” (v 10), ”mindre
delen” (v 10), ”folk” (v 12), ”människor, . . . visa människor”
(v 14), ”folk” (v 15–22), ”Herrens folk” (v 23). Efter varje
anteckning skriver du med egna ord ner hur den gruppen
människor gav akt på Samuels budskap, Nephis lärdomar,
eller de tecken och under som gavs under de sista fem åren
före Jesu Kristi födelse.

2. Fundera över hur det skulle ha varit att vara en sann
efterföljare till Jesus Kristus under den tid som skildras
i Helaman 16. Skriv ner vad du kan göra idag för att
personligen förbereda dig för hans andra ankomst och
varför det är viktigt.

Varsamt (v 10) – Redbart,
i rättfärdighet

Fåfängt (v 22) – Meningslöst,
dåraktigt
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Tredje Nephi: Nephis bok

Om 3 Nephi
Fram till 1879 års upplaga av Mormons bok kallades boken för
”Nephis bok, Nephis son, som var son till Helaman.” Äldste
Orson Pratt, som var medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
rekommenderade tillägget ”Tredje Nephi”, vilket godkändes av
första presidentskapet.

Mormon sammanfattade Tredje Nephi från uppteckningar
gjorda av en profet vid namn Nephi, som var ättling till Almas
släkt som förde och bevarade uppteckningarna (se följande
översikt).

Alma den äldre

De som förde uppteckningar

Alma den yngre

Helaman

 Helaman,

Nephi

 Nephi,

Helamans son

Nephis son

Mosiah 
(mellan 130 och 92 f Kr)

Alma 
(mellan 91 och 53 f Kr)

Helaman 

(mellan 52 och 1 f Kr)

3 Nephi 
(mellan 1 och 35 e Kr)

4 Nephi 
(mellan 36 och 321 e Kr)

KÄLLA

Mormons sammandrag

av Nephis större plåtar

BÖCKER

Den här boken inleds vid tiden för Frälsarens födelse. De första
kapitlen berättar om vad som hände bland nephiterna och
lamaniterna under perioden för Jesu Kristi jordiska liv. Större
delen av 3 Nephi innehåller Frälsarens ord och handlingar
under sitt besök till folket i Mormons bok efter sin korsfästelse
och uppståndelse.

Har du någonsin blivit retad för din tro? Fundera över hur
mycket tro det krävs av en person för att förbli sann och
trofast även när det innebär fängelse eller dödsstraff. Troende
nephiter och lamaniter ställdes inför den utmaningen när
tiden närmade sig för att Samuels profetior om Jesus Kristus
skulle uppfyllas. När du läser 3 Nephi 1, försök då föreställa
dig vad icke-troende kunde ha sagt till de troende och hur
svårt det måste ha varit att förbli trofast på den tiden. De flesta
av oss känner till berättelsen om Frälsarens födelse i Betlehem,
men de händelser som inträffade bland folket i Mormons bok
vid tiden för Kristi födelse är lika betydelsefulla.

3 Nephi 1
”I morgon kommer jag till världen”



Förstå skrifterna
3 Nephi 1

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar 3 Nephi 1.

Gör en dagboksanteckning

1. Skriv vad du tror att någon som levde under denna tid
kunde ha skrivit i sin dagbok efter de händelser som beskrivs
i 3 Nephi 1:1–21. Beskriv situationen – de förhoppningar,
rädslor och reaktioner som den personen kan ha haft.

2. Förklara vad vi kan lära oss om Herren och hans profeter av
en sådan erfarenhet.

Omvändelser

1. Skriv ner åtminstone fyra olika grupper människor som det
hänvisas till i 3 Nephi 1:22–30 och beskriv hur tecknen
på Kristi födelse påverkade varje grupps vittnesbörd och
omvändelseprocess.

2. Vad lär detta om betydelsen av tecken under omvändelse-
processen?

Den ”större delen av folket” blev omvända när tecknen på
Kristi födelse gavs (se 3 Nephi 1:22). Tecken omvänder emel-
lertid inte människor, men de stärker och bekräftar sanningar
för dem som redan är omvända. I 3 Nephi 2 beskrivs vad
som händer när människor vars omvändelser är grundade på
tecken, glömmer bort de under och tecken som de har sett.

3 Nephi 2
Underverk mitt bland 
ogudaktighet och krig

Uppståndelse (v 7) –
Oroligheter

Rådligt (v 24) – Nödvändigt

Bokstav eller en enda prick
(v 25) – Minsta del

Avfällingar (v 28) – Människor
som upphörde att tro och
förenade sig med fienden

På egen hand (v 29) –
Själviskt, upproriskt

Uppväxande släktet (v 30) –
ungdomen

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar 3 Nephi 2.

Nedgången

Även om förändringarna i människornas inställning som du
läste om i 3 Nephi 2:3 verkade äga rum ganska snabbt, så var
det inte något som skedde på ett ögonblick.

1. Gör ett diagram som illustrerar de succesiva steg som en del
människor tog och som förde dem från ”syndernas förlåtelse
i rikligt mått” i 3 Nephi 1:23 till ”stor ondska” i 3 Nephi 2:3.
Skriv ner uttalanden från 3 Nephi 1:27–2:3 på varje steg.

2. Gör ett annat diagram som representerar den uppåtgående
processen mot större andlighet. Fundera på vad du kan
göra för att förbli sann mot evangeliet och stärka din tro och
ditt vittnesbörd om Jesus Kristus.

Skyddande principer

1. Vad gjorde nephiterna och lamaniterna för att skydda
sig mot och få ”någon fördel” över Gadiantons rövare?
(Se 3 Nephi 2:11–12, 17.)

2. Vad gav Gadiantons rövare ”många fördelar”? (Se v 18.)

3. Vad tror du att de här händelserna ger för budskap till
nutida medlemmar i kyrkan?

Har du någonsin varit rädd för att påverkas av det onda i
världen? Skrifterna lär oss att ”Gud har inte gett oss modlös-
hetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens”

(2 Tim 1:7), och att ”om I ären
beredda skolen I icke frukta”

(L&F 38:30). I 3 Nephi 3–4
skildras hur Gadiantons

rövare försökte ingjuta räd-
sla i de trofastas hjärtan.
När du studerar dessa
kapitel, lägg då märke

till hur nephiterna och
lamaniterna reagerade på

ondskan med tro istället
för med rädsla.

3 Nephi 3–4
Gadiantons rövare hotar folket
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Förstå skrifterna
3 Nephi 3

3 Nephi 4

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar 3 Nephi 3–4.

Att känna igen och övervinna
onda inflytanden

1. Skriv ner vad Giddianhi och Zemnarihah gjorde och sade
i 3 Nephi 3:1–10; 4:7, 16–23 och som påminner dig om Satans
metoder och frestelser.

2. Hur kan du tillämpa de råd som Lachoneus och Gidgiddoni
gav i 3 Nephi 3:11–22, 24–26; 4:8–10, 15, 18, 33, för att
övervinna Satans angrepp idag?

Klädd för att imponera

1. Beskriv hur Gadiantons rövare klädde sig (se 3 Nephi 4:7–8)
och förklara varför du tror att de klädde sig på det sättet.
Verkade det fungera?

2. Beskriv en situation i ditt liv när du ville ge ett särskilt
intryck med ditt sätt att klä dig.

3. Sammanfatta de råd som getts av kyrkans ledare i ”Klädsel
och utseende”, i broschyren Vägledning för de unga.

I 3 Nephi 4 kan du läsa om hur hoten från Gadiantons rövare
motiverade nephiterna och lamaniterna att omvända sig.
I 3 Nephi 5 kan du läsa om de välsignelser de fick som en
följd av att de omvände sig. Med tanke på allt vad du hittills
läst i Mormons bok, hur länge tror du då att denna period
av fred och framgång varade? Mormon presenterade också

3 Nephi 5
Mormons förklaring och vittnesbörd

Utfall (v 1) – Plötsliga angrepp

Plundra (v 4–5) – Stjäla, ta
med våld

Omgjordade (v 7) – Klädda

Anropade (v 10) – Vädjade till

Belägra (v 16–18, 23) –
Omringa och attackera

Påbud (v 13, 22) – Meddelande, tillkännagivande

sig själv i detta kapitel och förklarade varför han förvarade
och sammanfattade uppteckningarna som vi nu kallar för
Mormons bok. Lägg märke till att i de sista dagarna kommer
evangeliet att föras till alla människor och att Israels hus
kommer att insamlas.

Förstå skrifterna
3 Nephi 5

3 Nephi 5:13 – Mormon, en lärjunge till Jesus Kristus
Äldste Theodore M Burton, som var medlem av de sjuttios
kvorum, lärde att ”på engelska, åtminstone, har ordet disciplinera,
samma rot som ordet disciple” (Nordstjärnan, nr 2 1986, s 49).
Man kan säga att en lärjunge är en disciplinerad person som tar
emot, lär sig och lever i enlighet med en lära eller sätt att leva
(se Johannes 3:25). Mormon var efterföljare till Jesus Kristus och
levde i enlighet med hans lärdomar.

3 Nephi 5:21–26 – Jakobs hus och Josefs säd
I 3 Nephi 5:21–26 upprepade Mormon ett ofta omtalat tema
i Mormons bok – insamlingen av Jakobs hus, eller Israels hus.
”Josefs säd” syftar på de ättlingar till Lehi som lever idag.
Profetiorna om Lehis barn uppfylls nu på dramatiska sätt.

Övergåvo (v 3) – Gav upp

Otukt (v 3) – Sexuell omoral

Tilldragit sig (v 8) – Hänt

Förehavanden (v 9) – Historia,
händelser

Hädangångna (v 14) – Döda

Begynnelse (v 16) – Början

Lämning (v 23–24) –
Kvarvarande del
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Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar 3 Nephi 5.

Möt författaren

1. Gå igenom 3 Nephi 5:8–20 och skriv ner åtminstone fem
saker du har lärt dig om:

a. Mormon.

b. De uppteckningar som Mormon sammanfattade till
Mormons bok.

2. Hur bidrar denna kunskap till din förståelse och uppskattning
för Mormons bok?

Tänk på någon i din egen ålder som är rättfärdig och har
ett starkt vittnesbörd. Föreställ dig att du om fyra år får se
personen igen och att han eller hon är involverad i all slags
ogudaktighet. Vad kan ha hänt under dessa fyra år? Hur
kunde det hända så snabbt när personens vittnesbörd var så
starkt? Det här är mycket likt det som berättas i 3 Nephi 6.
Kapitlet inleds i det tjugosjätte året efter Kristi födelse och
slutar i det trettionde året. När du läser vad som hände
nephiterna inom en så kort tidsperiod, lägg då märke till
de orsaker som Mormon angav till deras snabba fall.

Förstå skrifterna
3 Nephi 6

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar 3 Nephi 6.

Gör en vägkarta

1. Rita en vägkarta i din anteckningsbok. Den ska börja med
”Tillstånd av Rättfärdighet” och sluta med ”Tillstånd av
förfärlig ogudaktighet”. Gå noggrant igenom 3 Nephi 6:9–18

Förtärt (v 2) – Ätit

Smädelse (v 13) –
Förolämpning, kränkning

Fränder (v 27) – Släktingar

Trotsade (v 30) – Lydde inte

3 Nephi 6
Från rättfärdighet till 

”förfärlig ogudaktighet”

och lägg in punkter på kartan som representerar de ”platser”
som människorna gick igenom på sin väg ner till ett tillstånd
av förfärlig ogudaktighet. Ge varje punkt ett namn som
beskriver vad nephiterna gjorde som visar hur de drevs bort
från rättfärdighet och notera vilken vers du fann det i.

2. Bifoga ytterligare en väg till din karta, en som leder till evigt
liv. Gör som med den andra vägen men markera vad en
del människor gjorde i 3 Nephi 6 för att förbli rättfärdiga
även när nästan alla var på väg mot ogudaktighet.

Allvarliga konsekvenser

1. Sammanfatta med dina egna ord vad som enligt Mormon
var särskilt hemskt med människornas ogudaktighet, såsom
den beskrivs i 3 Nephi 6:17–18.

2. Vad är, enligt Mosiah 2:36–39, några konsekvenser av ett
sådant uppträdande?

Tillstånd av
förfärlig ogudaktighet

Tillstånd av
rättfärdighet
Tillstånd av

rättfärdighet Konflikter

Evigt
liv
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Varför är det ibland svårt för
de rika att förbli trofasta trots
sina framgångar? När nephiterna
och lamaniterna hade vunnit
sin frihet i ett stort krig med
Gadiantons rövare fanns det
inget utom deras synder som
hindrade dem från att ständigt
gå framåt (se 3 Nephi 6:4–5).
En del ville ha mer än frihet från
krig och fattigdom. De ville ha

frihet från människors och Guds befallningar. Äldste Neal
A Maxwell, i de tolv apostlarnas kvorum, lärde: ”Vi är fria att
lyda eller inte lyda Guds befallningar, men vi är inte fria att
ändra innehållet i dessa befallningar. Inte heller kan vi undvika
följderna av att bryta dessa bud. I ett val bör alltid ingå att
vi önskar följderna av det vi vill ha” (Wherefore, Ye Must
Press Forward [1977], s 11). När du läser om vad som hände
dessa människor i 3 Nephi 7, fundera då över om de var
verkligt lyckliga med tanke på de följder deras ogudaktiga
önskningar fick.

Förstå skrifterna
3 Nephi 7

Förordningar (v 6) – Lagar

Avfällingar (v 12) – Människor
som gör uppror mot dem som
har makt

Intrång (v 14) – Olovligt gå
in i, ta över

Tillkännagåvo (v 21) – Visade

Skröpligheter (v 22) –
Svagheter

Påverkat dem (v 22) –
Välsignat

3 Nephi 7
En stor söndring

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar 3 Nephi 7.

Ta reda på fakta

Avsluta följande meningar med dina egna ord. Utgå från vad
du lärt dig i 3 Nephi 7. Skriv varje mening i din anteckningsbok.

1. När överdomaren blev mördad . . . (se v 1–8)

2. Jakob . . . (se v 9–14)

3. Nephis tro var så stor . . . (se v 15–20)

4. Människorna som omvände sig . . . (se v 21–26)

Varför visar Herren underverk
för de ogudaktiga?

I 3 Nephi 7:14 ser vi att det hade förflutit trettioett år sedan
Kristi födelse. Snart skulle de profeterade ödeläggelserna vid
Jesu Kristi död drabba de här människorna (se 3 Nephi 8:5).

1. Gå igenom 3 Nephi 7:15–22 och skriv alla tecken på
Guds kraft som beskrivs i verserna och de olika sätt som
människorna reagerade på dem.

2. Läs Hesekiel 33:6–11 (i Gamla testamentet) och förklara
varför du tror att Herren visade så stor makt för nephiterna.

3. Vilka råd har våra levande profeter gett för att förbereda
människorna för de katastrofer som ska inträffa vid
Frälsarens andra ankomst, enligt profetiorna?

Vid Jesu Kristi andra ankomst kommer de onda att förgöras
och de rättfärdiga kommer att tas upp i skyn för att möta
Frälsaren. Har du någonsin funderat över hur det kommer
att bli? I 3 Nephi 8 finns en beskrivning av de ödeläggelser
som ägde rum bland nephiterna vid tiden för Jesu korsfästelse
i Jerusalem. Lägg under din läsning märke till vilka det var
som gick under och varför. Lägg också märke till att händel-
serna ägde rum på exakt det sätt som lamaniten Samuel hade
profeterat om (se Helaman 14:20–27).

3 Nephi 8
Ödeläggelse och mörker
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Förstå skrifterna
3 Nephi 8

3 Nephi 8:25 – Profeterna förkastas
Många av dem som skonades vid de katastrofer som beskrivs
i 3 Nephi 8 insåg att om majoriteten av befolkningen inte hade
förkastat profeterna så skulle den inte ha gått under.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar 3 Nephi 8.

Jämför två händelser

1. Vad såg människorna fram emot med ”stort allvar” (v 3),
och varför?

2. Sammanfatta vad Läran och förbunden 133:38–45 säger
om hur de rättfärdiga kommer att känna sig när tiden för
Frälsarens andra ankomst närmar sig.

3. Läs 3 Nephi 8:4–22 och skriv ner likheterna du kan se
mellan Frälsarens ankomst till nephiterna och vad som enligt
profetiorna ska föregå hans andra ankomst.

Ett brev till dig själv

1. Varför ”klagade”, ”jämrade sig” och ”gräto” människorna,
enligt 3 Nephi 8:23?

2. Enligt 3 Nephi 8:24–25, vad önskade de att de som ett folk
hade gjort för att undvika denna stora tragedi?

3. Anta att du är en av Herrens profeter. Skriv ett budskap till
alla människor om vad de måste göra för att undvika de
katastrofer som förutsagts i de sista dagarna om människorna
inte omvänder sig.

Rämna (v 6) – Gå sönder

Omkommit (v 20) – Dött

Tjocka (v 20) – Moln

De människor som överlevde de katastrofer som beskrivs
i 3 Nephi 8 hörde Jesu Kristi röst i mörkret. Hans budskap
finns upptecknat i 3 Nephi 9. Det var tyst en stund och
sedan hörde de åter hans röst. Hans andra budskap finns
upptecknat i 3 Nephi 10. Var uppmärksam på vad Frälsaren
sade om ödeläggelserna i landet och om vad de som hade
räddats behövde göra.

Förstå skrifterna
3 Nephi 9

3 Nephi 9:13 – ”På det jag må kunna hela eder”
Det var märkligt, förvånansvärt, att någon kunde överleva
ödeläggelserna. De som var kvar var tillräckligt rättfärdiga för
att bli räddade, men ändå krävdes det mycket mer av dem. De
var befallda att ”återvända”, ”bättra [sig]” och ”bliva omvända,
på det jag må kunna hela eder”. President Harold B Lee sade:
”De största underverk som jag ser i våra dagar är inte nödvän-
digtvis att sjuka kroppar botas, utan de största underverk
jag ser är att sjuka själar botas” (Nordstjärnan, mars 1974, s 126).

3 Nephi 9:16 – ”Jag kom till mina egna, och mina egna
mottog mig icke”
Jesus inledde sin verksamhet bland sitt forntida förbundsfolk,
Israels hus – särskilt bland judarna. De hade profeternas ord
och Moses lag och de bevittnade många av Frälsarens under-
verk, som alla vittnade om honom. Men på grund av deras
trolösa tillstånd blev han och hans lärdomar förkastade av det
stora flertalet. (Se även Johannes 1:11; L&F 6:21.)

Ve (v 2) – Sorg

Icke mera skall komma fram
för mig emot dem (v 5, 7–9,
11) – Inte mera ska ropa till
mig om att rättvisa ska skipas

A och O (v 18) – Den första
och den sista bokstaven
i det grekiska alfabetet.
Representerar hans makt

över allting från begynnelsen
till änden

Blodsutgjutelse (v 19) –
Djuroffer enligt Moses lag

Förkrossat hjärta (v 20) –
Ha ett ödmjukt hjärta, vara
läraktig

Bedrövad ande (v 20) –
Botfärdig, läraktig

3 Nephi 9–10
Jesu Kristi röst genomtränger mörkret

162



3 Nephi 10

Som en höna tar hand om sina kycklingar beskyddar Frälsaren dem som
följer honom genom att ständigt varna dem för fara och genom att samla in
dem och föra dem i säkerhet.

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
3 Nephi 9–10.

Identifiera en tanke som upprepas

1. När du går igenom 3 Nephi 9:5, 7–9, 11; 10:12, leta då efter
vad Frälsaren klart identifierade som orsaken till att en del
människor gick under medan andra skonades.

2. Vad ville Mormon att vi skulle förstå i 3 Nephi 10:14–16?

3. På vilket sätt kommer Frälsarens andra ankomst, enligt
Läran och förbunden 1:14, att likna hans ankomst som den
beskrivs i Mormons bok?

”Kom till mig”

1. Gör två kolumner i din anteckningsbok. På ena sidan
skriver du vad Jesus bad de ”mer rättfärdiga” att göra
i 3 Nephi 9:12–22. På andra sidan skriver du vad Jesus
lovade i dessa verser.

2. Vad lär dig detta om Jesus Kristus som ger dig tro på att
göra det som han ber om och tillit till att han kan uppfylla
sina löften?

Känn igen Frälsarens kärlek

1. Jämför djävulens reaktion på ödeläggelserna i landet
i 3 Nephi 9:2, med Frälsarens reaktion i 3 Nephi 9:13–14;
10:4–6.

2. Läs 2 Nephi 2:18, 27; 26:24–25 och förklara varför de
reagerade så olika.

Omhuldat er (v 4) – Stärkt
och välsignat

Skingrades (v 9) – Försvann

Rämnade (v 9) – Gick sönder

Återstoden av deras säd
(v 16–17) – Del av deras
efterkommande

3. Skriv om ett tillfälle då Frälsaren har ”samlat” eller
”omhuldat” dig, som han, enligt 3 Nephi 10:4–6, lovade
att göra med sitt folk.

I 600 år hade nephitiska och lamanitiska profeter talat,
skrivit och profeterat om Jesu Kristi ankomst. De visste att
han inte skulle komma till dem under deras jordiska liv, men
att han skulle visa sig för Lehis barn efter sin uppståndelse
(se 2 Nephi 26:9; Alma 16:20). De troende sätter hela
sin tro och sitt hopp till honom och hans frälsande mission.
I 3 Nephi 11 kan du läsa om den härliga uppfyllelsen av
dessa profetior. Uppteckningen om Frälsarens besök till
Amerika fortsätter fram till 3 Nephi 28. När du läser de här
kapitlen, begrunda då hur det måste ha varit för dem som
var närvarande när Frälsaren uppenbarade sig. Läs noga
vad Jesus valde att säga och göra under den korta tid han
tillbringade med dem och vad det lär oss om vad han ansåg
vara väsentligt.

3 Nephi 11
Frälsaren uppenbarar sig!
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Förstå skrifterna
3 Nephi 11

3 Nephi 11:14–15 – Frälsarens sår
Äldste Jeffrey R Holland, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
förkunnade:

”Även om uppståndelsens kraft kan – och otvivelaktigt en dag
kommer att ha – fullständigt återställt och läkt korsfästelsens
sår, kommer likväl Frälsaren att behålla såren i en viss avsikt.
I den ingår hans ankomst i de sista dagarna, då när han ska visa
sina märken och uppenbara att han blev sårad ’därhemma,
hos [sina] närmaste’ [Sakarja 13:6; se även L&F 45:52].

Såren i hans händer, fötter och sida är tecken på att det under
jordelivet sker smärtsamma ting även för de rena och rättfär-
diga, vilket är ett bevis på att prövningar inte innebär att Gud
inte älskar oss. Det är ett betydelsefullt och hoppfullt faktum
att det är den sårade Kristus som kommer till vår undsättning.
Att han som bär offrets ärr, kärlekens skavanker, symbolerna
för ödmjukhet och förlåtelse, är vår själs Herre. Detta bevis på
jordisk smärta är utan tvekan avsett att skänka mod till andra
som också har skadats och sårats av livet, kanske till och med
av sina närmaste” (Christ and the New Covenant [1997], s 258–259).

3 Nephi 11:1–8 – Hur talar Gud till människan?
President Joseph F Smith, dåvarande rådgivare i första presi-
dentskapet, sade: ”Guds helige Ande har talat till mig – inte till
mitt öra, inte till mitt öga, utan till min ande, till mitt levande
och eviga inre – och har uppenbarat för mig att Jesus är Kristus,
den levande Gudens Son” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph
F Smith, s 7).

Blickade (v 3) – Tittade

Underkastat (v 11) – Lytt

Enhälligt (v 16) – Tillsammans

Hosianna! (v 17) – Skänk mig
frälsning!

Sålunda (v 22–23) – På detta
sätt

Ordstrid (v 22, 28) –
Argument, stridigheter

Nedsänka (v 26) – Fullständigt
täcka

Ärva (v 33, 38) – Ta emot med
laglig rätt

Helvetets portar (v 39–40) –
Djävulens kraft

Bliva dem övermäktiga
(v 39) – Vinna seger

3 Nephi 11:27, 32–36 – Faderns, Sonens och den
Helige Andens enighet
I 3 Nephi 11 finns ännu ett vittnesbörd om läran att medlem-
marna i gudomen är skilda personer, men ändå fullkomligt
förenade i sina ansträngningar att ”åvägabringa odödlighet och
evigt liv för människan” (Moses 1:39). De kan tala för varandra
och vittna om varandra på grund av sin enighet i avsikt och
lära. Människorna hörde Faderns röst, de såg och hörde Jesus
Kristus och de blev undervisade om de skilda, men förenade
rollerna hos dessa två personer och den Helige Anden. (Se även
Johannes 17:20–23 och L&F 130:22 angående enigheten, men
ändå åtskildheten, mellan gudomens medlemmar.)

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–E) när du studerar
3 Nephi 11.

Skriv ett tal

Anta att du har fått i uppgift att tala på sakramentsmötet över
ämnet ”Att lära sig lyssna på Gud.”

1. Skriv ett tal genom att med utgångspunkt från 3 Nephi 11:1–8
förklara hur vi bättre kan förbereda oss själva för att lyssna
till Guds ord. Ta gärna upp följande frågeställningar: Hur
kom rösten? Hur beskrevs den? Vad gjorde människorna för
att höra den? Varför hörde de den inte första gången?

2. Läs även Läran och förbunden 136:32–33 och använd
fotnoterna och registren i dina skrifter för att hitta
fler avsnitt som hjälper en person att höra och förstå Guds
röst genom den Helige Anden. Förklara verserna i ditt
tal (se L&F 1:38; 18:34–36 för ytterligare hjälp).

Fundera över vad det verkligen
betyder

1. Av alla tänkbara sätt som Jesus kunde ha presenterat sig
själv på, varför tror du att han valde det sätt som beskrivs i
3 Nephi 11:10–11? Vad kan vi lära oss om Frälsaren genom
den presentationen?

2. Läs Läran och förbunden 19:16–20 och förklara vad som
menas med att dricka den ”bittra kalken”.

Att vara ett vittne

1. Gå igenom 3 Nephi 11:14–16 och förklara vad Jesus ville att
människorna skulle veta och vad människorna gjorde för att
få det vittnesbördet.

2. Skriv några meningar som förklarar varför du tror att Jesus
lät människorna se och vidröra honom en och en.

3. Hur kan du veta att Jesus uppstod, utan att ha sett och känt
på hans sår?

Gör en förteckning över läror om dopet

Skriv ner åtminstone fyra viktiga sanningar som vi lär oss om
dopet av det som Jesus sade och gjorde enligt 3 Nephi 11:18–40.
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Kunskap om nyckelskriftställen –
3 Nephi 11:29

1. Skriv två frågor om ordstrider som kan besvaras genom att
läsa 3 Nephi 11:28–30. Ta med svaren.

2. Läs Ordspråksboken 15:1 och sammanfatta vad som där
lärs ut om hur man ska undvika stridigheter. Föreslå sedan
ytterligare två sätt som en person, enligt din åsikt, kan
undvika stridigheter i familjen.

Bergspredikan, så som den står i Matteus 5–7 i Nya testa-
mentet, kan anses utgöra den bästa källan till det väsentliga
i Jesu Kristi lärdomar under hans jordiska verksamhet. Det är
inte förvånande att Jesus höll nästan samma predikan för
nephiterna när han besökte dem. Lägg märke till hur denna
predikan för Lehis barn tydliggör och ger större insikt om det
vi läser i Nya testamentet. Den här predikan vid templet
finns upptecknad i 3 Nephi 12–14. Den lär oss vad Frälsaren
förväntar av dem som vill vara hans lärjungar.

Förstå skrifterna
3 Nephi 12

Ge akt på (v 1) – Lyda

I anden fattiga (v 3) –
Ödmjuka

Saktmodiga (v 5) – Ödmjuka,
tålmodiga

Smäda (v 11) – Tala hånfullt om

Sälta (v 13) – Smak, påverkan

Lagen eller profeterna (v 17) –
Moses lag och profeternas
lärdomar i Gamla testamentet

Ej heller den minsta prick
(v 18) – Den minsta bokstaven
i det hebreiska alfabetet

Odåga, dåre (v 22) –
Ett kränkande tilltal (syftar
på en person som är dum)

Rådet (v 22) – Domarna

Förlik dig (v 24) – Stifta frid

Motpart (v 25) – Fiende

Yttersta seninen (v 26) –
Fullständiga summan (senine
är nephitiska pengar)

3 Nephi 12
Predikan vid templet, del 1

Äldste Lynn G Robbins, medlem av de sjuttios
kvorum, sade:

”Vrede är att ge vika för Satans inflytande genom
att släppa vår självkontroll . . .

Att förstå sambandet mellan fri vilja och vrede
är första steget till att avlägsna den från våra liv.
Vi kan välja att inte bli vreda” (Nordstjärnan,
juli 1998, s 83, 84).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
3 Nephi 12.

Hur man blir salig

1. Finn och stryk under ordet salig varje gång det förekommer
i 3 Nephi 12:1–11. Den här delen av Jesu predikan kallas
ofta för ”saligprisningarna”, efter ordet salig som betyder att
vara lycklig.

2. Gör en översikt enligt nedanstående i din anteckningsbok,
och fyll i den genom att använda dig av den information
som du hittar i 3 Nephi 12:1–12 och genom att använda dig
av dina egna tankar och känslor.

Förklara jämförelserna

I 3 Nephi 12:13–16 jämförde Jesus sina efterföljare med salt och
ljus. En del människor tycker att han borde ha sagt att de var
som guld om han verkligen hade velat få dem att känna sig
värdefulla. Diskutera läran med dina föräldrar eller lärare och
gör följande:

1. Skriv ner alla anledningar du kan komma på varför salt är
mer användbart än guld.

2. Förklara varför ljus är en lämplig symbol för en sann
Jesu Kristi lärjunge.

Lagens sanna betydelse

Jesus sade till nephiterna att
han inte kom för att upphäva
lagen utan för att fullborda
den (se 3 Nephi 12:17).
Ett sätt som han gjorde det
på var att han hjälpte
människorna förstå den fulla
betydelsen av de lagar och
befallningar som han tidigare
hade gett till Israels barn.
Här följer en översikt över
lagar som han hjälpte dem

Ge akt på orden från
de tolv lärjungar
som Jesus utvalde (v 1)

Bli döpt med
vatten, eld
och den Helige
Anden (v 1)

Eftersom dopet är
nödvändigt för
syndernas förlåtelse

De välsignelser
som enligt Jesus

skulle komma

Vad som, 
enligt Jesus, 

gör oss ”saliga”

Varför 
en person är 

lycklig

Med begärelse (v 28) –
Ha orena tankar om, begära

Tagen upp edert kors (v 30) –
Göra någonting mycket svårt
för att fullgöra lärjungeskapet

Otukt (v 32) – Sexuell synd

Svärja falskt (v 33) – Bryta
löftet, ge ett falskt löfte

Svärja (v 34, 36) – Göra eder
eller löften

Illvilja (v 44) – Ett elakt eller
hatfullt sätt
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att förstå bättre i 3 Nephi 12:20–48. För var och en av dem
förklarar du den fulla betydelsen av lagen i Kristi evangelium,
såsom han beskrev den i kapitlet.

1. ”Du skall icke dräpa” (v 21).

2. ”Du skall icke begå äktenskapsbrott” (v 27).

3. ”Du skall icke svärja falskt” (v 33).

4. ”Öga för öga och tand för tand” (v 38).

5. ”Älska din nästa” (v 43).

I 3 Nephi 13 fortsatte Frälsaren att undervisa om en högre
nivå av rättfärdighet och talade om problemet med hyckleri.
En hycklare är en person som säger en sak och gör en annan.
Ett exempel är en person som offentligt fördömer tittande
på olämpliga videofilmer men som ser dem själv, privat. Lägg
märke till att Frälsaren lär att vi ska göra det som är rätt
av rätt anledning både i vårt offentliga och privata uppförande.

Förstå skrifterna
3 Nephi 13

Allmosor (v 1–4) – Goda
gärningar, donationer, gåvor

Skrymtare (v 2, 5, 16) –
Människor som säger en sak
men gör en annan

Kammare (v 6) – En privat
plats i ditt hem

Tomma ord (v 7) – Samma ord
som upprepas om och om igen
utan någon tanke eller känsla
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3 Nephi 13
Predikan vid templet, del 2

3 Nephi 13:25–34 – Oroa dig inte för vad du ska äta,
dricka eller ha för kläder
Många människor har missförstått Frälsarens råd i Matteus
6:25–34 om att vi inte ska bekymra oss för livet. En del har trott
att man inte behöver bekymra sig över om man har ett arbete
och kan försörja sig själv. Den nephitiska versionen av den
här predikan hjälper oss att förstå att detta råd särskilt gavs till
de tolv apostlarna och till de tolv nephitiska lärjungarna, som
skulle försaka sina världsliga strävanden och ägna all sin energi
åt sin kallelse. Men alla medlemmar i kyrkan kan tillämpa de här
principerna på sig själva genom att inrikta sig mer på andliga
frågor och mindre på världsliga omsorger.

Studera skrifterna
Gör en av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
3 Nephi 13.

Ge nutida exempel

Gå igenom 3 Nephi 13:1–24 och skriv ner vilka fyra exempel
som Jesus gav på att göra det som är rätt av fel orsak. Efter
varje exempel ger du ett nutida exempel på hur en person kan
göra dessa ting av rätta skäl.

En mer meningsfull bön

Skriv om hur du kan använda
3 Nephi 13:5–15 för att hålla
en kort lektion om bön för en
klass med yngre barn. Ta med
allt som du vill berätta om
från verserna och hur det kan
tillämpas på eleverna i klassen.

Fundera över hur det kan tillämpas

Beskriv åtminstone två situationer som är gemensamma för
människor i din ålder och som innebär att man fattar många
beslut. På vilka sätt kan Frälsarens råd i 3 Nephi 13:19–20, 33,
hjälpa dig att fatta rättfärdiga beslut?

Hedningarna (v 7) –
Människor som inte tar emot
evangeliet

Helgat (v 9) – Heligt

Uppsyn (v 16) –
Ansiktsuttryck

Mamon (v 24) – Rikedomar,
världslighet

Så (v 26) – Plantera

Aln (v 27) – En måttenhet
(omkring 46 centimeter)

Spinna (v 28) – Göra kläder
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Har du känt någon som verkade anse att medlemskap
i kyrkan var viktigt men att det egentligen inte krävdes eller
förväntades att man skulle hålla alla buden? I 3 Nephi 14,
som liknar Matteus 7, gav Jesus Kristus särskild undervisning
till dem som påstår att de är hans efterföljare men som inte
håller hans bud.

Förstå skrifterna
3 Nephi 14

Studera skrifterna
Gör en av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
3 Nephi 14.

Hur skulle du reagera?

Jesu befallning i 3 Nephi 14:1–5 (eller Matteus 7:1–5) missför-
stås ofta och till och med missbrukas. Föreställ dig, till exempel,
att en vän bjöd in dig för att delta i en aktivitet som du visste
stred emot Herrens normer. Din vän citerar Matteus 7:1–5 och
säger att om du inte går med på det så dömer du honom och
andra, och det är inte vad en kristen ska göra. Skriv ner vad
du tror att Frälsaren skulle vilja att du sade. I sin inspirerade
översättning av King James Bible (”kyrkans officiella bibel”, ö a),
klargjorde profeten Joseph Smith Frälsarens undervisning.
Vi ska inte ”döma orättfärdigt, på det att vi icke ska bli dömda;
men döm rättfärdigt” (JST, Matteus 7:2; 3 Nephi 14:15–20 och
Moroni 7:14–19 kan också vara till hjälp).

Det mått som I mäten med
(v 2) – De utgångspunkter
man har när man dömer

Grandet (v 3–5) – Liten flisa

Bjälken (v 3–5) – Stor träbit

Sarga (v 6) – Sönderslita

Lagen och profeterna (v 12) –
Betydelsen av Moses lag
och den undervisning som
profeterna i Gamla testamentet
gav

Trånga (v 13–14) – Smala,
hårda

Glupande ulvar (v 15) –
Symboliskt uttalande om
människor som är rovgiriga
och som utnyttjar andra
för att tillfredsställa sina egna
önskningar

Betyga (v 23) – Säga

Ogärningsmän (v 23) –
Män som gör ogudaktiga ting

3 Nephi 14
Predikan vid templet, del 3

Böner och svar

1. Vad kan du lära dig om vår himmelske Fader genom
Jesu Kristi undervisning i 3 Nephi 14:7–11?

2. Med utgångspunkt från de här verserna, vad skulle vår
himmelske Fader göra om du bad om bröd eller om fisk?
Skulle han ge någonting skadligt? Vad skulle dina föräldrar
göra?

3. Skriv om ett tillfälle när du var tacksam för att din himmelske
Fader inte gav dig det som du trodde att du behövde.
Förklara varför och hur den erfarenheten kan hjälpa dig när
du ber och uttrycker önskningar i framtiden.

4. Utgå från 3 Nephi 18:20; Läran och förbunden 50:28–29;
88:64–65 och sammanfatta hur vår himmelske Fader besvarar
våra böner.

Skriv dina egna frågor

Skriv åtminstone tre viktiga och meningsfulla frågor som män-
niskor ofta har och som kan besvaras genom 3 Nephi 14:13–27.
Ge svaren från skrifterna.

Före Jesu Kristi besök levde Israels rättfärdiga barn i Amerika
efter Moses lag. I 3 Nephi 15 lär Jesus folket att Moses lag
har fullbordats genom honom. I kapitlen 15–16 förklarade
Jesus att hans besök till dem uppfyllde en profetia som han
uttalade under jordelivet (se Johannes 10:16). Hans förklaring
omfattade fler profetior om Israels hus.

3 Nephi 15–16
Moses lag och de ”andra fåren”
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Förstå skrifterna
3 Nephi 15

3 Nephi 15:2–7 – Moses lag fullbordas
När Jesus förkunnade att Moses lag var ”fullbordad” och
”har . . . ett slut”, menade han inte att principerna och lärdomarna
hade upphört, utan att de ceremonier och offer som pekade
fram emot hans försoning hade upphört (se Alma 34:13–14).
Du har redan lärt dig hur några av lagens principer som gavs
till Mose i själva verket var evangeliets lag (se 3 Nephi 12:21–48;
se också 3 Nephi 24; 25; L&F 59:5–14). Med andra ord, det sätt
varpå evangeliet praktiserades under Moses lag skulle upphöra,
men inte de grundläggande buden, principer och lärdomarna
inom evangeliet, som är eviga.

3 Nephi 16

3 Nephi 16:4–15 – Hedningarna
Ordet icke-judar (”hedningar”) har samma innebörd som
”nationer”. Det syftar på dem som inte tillhör Israels hus eller
som inte tror på Israels Gud. Såsom uttrycket används i
Mormons bok syftar det också på dem som kommer från
hednanationer, som är alla nationer utanför Israels land, även
om de tillhör Israels blodslinje (se 1 Nephi 13:13–19).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
3 Nephi 15–16.

Hur är det med Moses lag?

1. Läs Mosiah 13:27–30, Alma 25:15–16 och ”Förstå skrifterna”
för 3 Nephi 15:2–7. Sammanfatta vad som där lärs ut om
Moses lag.

Oaktat (v 8) – Även om

Till ett ordspråk och en visa
(v 9) – Omtalad på ett
ondskefullt sätt

Bedrägeri (v 10) – Oärliga
sedvänjor

Okynne (v 10) – Ogudaktighet

Prästyrken (v 10) –
Att predika för pengar och
andra människors beröm
(se 2 Nephi 26:29)

Otukt (v 10) – Omoraliskt
sexuellt uppförande

Väktare (v 18) – I forna tider
stod väktare på ett torn
och spejade efter fiender eller
budbärare (i det här fallet
gällde det att vara uppmärk-
sam på de goda nyheterna att
Sion hade upprättats)

Blottat sin heliga arm (v 20) –
Visat sin makt

Kastade han sina blickar
(v 1) – Såg han sig

Märkte han (v 2) – Visste utan
att någon sade någonting

Hjord (v 17, 21) – Organiserad
flock

2. Sammanfatta vad Jesus sade om Moses lag i 3 Nephi 15:2–10.

3. Förklara vad du tror att Jesus menade i den första meningen
av 3 Nephi 15:9.

Var en missionär

Anta att någon som inte är medlem i kyrkan frågar dig vad
som menas med det som står i Johannes 10:16.

1. Använd dig av det du lärt i 3 Nephi 15–16 och skriv vad du
skulle säga till den personen.

2. Vad skulle du säga om du fick följande fråga: ”Hur kan jag
veta att Mormons bok är sann?”

Vad kan vi lära oss?

1. Enligt 3 Nephi 15:11–16:5, varför visste inte Jesu lärjungar
i Jerusalem vilka de ”andra fåren” var?

2. Vad befallde Herren att de skulle göra för att denna kunskap
inte skulle gå förlorad?

3. Nämn två saker som vi kan lära oss av denna händelse.

Profetior som ska uppfyllas

När Mormons bok talar om icke-judar så syftar den på alla dem
som inte tillhör Israels hus eller som inte kommer från Israels
land. Fastän större delen av kyrkans medlemmar i vår tid tillhör
Israels hus genom blodslinje så skulle folket i Mormons bok
betrakta oss som ”hedningar” eller ”icke-judar”.

1. Vad lovade Herren icke-judarna (oss) i 3 Nephi 16:1–7?
Har denna profetia uppfyllts? Om så är fallet, på vilka sätt?

2. Vad skulle enligt honom hända om icke-judarna tog emot
erbjudandet, och vad skulle hända om de vägrade att
göra det? (Se v 8–15.) Vilka belägg ser du för att någonting
av detta händer i vår tid?

3. Vad lovade Herren Lehis ättlingar? (Se v 16.)

Större delen av de människor som levde på den plats där Jesus
undervisade under sin jordiska verksamhet trodde inte på att
han var den utlovade Messias. Alla som såg Frälsaren i landet
Ymnighet trodde på honom, dyrkade honom och lyssnade till
hans undervisning, eftersom de var den rättfärdiga kvarleva
som hade överlevt katastroferna vid tiden för hans korsfästelse
(se 3 Nephi 10:9–14). I 3 Nephi 17 närmade sig den första
dagen med honom sitt slut. Försök föreställa dig att du var
närvarande där, när du läser kapitlet.

3 Nephi 17
”Min glädje är fullkomlig”
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Förstå skrifterna
3 Nephi 17

Studera skrifterna
Gör en av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
3 Nephi 17.

Ett mönster för inlärning

1. Vad bad Jesus att nephiterna skulle göra, enligt 3 Nephi 17:1–3,
för att lättare förstå hans lärdomar?

2. Gör en lista över vad du kan göra för att tillämpa dessa
inlärningsprinciper när du själv studerar evangeliet.

Om du var där

Fundera över allt som hände enligt 3 Nephi 17 och skriv om de
särskilda händelser som du skulle ha tyckt om att se och delta i.
Förklara varför.

Dröja (v 5) – Stanna, förbliva

Medlidande (v 6–7) – Känslor
av sympati, kärlek och
vänlighet

Lama (v 7, 9) – Invalidiserade

Halta (v 7) – Rör sig med
svårighet eller smärta

Krymplingar (v 7) – På något
sätt skadade

Stumma (v 9) – Kan inte tala

Bjöd dem (v 19) – Sade till
dem att

Betjänade (v 24) –
Undervisade, välsignade

Skaffa dig kunskap om Jesu Kristi
personlighet

Jämför vad Jesus gjorde i 3 Nephi 17:14 med vad som hände
i verserna 15–24 och besvara följande frågor:

1. Varför var Jesus bekymrad, enligt vers 14?

2. Varför grät han, enligt verserna 21–23?

3. Vad lär oss dessa händelser om Jesus?

4. Hur kan kunskap om Jesu känslor för oss hjälpa syndare att
omvända sig?

Att vara i Jesu Kristi närhet var en underbar och andlig
upplevelse för människorna i landet Ymnighet. Det är lätt att
förstå att de inte ville att han skulle ge sig av (se 3 Nephi 17:5).
Men innan han lämnade dem undervisade han dem om
hur de alltid skulle kunna ha hans Ande hos sig. Vad Frälsaren
undervisade om i 3 Nephi 18 om att ta emot hans Ande
är lika tillämpligt för oss idag som det var för människorna
i Mormons bok.

Förstå skrifterna
3 Nephi 18

3 Nephi 18:6–14 – Sakramentets välsignelser
Äldste Jeffrey R Holland lärde: ”Varje evangeliets förordning
är på ett eller annat sätt inriktad på Herrens Jesu Kristi för-
soning, och det är förvisso därför som just denna förordning
med all dess symbolik och bildspråk kommer till oss lättare
och oftare än någon annan i vårt liv. Den kommer i det som
kallats ’det heligaste och andligaste av kyrkans alla möten’” (Joseph
Fielding Smith, Frälsningens lära, del 2, s 289)” (Nordstjärnan,
jan 1996, s 67).

Betygar (v 10–11) – Vittnar
på ett särskilt sätt

Sålla eder som vete (v 18) –
Ha er i sin makt

Deltaga av mitt kött och blod
(v 28–30) – Ta del av
sakramentet

Fördömelse (v 29) – Stopp för
andligt framåtskridande

Hjärtats fulla uppsåt (v 32) –
Ett personligt beslut att lyda

Fördömelse (v 33) – Straff

3 Nephi 18
Frälsaren instiftar sakramentet
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Äldste Melvin J Ballard, som var medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, sade:

”Vem av oss är det som inte sårar sin ande genom ord, tankar
eller gärningar från sabbat till sabbat? Vi gör saker som vi
ångrar och önskar få förlåtelse för . . . Om det finns en känsla
i våra hjärtan att vi är ledsna för det vi har gjort, om det finns
en känsla i vår själ att vi skulle vilja få förlåtelse, då är metoden
att få förlåtelse inte omdop . . . utan att omvända oss från
våra synder, gå till dem vi syndat mot och få deras förlåtelse,
och sedan gå till sakramentsbordet där vi, om vi uppriktigt
har omvänt oss och försatt oss i rätt sinnesstämning, ska bli
förlåtna och andlig bot ska komma till våra själar . . .

Jag är ett vittne till att det finns en anda vid sakramentsbordet
som värmer själen från huvud till fot. Man känner hur såren
i anden läks och bördan lyfts bort. Trygghet och lycka kommer
till den själ som är värdig och som verkligen önskar ta del av
denna andliga föda” (Melvin J Ballard: Crusader for Righteousness
[1966], s 132–133).

3 Nephi 18:28–29 – När är vi värdiga att ta sakramentet?
Äldste John H Groberg, medlem av de sjuttios kvorum, lärde:
”Om vi har en önskan att förbättra oss (som är detsamma
som att omvända sig), och om vi inte är utsatta för några prästa-
dömsrestriktioner, är vi enligt min uppfattning värdiga. Om
vi emellertid inte känner någon önskan att förbättra oss, och vi
inte har för avsikt att följa Andens vägledning, måste vi fråga
oss: Är vi värdiga att delta, eller gör vi narr av hela syftet med
sakramentet?” (Nordstjärnan, juli 1989, s 33).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A och aktivitet B eller C när du studerar
3 Nephi 18.

Fördjupa din insikt

1. Skriv fem viktiga sanningar som vi kan lära oss om
sakramentet utifrån det som Jesus undervisade i
3 Nephi 18:1–14, 28–32.

2. Jämför vad Jesus sade om sakramentet i 3 Nephi 18:12–13
med vad han sade om dopet i 3 Nephi 11:38–40. Vad visar
detta om sakramentets betydelse?

3. När du har läst 3 Nephi 18:1–14, 28–32, och citaten om
sakramentet under ”Förstå skrifterna”, skriver du en
planering av vad du tänker göra för att sakramentet ska bli
en mer meningsfull del av ditt liv.

Hur lyder frågan?

Skriv fem frågor om bön som kan besvaras genom 3 Nephi
18:15–23. Efter varje fråga skriver du ett svar och den vers där
du hämtade svaret.

Hur går det till?

I 3 Nephi 12:14–16 bad Jesus sina efterföljare att vara ”detta
folks ljus” och att låta sitt ljus skina för andra människor.
Den principen är lika giltig för oss idag. Vad är det för ljus vi ska
hålla upp, enligt 3 Nephi 18:22–25? Hur håller vi upp ljuset?

Efter de händelser som beskrivs i 3 Nephi 18 lämnade Jesus
Kristus människorna och uppsteg till himlen. I kapitel 19
berättas om vad människorna gjorde under natten och näst-
kommande dag, då Jesus återvände. I slutet av kapitlet finns
Jesu vittnesbörd om styrkan i deras tro. Sök under din läsning
efter vad de gjorde för att visa sin tro och fundera över hur
du kan följa deras exempel.

Förstå skrifterna
3 Nephi 19

3 Nephi 19:11–13 – Var inte dessa människor
redan döpta?
President Joseph Fielding Smith, dåvarande president för de
tolv apostlarnas kvorum, lärde:

”Fastän de redan blivit döpta till syndernas förlåtelse . . .
befallde Frälsaren Nephi och folket att döpas på nytt därför att
han återigen hade organiserat kyrkan enligt evangeliet. Förut
hade kyrkan varit organiserad enligt [Moses] lag . . .

Joseph Smith och andra som döpts före den 6 april 1830 döptes
av samma anledning om den dag då kyrkan organiserades”
(Frälsningens lära, del 2, s 285).

Spreds ryktet (v 2–3) – Man
talade om det överallt

Utan uppehåll (v 24, 30) –
Utan att stanna

De upprepade ej många ord
(v 24) – De bad som de
blev vägledda av den Helige
Anden

3 Nephi 19
Jesus ber med och för folket
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Studera skrifterna
Gör aktivitet B och aktivitet A eller C när du studerar
3 Nephi 19.

Att ta emot den Helige Anden

Efter dopet kommer den person som ska konfirmera oss att
välsigna oss och säga ”ta emot den Helige Anden”. Med andra
ord kan prästadömet förläna eller ge den Helige Andens gåva,
men det beror på oss om vi tar emot den.

1. Vad gjorde lärjungarna i 3 Nephi 19:8–14 som fick dem att
kunna ta emot den Helige Anden?

2. Hur kan du genom att följa lärjungarnas exempel, oftare
känna den Helige Anden i ditt liv? När du ger svaret, fundera
då också över vad du lärde dig i 3 Nephi 18.

Jesu böner

1. Skriv upp vad Jesus sade
i sina böner om dem
som tror på honom (se
3 Nephi 19:19–23, 27–29).

2. Vad gör störst intryck på
dig i Jesu bön?

3. Hur påverkas ditt liv
av att veta att Frälsaren
bad för dig?

Exempel på tro

I 3 Nephi 19:35 sade Jesus att lärjungarna hade visat ”stor tro”.
Skriv ner två betydelsefulla exempel på tro i 3 Nephi 19.

I 3 Nephi 20–22 finns profetior om Israels hus och icke-judarna
och hur Herren kommer att fullgöra de förbund han har ingått
med sina barn. Ättlingar till dem som Herren har ingått
förbund med kallas för ”förbundets barn” och är berättigade
särskilda välsignelser som hör samman med dessa förbund
om de är trofasta. Men i sista hand innebär Herrens förbund
att samtliga av vår himmelske Faders barn har möjlighet
att bli en del av förbundets familj och ta emot frälsning och
upphöjelse. Lärdomarna i dessa tre kapitel är ett vittnesbörd

3 Nephi 20–22
Profetior om löftets barn

om att Jesus Kristus själv, i sinom tid, kommer att fullgöra varje
del av sitt stora förbund för både Israels hus och icke-judarna –
med andra ord, för hela Guds familj.

Förstå skrifterna
3 Nephi 20

3 Nephi 21

3 Nephi 21:6 – Hedningar kommer att räknas till
Israels hus
President Joseph Fielding Smith lärde: ”Varje människa som
mottar evangeliet inlemmas i Israels hus. De blir med andra ord
medlemmar i den utvalda släktlinjen eller Abrahams barn
genom Isak och Jakob till vilka löftena gavs” (Frälsningens lära,
del 3, s 200).

3 Nephi 21:22–25 (se även 3 Nephi 20:22) –
Det nya Jerusalem

Det nya Jerusalem kommer att
byggas i Jackson County,
Missouri, och kommer att kallas
för Sion (se L&F 45:64–68; 57:1–3;
Moses 7:62).

Independence, 
Missouri

Nya Jerusalem

Avfattas (v 5) – Göras

Behagar (v 6) – Blir
nödvändigt för

Spåmän (v 16) – Människor
som påstår att de kan
förutsäga framtiden eller
utföra andra underverk, men
som inte kommer från Gud

Lundar (v 18) – Platser där
människor dyrkade avgudar
på Gamla testamentets tid

Prästyrken (v 19) – Predika
för pengar och beröm
(se 2 Nephi 26:29)

Hämnd (v 21) – Sträng
rättvisa, straff

Lämning, återstod (v 10, 13,
16) – Kvarvarande del

Arvedel (v 14, 29) – Egendom
(syftar vanligtvis på någonting
som gått vidare från förälder
eller annan släkting)

Nedtrampar (v 16) – Går på

Kärvar (v 18) – Säd som
buntats samman

Loggolvet (v 18) – Tröskgolv

Jag vill göra ditt horn till järn
och dina klövar till koppar
(v 19) – Jag ska göra dig
mycket stark i de sista dagarna

Helga deras byte (v 19) – Göra
deras rikedom helig genom att
inviga den

Släkten (v 25, 27) – Familjer

Gissel (v 28) – En piska
(symboliskt för prövningar
och svårigheter)

Blottat sin heliga arm (v 35) –
Visat sin makt

Oomskurna (v 36) – De som
inte har ingått förbund med
Herren

För intet (v 38) – Värdelöst

Bära Herrens kärl (v 41) –
Göra Herrens verk, bära det
som är heligt

Sluta edert tåg (v 42) –
Skydda

Vanställt (v 44) – Skadat,
förstört
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3 Nephi 22

3 Nephi 22:2 – Tältdukar, tältstreck och tältpluggar
Jesaja jämförde Israels hus med ett tält. Ju längre streck
och dukar, ju starkare pluggar, desto större kan tältet vara.

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
3 Nephi 20–22.

Israels insamling

Israels insamling är inte bara någonting som gäller andra
människor på andra platser; den inbegriper oss och vår tid.
Studera 3 Nephi 20:13, 18–19, 29–33; 21:1, 20–28; 22:13–14, 17
och skriv upp vad Herren sade om varför han ville samla in
Israel och vad som skulle hända när han gjorde det.

Välsignelser från Herren

1. Enligt 3 Nephi 20:25–26, vad är ett av de sätt varpå Herren
har välsignat, och fortsätter att välsigna, ”förbundets barn”?

2. På vilka sätt har Herren välsignat, enligt 3 Nephi 20:27,
de icke-judiska nationerna?

3. Hur har de här två välsignelserna varit till hjälp för dig i ditt
liv? (Se inledningen till 3 Nephi 20–22 och ”Förstå skrifterna”
för att få hjälp om du behöver det.)

Ett budskap till de icke-judiska
nationerna

1. Förklara med egna ord vad Herren sade i 3 Nephi 21:14–21
om vad som kommer att hända om de icke-judiska
nationerna inte omvänder sig. Använda nutida exempel
på vad som sades.

2. Vad sade Herren i 3 Nephi 21:22–25 om hedningar som
omvänder sig och samlas in till det nya Jerusalem?

StreckDuk

Plugg

Ofruktsam (v 1) – En kvinna
som inte har några barn

Ödelagda (v 3) – Tomma,
övergivna

Din ungdoms skam (v 4) –
Skamkänsla för tidigare
synder

Safirer, agater, rubiner
(v 11–12) – Värdefulla
ädelstenar

Smed (v 16) – Person som
formar metall till användbara
föremål

Tillämpa Jesajas ord

I 3 Nephi 22 citerar Frälsaren Jesajas 54:e kapitel, som är ett
poetiskt vittnesbörd om Herrens kärlek till sitt folk när han
fullgör sitt förbund att samla dem tillsammans och tillbaka till
Guds närhet.

1. Överallt i skrifterna har Herren ofta jämfört sitt förbunds-
förhållande med sin kyrka med ett äktenskap. Han är maken
och kyrkan är hustrun. Fundera över några av Herrens
egenskaper som visar att han är en god make för sin kyrka,
att han till exempel är ett rättfärdigt exempel och ger kärlek,
tillgodoser timliga behov, ger bekvämlighet och skydd åt sin
familj. För vart och ett av ansvarsområdena finns åtminstone
en beskrivning i 3 Nephi 22 som visar på vad sätt är Herren
är den fullkomlige ”maken” för kyrkan.

2. Hur kan budskapet i 3 Nephi 22 vara till tröst för en
nyomvänd? Hur kan det som Herren sade i 3 Nephi 22
göra det lättare för oss att ta hand om nyomvända?

Har du någonsin haft en tanke eller upplevelse som du ville
komma ihåg? Skrev du ner den så att du tydligt skulle minnas
den? Har du lagt märke till att om du inte för en uppteckning
över upplevelser och tankar, att minnet av dem förbleknar
och till med förändras? Leta efter på vad sätt Frälsaren under-
visade om den här principen för nephiterna i 3 Nephi 23.

Förstå skrifterna
3 Nephi 23

Sorgfälligt (v 1) – Med ihärdig
och uppriktig ansträngning

Rörande (v 2) – Om

Hörsamma (v 5) – Lyssna och
lyda

3 Nephi 23
Det skrivna ordets betydelse
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Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar 3 Nephi 23.

Var konkret

1. Identifiera de två ord som Jesus använde för att beskriva hur
vi bör läsa Jesajas profetior. Du vill kanske stryka under
orden i dina skrifter.

2. Skriv om tre metoder som en person kan använda för att läsa
skrifterna på det sätt som Jesus beskrev.

Hur kan du tillämpa det?

Gå igenom 3 Nephi 23:6–13 och beskriv vad Jesus bad Nephi
att göra, och skriv sedan hur du tror att du kan tillämpa det
budskapet.

Malaki var en profet i Gamla testamentet som var verksam
omkring 430 f Kr, nästan två hundra år efter det att Lehi
lämnat Jerusalem. I 3 Nephi 24–25 citerar Frälsaren från
det som nu är Malaki 3–4 för att nephiterna skulle ha dessa
viktiga lärdomar. Dessa kapitel innehåller också ett särskilt
budskap för oss i de sista dagarna.

Förstå skrifterna
3 Nephi 24

Bestå (v 2) – Stå fast

Smältare (v 2–3) – Person som
smälter stenar för att få fram
ren metall (Denna symbol
används för att undervisa om
att människor kommer att
renas från sina orenheter och
synder vid Kristi andra
ankomst.)

Valkare (v 2) – Person som gör
kläder vita

Trollkarlar (v 5) – Människor
som utövar magi som är
inspirerad av Satan och som
uppför sig på ett fördärvligt
sätt

Förhålla arbetaren (v 5) –
Stjäla ifrån eller utnyttja
anställda

Förtärda (v 6) – Förstörda

Förgäves (v 14) – Utan värde

Upphöjda (v 15) –
Framgångsrika

Fresta Gud (v 15) – Reta
Herren genom att inte lyda
hans bud

Fruktade (v 16) – Vördade,
älskade och lydde

3 Nephi 24–25
Malakis profetior

3 Nephi 24:3–4 – Levis söner
Under Moses lag var medlemmarna i Levis stam bärare av
prästadömet och utförde lagens förordningar för människorna.
Idag kallar vi det prästadöme som de bar för ”Aronska
prästadömet” (se L&F 13:1; 84:31–32; 128:24).

3 Nephi 24:10–12 – Tiondets välsignelser
I ett tal om tiondets
andliga och timliga
välsignelser sade presi-
dent Heber J Grant:
”Framgång kommer till
dem som lyder tionde-
lagen. När jag säger
framgång menar jag
inte enbart kronor och

ören . . . Vad jag räknar som verkligen framgång . . . är tillväxt i
kunskapen om Gud, i vittnesbördet, och i förmågan att efterleva
evangeliet och att inspirera våra familjer att göra detsamma.
Detta är framgång i ordets rätta bemärkelse” (Gospel Standards
[1941], s 58).

3 Nephi 25

3 Nephi 25:5–6 – Herren kommer att sända Elia

Som uppfyllelse av Herrens löfte genom Malaki återvände Elia
till jorden år 1836, till templet i Kirtland, och överlämnade de
prästadömets nycklar som gör det möjligt att utföra frälsande
förordningar för de avlidna (se L&F 110:13–16). Han återställde
det som ibland kallas för prästadömets beseglande kraft. Det är
den kraft varigenom familjer beseglas för evigheten.

Strån (v 1) – De torra strån
som lämnades kvar på åkern
efter det att säden skördats

Rot eller krona (v 1) –
Varken föräldrar, mor- och
farföräldrar (förfäder)
eller barn (efterkommande)

Stadgar och rätter (v 4) –
Lagar

Herrens stora och
förskräckliga dag (v 5) –
Jesu Kristi andra ankomst
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Studera skrifterna
Gör aktivitet A och aktivitet B eller C när du studerar
3 Nephi 24–25.

Vilka kommer att och vilka kommer
inte att överleva Kristi andra ankomst?

Gör två kolumner i din anteckningsbok. I ena kolumnen skriver
du ord och meningar från 3 Nephi 24–25 som beskriver vilka
som inte ”uthärdar hans tillkommelses dag” och vad som
kommer att hända dem. I den andra kolumnen skriver du vad
de här kapitlen säger om vem som kommer att ”uthärda hans
tillkommelses dag”, vad som kommer att hända dem och vad
de kommer att göra.

Tiondets välsignelser

1. Vad sade Herren i 3 Nephi 24:8–9 om dem som inte betalar
sitt tionde?

2. Utgå från verserna 10–12 och skriv vad Herren sade om dem
som betalar sitt tionde.

3. Jämför Läran och förbunden 64:23 med 3 Nephi 25:1 och skriv
vad Herren lovade trofasta tiondebetalare. Vad kan vi mer
offra till Herren, förutom att betala tionde, som förberedelse
för hans andra ankomst?

Hur har det påverkat dig?

Skriv om de mest betydelsefulla sätten som du tycker att
uppfyllandet av 3 Nephi 25:5–6 har påverkat ditt liv.

Jesu andra besök till nephiterna, som inleds i 3 Nephi 19,
avslutas i kapitel 26. I det här kapitlet kommer du att lägga
märke till att Mormon förklarade att Jesus sade och gjorde
mycket mer bland människorna än vad som finns upptecknat
i Mormons bok. Men han sade också att vi en dag kommer
att ha fler uppteckningar om vad som sades och gjordes.
Leta under din läsning efter anledningen till att vi inte har
de uppteckningarna och vad vi måste göra för att få dem.

Förstå skrifterna
3 Nephi 26

Fördömelse (v 10) – Straff, slut på framåtskridandet

3 Nephi 26
Ett prov för människorna 

i de sista dagarna

3 Nephi 26:9–11 – ”Det som är större” undanhålls
President Joseph Fielding Smith, dåvarande president för de
tolv apostlarnas kvorum, sade: ”När vi själva, som medlemmar
i kyrkan, är villiga att hålla buden så som de har blivit givna
till oss och visa vår tro . . . , då är Herren redo att föra fram
den andra uppteckningen och ge den till oss, men nu är vi inte
redo att ta emot den. Varför? Därför att vi inte levt upp till
fordringarna . . . när det gäller att läsa den uppteckning som har
getts till oss och när det gäller att följa hans råd” (i Conference
Report, sep – okt 1961, s 20).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar 3 Nephi 26.

En större och en mindre del

1. Gå igenom 3 Nephi 26:6–12 och skriv upp vad vi får veta
finns i Mormons bok.

2. Läs även Alma 12:9–11, Läran och förbunden 84:54–58 och
”Förstå skrifterna” ovan. Skriv vad vi var och en måste
göra och vad kyrkan måste göra för att få ”det som är större”
från Herren.

3. Skriv upp något av det ”som är större” och som hände
bland nephiterna efter det att Jesus lämnat dem
(se 3 Nephi 26:15–21).

Under sina två första besök i Amerika undervisade Jesus
Kristus personligen om sitt evangelium och ledde upprättandet
av sin kyrkan bland nephiterna. Han valde och ordinerade

3 Nephi 27
”Detta är mitt evangelium”
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ledare som förde hans verk vidare. De fortsatte med att under-
visa om hans evangelium och utföra frälsande prästadöms-
förordningar. Enligt uppteckningen i 3 Nephi 27, och efter
en tidsperiod som inte är angiven, gjorde Frälsaren ett tredje
besök till sina nephitiska lärjungar. Det besöket lär oss att
Jesus Kristus, som överhuvud för sin kyrka, inte är långt borta
och att han ger vägledning till sina ledare i kyrkan. Herren
fortsätter med att leda sin kyrka genom sina utsedda tjänare.
President Gordon B Hinckley, dåvarande rådgivare i första
presidentskapet, vittnade: ”Låt nu detta bli klart för alla att
Jesus Kristus står som ledare för denna kyrka som bär hans
heliga namn. Han vakar över den. Han styr den. Han står vid
sin Faders högra sida, han leder detta verk” (Nordstjärnan,
juli 1994, s 57). Var observant på, under dina studier av detta
kapitel, hur Jesus undervisade om sitt evangelium.

Förstå skrifterna
3 Nephi 27

3 Nephi 27:3–8 – Kyrkans namn
I 3 Nephi 27 gjorde Jesus klart att hans kyrka skulle kallas
efter hans namn. När Herren återställde sitt evangelium i vår
tid uppenbarade han att hans kyrka återigen skulle kallas efter
hans namn (se L&F 115:3–4). Även om många olika kyrkor
på Joseph Smiths tid hävdade att de var kristna, så var det få
som kallades efter Jesu Kristi namn.

Studera skrifterna
Gör aktivitet B och aktivitet A eller C när du studerar
3 Nephi 27.

”I mitt namn”

I 3 Nephi 27:1–10 vill du kanske markera de formuleringar där
Kristi namn återfinns (till exempel, ”i Jesu namn”, ”Kristi namn”,
”med detta namn” eller ”i mitt namn”). Läs också Mosiah 3:17;
5:7–13 och skriv ett stycke som förklarar varför allting vi gör
eller säger i kyrkan måste göras ”i Jesu Kristi namn”.

Vad är det för ”goda nyheter”?

Ordet evangelium betyder bokstavligen ”goda nyheter” eller
”glatt budskap”.

1. Läs 3 Nephi 27:9–21 noga och stryk under ordet evangelium
varje gång det förekommer.

2. Vad är enligt Jesus utmärkande för hans evangelium?

3. Gör en kort sammanfattning av vad de här verserna om
Jesu Kristi evangelium har för samband med den tredje och
den fjärde trosartikeln.

Ordstrider (v 3) – Argument,
dispyter

Draga (v 14–15) – Attrahera

Helgade (v 20) – Gjordes rena
och heliga

Förtappelsens son (v 32) –
En person som genomgår den
andra döden (andlig död)

4. På vilket sätt är evangeliet ”goda nyheter” för dig?

5. Vad innebär det för dig personligen att leva efter evangeliet?

Kunskap om nyckelskriftställen –
3 Nephi 27:27

1. Vilket särskilt uppdrag fick de tolv nephitiska lärjungarna
av Frälsaren i 3 Nephi 27:24–27?

2. Vad sade Jesus att de behövde göra eller vara för att lyckas
med sin uppgift?

3. Skriv ett avsnitt om hur du försöker att bli mer lik Kristus.
Ta särskilt med vad du har gjort och vad du skulle vilja
göra bättre.

Om du kunde be Frälsaren om någonting, vad skulle det då
vara? De tolv nephitiska lärjungarna fick den möjligheten.
Lägg noga märke till vad det var som de begärde. Skulle din
önskan likna eller skilja sig från deras?

Förstå skrifterna
3 Nephi 28

En människas fulla ålder
(v 2) – I det antal år som en
människa vanligen lever

Dödlighet (v 8, 36) – Att ha
en fysisk kropp som kan dö

Odödlighet (v 8, 36) – Att ha
en uppstånden kropp som
aldrig kan dö

Kött (v 9) – Fysisk eller dödlig
kropp

Bliva kvar (v 12) – Stanna på
jorden

Rämnade itu (v 19) – Rasade
samman

3 Nephi 28
De tolv lärjungarnas särskilda 

önskningar
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3 Nephi 28:13–17, 36–40 – Förklaring och förvandling
Mormon sade att tre av de tolv nephitiska lärjungarna blev
”förvandlade”. Detta syftar på en förändring som en person
måste genomgå för att kunna befinna sig i Guds närhet utan
att förgöras (se L&F 67:11; Moses 1:11). Förvandling bör inte
förväxlas med kroppens förklaring, även om bägge troligen
påverkar kroppen på ett liknande sätt. Förklaring är en tillfällig
förändring, medan förvandling är en långsiktig förändring
av kroppen som endast upphör när man övergår från dödlighet
till odödlighet, eller uppstår (se 3 Nephi 28:8). Bland dem
som vid något tillfälle har blivit förvandlade har vi Enok och
Sions stad (Moses 7:18–23, 27), Elia, aposteln Johannes (L&F 7)
och de tre nephitiska lärjungarna (3 Nephi 28:4–11, 15–40).

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar 3 Nephi 28.

Vad önskar du?

1. Skriv vad nio av de tolv nephitiska lärjungarna önskade
i 3 Nephi 28 och skriv vilka välsignelser Herren lovade dem.

2. Skriv vad de andra tre lärjungarna önskade i 3 Nephi 28
och de välsignelser som Herren lovade dem.

3. Om du fick möjlighet att välja mellan det som gavs till de
nio och de tre, vad skulle du välja? Varför?

Gör en frågesport

Använd dig av det du lärt dig om förvandlade varelser i all-
mänhet, och de tre nephiterna i synnerhet, och gör en frågesport
med ”rätt eller fel – frågor”. Frågesporten bör innehålla
åtminstone fem frågor. Efter varje uttalande skriver du upp
det korrekta svaret och den vers där du fann det.

Istället för att fortsätta med att berätta om vad som hände
efter Jesu Kristi besök hos nephiterna avslutade Mormon
3 Nephi med sitt eget vittnesbörd, sina råd och förmaningar
till framtida ledare. Kom ihåg, medan du läser kapitlen 29–30,
att Mormon vände sig direkt till människorna i vår tid.

3 Nephi 29–30
Mormons förmanande ord

Förstå skrifterna
3 Nephi 29

3 Nephi 30

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar 3 Nephi 29–30.

Gör en lista

1. Läs vad Mormon sade i 3 Nephi 29:1–4, 8–9 och skriv ner
vad vi bör veta eller göra som en följd av att denna uppteck-
ning förts ut till världen. Om det finns en orsak angiven
i verserna till vad vi bör känna till eller göra, skriver du det
bredvid den punkten på din lista.

2. Skriv upp de särskilda grupper av människor som Mormon
varnade i 3 Nephi 29:5–7; 30:2. Om en konsekvens är
bifogad till den varning som ges, skriver du upp den bredvid
punkten på listan.

3. Utgår från de råd och förmaningar som Mormon gav
i 3 Nephi 29–30 och skriv vad han var inspirerad att känna
till om vår tid.

Vem är det som talar?

Läs noga 3 Nephi 30:1–2. Vems ord är upptecknade i vers 2?
Varför tror du att Mormon var befalld att skriva ner dem?

Otukt (v 2) – Sexuella synder

Vederstyggligheter (v 2) –
Allvarliga synder, tankar och
handlingar som är stötande
för Gud

Avguderi (v 2) – Att dyrka
falska gudar

Driva spe (v 8) – Håna, eller göra sig lustig över

176



Fjärde Nephi: Nephis bok

Om 4 Nephi
Före 1879 års upplaga av Mormons bok kallades denna bok
för ”Nephis bok, som är Nephis son, en av Jesu Kristi lärjungar.”
Äldste Orson Pratt, som var medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, rekommenderade tillägget ”Fjärde Nephi”, som
godkändes av första presidentskapet.

Första delen av 4 Nephi har ibland kallats för ”den gyllene
epoken”. I 170 år var människorna förenade och levde i fred
utan stridigheter, och de hade ”allting gemensamt ibland sig”
(4 Nephi 1:3). Hur kunde de upprätta en sådan välsignad
och framgångsrik period? Senare började det på nytt uppstå
oenighet och ”all slags orättfärdighet” (v 34). Hur kommer
det sig att människorna valde att gå en sådan väg efter en så
välsignad period med fred?

När de ogudaktiga hade gått under och de kvarvarande män-
niskorna hade blivit undervisade och betjänade av Frälsaren
och himmelska änglar, levde människorna i fred och rättfärdig-

4 Nephi 1
Fyra generationer av fred

Mosiah 
(mellan 130 och 92 f Kr)

Alma 
(mellan 91 och 53 f Kr)

Helaman 

(mellan 52 och 1 f Kr)

3 Nephi 
(mellan 1 och 35 e Kr)

4 Nephi 
(mellan 36 och 321 e Kr)

KÄLLA

Mormons sammandrag

av Nephis större plåtar

BÖCKER

het i många generationer. De hade en liknande erfarenhet som
Enoks folk, de som kallades för Sion (se Moses 7:18). Mormon
skrev att ”intet lyckligare folk finnas” (4 Nephi 1:16). Sök
under din läsning efter de evangelieprinciper som de efterlevde
och som gav en sådan lycka.

Olyckligtvis blev människor så småningom lika ogudaktiga
som tiden före Jesu Kristi ankomst. Vi bör noggrant beakta
och lära oss av de misstag som de gjorde och som resulterade
i ett fall från stor rättfärdighet och lycka till ogudaktighet
och elände, vilket förde med sig den slutliga ödeläggelsen av
den nephitiska nationen.

Förstå skrifterna
4 Nephi 1

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar 4 Nephi.

Det lyckligaste av alla folk

1. I 4 Nephi 1:16 skrev Mormon att det inte kunde finnas ett
lyckligare folk än det som beskrivs i 4 Nephi 1:1–22.
Skriv upp åtminstone fem principer som står i dessa verser
och som enligt din åsikt hade mest betydelse för att leda
dem till lycka.

2. Vad var, enligt 4 Nephi 1:15, den stora orsaken till att stridig-
heterna upphörde? Förklara varför du tror att det var
den egenskapen hos människorna som utgjorde skillnaden.

Håll en intervju

Föreställ dig att det gick att intervjua en grupp ungdomar från
den tid som beskrivs i 4 Nephi 1:1–22. Skriv tre frågor som
du tror att ungdomar i vår tid skulle vilja ställa till dem. Skriv
sedan upp de svar som du tror att de skulle ge, grundat på
det du har läst i 4 Nephi.

Hade allting gemensamt
(v 3) – Alla insåg att allt de
hade kom från Herren och
därför delade de villigt med
sig av vad de hade till
varandra och för att bygga
upp Guds rike.

Folkupplopp (v 16) – Uppror

Vällust (v 16) – Sexuella
synder

Samhällsklasser (v 26) –
Sociala grupper som är

grundade på pengar eller
popularitet

Nedsjönko (v 34, 38) – Avföll
gradvis

Pryda (v 41) – Dekorera

Fåfängliga (v 43) – Själviska

Drev all slags handel (v 46) –
Köpte och sålde många ting

Driven (v 48) – Befalld

Återstod (v 49) – Ättlingar,
kvarvarande
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Mormons bok

De steg som leder neråt

1. Äldste Spencer W Kimball, dåvarande medlem av de tolvs
kvorum, lärde: ”Synd, liksom en resa, börjar med första
steget” (Förlåtelsens under, s 187). I 4 Nephi levde nephiterna
i lydnad mot Guds bud under kapitlets första hälft, men
i slutet hade de blivit ytterst orättfärdiga. Rita i din anteck-
ningsbok ett antal trappsteg som leder nedåt. Det bör finnas
fem till åtta steg. På översta steget skriver du vad 4 Nephi
verkar ange som det första steget som ledde människorna
nedåt och skriv upp vilken vers du läste det i. Fortsätt med
att i varje steg skriva vad som resten av 4 Nephi lär om
vilka andra steg som leder nedåt och vilka som ledde folket
bort från det slags liv som Herren ville att de skulle leva.

2. I slutet av 4 Nephi var det mycket få människor i samhället
som var rättfärdiga. Bredvid varje steg på teckningen skriver
du kortfattat vad du tror att de rättfärdiga människorna
hade kunnat göra för att förbli rättfärdiga när det övriga
samhället tog det här steget nedåt.

3. Hur tror du att det hade kunnat kännas att tillhöra de få
personer som i slutet av 4 Nephi var trofasta mot Jesu Kristi
lärdomar? Vilka utmaningar tror du att en rättfärdig person
ställdes inför då?

Lydiga och enade – Det lyckligaste av alla folk

Ytterst orättfärdiga – Stor sorg
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Mormon 

(mellan 322 och 421 e Kr)

KÄLLA

Mormon och Moroni

BÖCKER  

Författarens egen bok
Efter att ha sammanställt och skrivit samtliga av de böcker
som vi nu kallar för Mormons bok, skrev profeten Mormon
en redogörelse om sin egen tid. Den här mindre boken kallas
också för ”Mormons bok”, även om den ingår i den större
boken med samma namn. Mormon dödades någon gång efter
att ha nedtecknat det som står skrivet i Mormon 7. Hans son,
Moroni, avslutade den uppteckning som hans far påbörjade
(se Mormon 8–9).



”Mycket god”
I ett försök att rätta till ett fel i en del människors tolkning
av ordet Mormon skrev profeten Joseph Smith ett brev till
redaktören för Times and Seasons, en tidig publikation i kyrkan.
I det skrev han:

”Genom eder tidskrift önskar jag tillstånd att rätta till ett
misstag . . .

Misstaget jag talar om är definitionen av ordet ’mormon’. Det
har påståtts att detta ord härleder sig från det grekiska mormo.
Så är ej fallet. Det fanns ingen grekiska eller latin på de plåtar,
från vilka jag genom Guds nåd översatte Mormons bok . . .

Ordet ’mormon’ betyder bokstavligen ’mycket god eller god’”
(Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 257–258).

När president Gordon B Hinckley i ett tal nämnde de männi-
skor som inte är medlemmar i kyrkan och som kallar oss för
”mormoner”, undervisade han oss om hur vi kan vända detta
”öknamn” till en komplimang. 

Han sade:

”På samma gång som jag ibland beklagar att människor inte
nämner kyrkan vid dess rätta namn, är jag glad att öknamnet
de använder är mycket hedervärt, detta på grund av en alldeles
särskild man och en bok som på ett ojämförligt sätt vittnar om
världens Återlösare.

Vem som än lär känna denne man, Mormon, genom att läsa
och begrunda hans ord, alla som läser denna kostbara historiska
skatt som till stor del fogades ihop och bevarades av honom,
kommer att erfara att Mormon inte är ett ord med dåligt rykte,
utan att det representerar det allra bästa – det goda som kommer
från Gud. Det var den nutida översättaren av denna gamla
uppteckning som sade att en människa skulle komma närmare
Gud genom att läsa den än genom någon annan bok.

Allt detta lägger ett stort ansvar på oss i denna kyrka och denna
generation att erkänna, att då man talar om oss som mormoner
måste vi leva så att vårt föredöme stärker uppfattningen att
mormon på ett mycket verkligt sätt kan betyda ’mycket god’”
(Nordstjärnan, jan 1991, s 54).

När du läser om Mormon i de här kapitlen, fundera då över
hur du kan följa hans exempel och vara ”mycket god” i ditt liv.

Mormon var storväxt även i sin ungdom. I ett tal till kyrkans
unga män sade president Spencer W Kimball: ”Ni unga
pojkar behöver inte vänta på att bli stora. Ni kan bli ypperliga

Mormon 1
Mormon som ung man

Mormon = Mycket god

missionärer, starka unga män, stora livskamrater och lyckliga,
pålitliga ledare i kyrkan. Ni behöver inte vänta tills i morgon”
(Nordstjärnan, okt 1976, s 40). President Gordon B Hinckley
rådde unga män och kvinnor att ”tro på er förmåga att
inhämta lärdom och att göra någonting av ert liv. Räta på er
och gå framåt” (Teachings of Gordon B Hinckley, s 715).

När du läser Mormon 1, lägg då märke till hur ung Mormon
var och vad som sades om honom vid den åldern. Fundera
också över det du läste i den sista delen av 4 Nephi om vilket
slags samhälle som Mormon växte upp i. Hans exempel på
ungdomlig rättfärdighet är lika kraftfull som någon predikan
han höll.

Förstå skrifterna
Mormon 1

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Mormon 1.

Konsekvenser

Orden för, emedan, därför är viktiga att lägga märke till i
skrifterna. De hjälper oss ofta att identifiera handlingar och
deras konsekvenser, vare sig de är goda eller dåliga.

1. Använd dig av vad du har läst i Mormon 1:13–14 och gör
en översikt av följande typ och identifiera de följder som
nephiterna upplevde och de handlingar som medförde dessa
konsekvenser.

Handlingar Konsekvenser”Emedan”

Förståndig (v 2) – Att kunna
tänka allvarligt på viktiga
frågor, andligt sinnad

De heliga uppteckningarna
(v 3–4) – Skrifter, skrivna på
metall

Uppgåvo sitt förehavande
(v 12) – Gav upp sin plan

Överhand (v 13) – Ha störst
inflytande

Svartkonst (v 19) – Försök
att få falska uppenbarelser
från onda källor
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2. Anta att en nephit på Mormons tid såg din översikt eller
läste verserna, fick principerna förklarade för sig och
därefter sade: ”Än sen?” Skriv ett svar till en sådan person
som hjälper honom eller henne att förstå hur viktiga konse-
kvenserna är. Ta med särskilda exempel på hur ditt liv är
annorlunda tack vare att du har upplevt de välsignelser som
Mormon talade om.

I Mormon 1 kan vi läsa om de andliga följderna av nephiternas
ogudaktighet. I Mormon 2 får vi kännedom om några av
deras överträdelser och de konsekvenser som blev följden av
dem. Dåliga händelser kan ibland få oss att bli ödmjukare
och göra så att vi granskar vårt liv närmare och gör nödvän-
diga förändringar. När du läser Mormon 2, lägg då märke
till hur nephiterna på Mormons tid reagerade på de förluster,
tragedier och sorger som var en följd av deras handlingar.
Vad kan du lära dig av deras exempel? Vad kan du lära dig
av Mormons exempel i det här kapitlet?

Förstå skrifterna
Mormon 2

Mormon 2:11–14 – ”De förtappades sorg” eller
”sorg . . . till omvändelse”
President Spencer W Kimball lärde att ”människor mycket ofta
tror att de har omvänt sig och är värda förlåtelse när allt de
har gjort är att uttrycka sorg eller ånger över det som har hänt”
(Teachings of Spencer W. Kimball, red. Edward L Kimball [1982],
s 87). Mormons beskrivning i Mormon 2:11–14 hjälper oss förstå
att endast sorg ”till omvändelse” leder till det slags förändringar
som gör oss rena och ersätter sorg med lycka. Denna ”bedrö-
velse efter Guds sinne” (se 2 Kor 7:10) är en insikt om att våra

Fullständig omvälvning
(v 8) – Allting förändrades

Förgäves (v 13) – Utan syfte

Förkrossat hjärta (v 14) –
Ödmjukhet, sorg efter Guds
vilja

Ångerfull ande (v 14) –
En inre önskan att omvända
sig och göra Guds vilja

Nedhuggna (v 15) – Dödade
i strid

Vederstyggligheter (v 18, 27) –
Allvarliga synder; tankar och
handlingar som är stötande
för Gud

Tapperhet (v 24) – Stora
ansträngningar, styrka

Mormon 2
En kraftfull ledare mitt bland 

stor ogudaktighet

ogudaktiga handlingar i själva verket är uppror mot Gud
(se Mormon 2:15) och att vi har medverkat till andra personers
lidande – däribland Frälsaren (se Mosiah 14:5; L&F 19:16–19).
”Sorg . . . till omvändelse” innebär en önskan att förändra sig.

Mormon 2:15 – ”Nådens dag var förbi”
President Joseph Fielding Smith, dåvarande president för de
tolv apostlarnas kvorum, förklarade att ”det är möjligt för en
människa att nedsjunka så djupt i mörker genom uppror och
ogudaktighet att omvändelsens ande lämnar henne . . . och hon
befinner sig bortom omvändelsens kraft” (Frälsningens lära,
del 2, s 168; se även Helaman 13:38).

Vi kan lära oss mycket om Mormons karaktär genom det sätt
varpå han fortsatte att hjälpa sitt folk efter det att han insåg att
denna ”nådens dag var förbi”.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Mormon 2.

Anledningar till sorg

1. Varför sörjde nephiterna, enligt Mormon 2:10–15? Efter varje
orsak anger du den vers eller de verser som du fann den i.

2. Varför sörjde Mormon, enligt Mormon 2:10–15, 18–19, 25–27?
Efter varje orsak skriver du upp den vers eller de verser du
fann den i.

3. Vad var det för skillnad på nephiternas sorg och på
Mormons sorg?

4. Förklara vad det finns för samband mellan vart och ett
av följande avsnitt i skrifterna och nephiternas sorg,
Mormons sorg eller båda: Alma 41:10; 42:29; Moroni 10:22;
Moses 7:28–40.
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I Mormon 3 får vi stor kunskap om Guds barmhärtighet och
Mormons storhet när vi inser att Herren gav de ogudaktiga
nephiterna ännu en möjlighet att omvända sig. Herren hjälpte
dem också i deras strid mot lamaniterna. Till profeten Hesekiel
i Gamla testamentet sade Herren: ”Menar du att jag har lust
till den ogudaktiges död . . . och inte snarare till att han vänder
om från sin väg och får leva?” (Hesekiel 18:23). Oavsett
hur mycket Herren vill att alla människor ska omvända sig
så kommer han inte att tvinga oss, och rättvisans lag måste
tillgodoses. Lägg under din läsning av Mormon 3 noga
märke till vad det var för handlingar och attityder som skilde
nephiterna från Herren. Olyckligtvis gör många av dagens
människor samma misstag. Det verkar som om Mormon ville
lära oss något genom den här sorgliga berättelsen om hur
nephiterna förgjorde sig själva, eftersom han särskilt vände sig
till vår tid i sista delen av detta kapitel.

Förstå skrifterna
Mormon 3

Förgäves (v 3) – Till ingen
nytta

Hämnden (v 15) – Straff

Stilla vittne (v 16) – Deltog
inte

Begynner (v 17) – Börjar,
inleds

Mormon 3
Ännu en möjlighet, ännu ett avvisande

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Mormon 3.

En röst från stoftet

När du läser de sista sidorna av Mormons bok finns det
skriftställen där det verkar som om Mormon och Moroni kände
till vår tid lika väl som sin egen. I Mormon 3:17 vänder sig
Mormon direkt till oss med orden: ”Därför . . . ” eller med
andra ord, ”på grund av det som ni nu vet, ska jag berätta det
här för er . . . ”

1. Skriv upp de sanningar som Mormon vittnade om
i Mormon 3:17–22.

2. Skriv hur vetskapen om de här sanningarna hjälper dig
att förhindra att du upprepar de tragiska misstag som
nephiterna begick.

I Mormon 3 läser vi om att Mormon vägrade att föra befäl
över de nephitiska härarna på grund av deras förhärdade
hjärtan och ständiga behag i blodsutgjutelse. Men Mormon
fortsatte att vaka över och göra en uppteckning om sitt folk.
När du läser Mormon 4, leta då efter eventuella förändringar
i nephiternas inställning eller framgångar i strid.

Förstå skrifterna
Mormon 4

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Mormon 4.

Gör en frågesport

Skriv en kort frågesport där du tar med det som enligt din upp-
fattning är de tre till fem viktigaste tankarna eller händelserna
i Mormon 4. Du kan skriva frågor som går att besvara med
”rätt eller fel” eller frågor med korta svar. Gör ett facit med den
vers eller de verser där svaren till varje fråga finns.

Framhärdade (v 10) – Fortsatte ihärdigt

Mormon 4
”De onda straffas medelst de onda”
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Vägrade att omvända sig

Markera i Mormon 4:10–18 de verser som enligt din uppfattning
beskriver vad som hände nephiterna som en följd av att de
vägrade omvända sig. Skriv hur du tror att nephiterna kände
sig vid denna tidpunkt och varför.

Mormons redogörelse för händelserna under de dagar han
levde är fyllda med sorg och förtvivlan, och olyckligtvis,
på grund av deras ogudaktighet, blev inte livet bättre för
nephiterna. Mormon tog sig tid i Mormon 5 att förklara vad
han trodde att människorna i de sista dagarna hade att lära
sig av denna tragiska redogörelse.

Förstå skrifterna
Mormon 5

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Mormon 5.

Syften med Mormons bok

1. I Mormon 5:14–15 gav Mormon några anledningar till
varför Mormons bok skulle komma fram i vår tid. Skriv upp
anledningarna i din anteckningsbok.

2. Bifoga till din översikt de anledningar som finns i 1 Nephi
13:40; 2 Nephi 3:12; Läran och förbunden 3:19–20; 10:48–52,
62–63; 20:11–12.

”Kära icke-judar . . .”

Mormon visste att hednanationerna i de sista dagarna skulle
ha tillgång till hans ord. Han vände sig särskilt till dem i en stor
del av Mormon 5:9–24. Sammanfatta Mormons budskap till
icke-judarna genom att med egna ord skriva ett brev som är
adresserat ”till icke-judarna i de sista dagarna.” Var uppmärk-
sam på när du skriver, att Mormon skrev om icke-judarna
såväl som till icke-judarna.

Bibehöllo (v 4) – Skyddade,
bevarade

Sarga (v 8) – Plåga

Frånstötande (v 15) – Hatad,
motbjudande

Agnar (v 16, 18) – Det lätta
yttre skalet på ett sädeskorn

Mormon 5
Syftet med Mormons uppteckning

Över sextio år hade gått mellan uppteckningarna i Mormon 1
och 6. Mormon hade lett de nephitiska härarna i över femtio
år. Men, som du har läst, vägrade nephiterna att göra de för-
ändringar i sina liv som skulle ha gjort det möjligt för dem att
ta emot Herrens hjälp och räddas från undergång. I Mormon 6
ges en redogörelse för de sista striderna som utkämpades
av den nephitiska nationen – en nation som hade sin början
över nio hundra år tidigare, en nation med särskilda löften
från Herren och en nation med förmånen att ha fått besök av
Guds uppståndne Son. När du läser om Mormons sorg, tänk
då på likheterna mellan hans ord och de ord som Jesus Kristus
uttalade när han sade: ”Jerusalem, Jerusalem, . . . hur ofta
har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina
kycklingar under vingarna, men ni ville inte” (Matteus 23:37.)

Mormon 6
”Mitt folks undergång”
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Förstå skrifterna
Mormon 6

Mormon 6 – En tidslinje för Mormons liv

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Mormon 6.

Gör en jämförelse

När vi läser om ett folks undergång som gick från rättfärdighet
till stor ogudaktighet, måste vi inse att det också är en berättelse
om en man som levde rättfärdigt i över sextio år mitt i den
mest oerhörda ogudaktighet. En närmare titt kan hjälpa oss
att mer fullständigt uppskatta hur kristuslik Mormon var
och dessutom ge oss ett exempel på hur man fattar rättfärdiga
beslut i vår tid.

1. Dela upp en sida i dina anteckningsbok i två kolumner.
Över den ena kolumnen skriver du ”Nephiterna” och
därunder allting du lär dig genom följande hänvisningar
om nephiterna under Mormons tid: 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. Den andra kolumnen kallar du för ”Mormon” och skriver
under den allting som du lär dig om Mormon genom föl-
jande hänvisningar: 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. Försök att förstå vad som sägs om Mormon i några
av hänvisningarna för att fastställa vad de säger om hans
karaktär. Fundera till exempel över vad han gjorde jämfört
med vad han kunde ha gjort i en viss situation. Du kan också
fundera över hans handlingar i ljuset av det slags liv som
de människor levde som han bodde bland och var ledare för.

3. Skriv ett avsnitt om varför Mormon kan anses vara en av de
mest kristuslika männen i skrifterna.

Inledde 
sammandrag 
av uppteck-

ningarna 
som kom att 
bli Mormons 

bok 
(se v 15–18)

Dog i strid 
(se Mormon 

6:5–6)

Fick besök 
av Herren 

(se v 15–16)

Gavs 
ledarskap 

över en del
av den 

nephitiska 
hären 

(se Mormon 
2:1–2)

Avsade sig 
ledarskap 
över hären 

(se Mormon 
3:8–11, 16)

Ålder

Född
310 e Kr

Fick kallelse 
att ta hand 

om uppteck-
ningarna

(se Mormon 
1:1–6)

B 10 15 16 35 52 75

Multna (v 15) – Ruttna

Söndersliten av ångest
(v 16) – Plågad av
känslomässig smärta

Odödlighet (v 21) –
En uppstånden kropp som
kommer att leva för evigt

I Mormon 6 kan vi läsa om fruktansvärda och ödeläggande
strider i vilka Mormon själv blev sårad. Mormon 7 innehåller
Mormons budskap till ”återstoden av detta folk, som blivit
skonat” (v 1), både under hans tid och i de sista dagarna.
Eftersom Mormons son Moroni skrev Mormon 8 och berät-
tade om Mormons död, är det här det sista vittnesbördet som
Mormon skrev i den här boken.

Förstå skrifterna
Mormon 7

Dessa uppteckningar (v 9) –
Mormons bok

De andra (v 9) – Bibeln

Mormon 7
Mormons vittnesbörd till sitt folk
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Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Mormon 7.

Vad och varför

I sitt sista vittnesbörd till nephiternas och lamaniternas ättlingar
skrev Mormon vad han ville att de skulle veta och göra. Skriv
överst på en sida i din anteckningsbok vad han, enligt Mormon
7, ville att människorna skulle känna till. Efter varje punkt
förklarar du kortfattat varför du tror att han ville att de skulle
veta eller göra en viss sak.

Mormons sista ord

Mormon 1–7 innehåller de sista orden som Mormon skrev på
plåtarna. Skriv ett stycke om hur du känner för Mormon och
det han skrev.

De nedteckningar som Mormons son Moroni gjorde, börjar
i Mormon 8. Han skrev att hans far dödades i en strid och att
han, Moroni, lämnades ensam. I resten av kapitlet skrev
Moroni om framkomsten av Mormons bok i de sista dagarna
genom Guds kraft. Hans far hade befallt honom att skriva
något om det (se Mormon 8:1), och hans övriga uppteckningar
handlar om de syner som Frälsaren visade honom om de sista
dagarna (se v 34–41).

Moroni insåg att ingen under hans tid skulle läsa uppteck-
ningarna och att han skrev för vår tid. Med tanke på att
Moroni och de andra profeterna i Mormons bok hade sett vår
tid, gav president Ezra Taft Benson rådet: ”Om de såg vår
tid, och valde det som skulle vara av störst värde för oss, är
det inte så vi borde studera Mormons bok? Vi borde ständigt
fråga oss, ’varför valde Herren att inspirera Mormon
(eller Moroni eller Alma) att ta med detta i sin uppteckning?
Vad kan jag lära mig av detta som hjälper mig att leva idag
och under denna tid?’” (Nordstjärnan, jan 1987, s 4).

Ställ dessa frågor då du läser kapitlet och fram till slutet av
Mormons bok.

Mormon 8
Moroni ser vår tid Förstå skrifterna

Mormon 8

Mormon 8:7 – Nephiternas fullständiga undergång
Efter Jesu Kristi besök var det ingen som kallades för ”nephit”
eller ”lamanit”. Alla människor var enade i honom. Senare
började människorna åter dela upp sig i grupper och kalla sig
för lamaniter eller nephiter, enligt sina trosuppfattningar och
traditioner, inte nödvändigtvis efter dem de härstammade
från. När vi därför läser om nephiternas fullständiga undergång
innebär det att alla som betraktade sig själva som efterföljare
till den nephitiska traditionen gick under. Det kan ha funnits
ättlingar till Nephi, Sam, Jakob och Josef bland lamaniterna,
vilka inte gick under som ett folk.

Fränder (v 5) – Släktingar

I hast (v 19) – Snabbt,
hänsynslöst

Hämnden (v 20, 40–41) –
Sträng rättvisa, bestraffning

Oskärade (v 28) – Orena,
oheliga, korrumperade

Bitterhetens galla (v 31) –
Se ”Förstå skrifterna” för
Alma 36:18 (s 125)

Orättfärdighetens bojor
(v 31) – Fångna i synden

Egensinnig (v 33) – Avsiktligt
olydig

Styvnackad (v 33) –
Högmodig

Omgestaltat (v 33) –
Förändrat, förvrängt

Prydnader (v 37) – Överdrivna
dekorationer

Vedergäller (v 41) – Hämnas på
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Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Mormon 8.

Läsråd

Med utgångspunkt från vad Moroni skrev i Mormon 8:12, 17–19,
21, 23, 34–35, gör du en översikt med titeln ”Instruktioner och
råd till Mormons boks läsare.”

Beskriv tiden

1. I Mormon 8:26–32 beskrev Moroni den tid då Mormons
bok skulle ges till världen. Skriv upp åtminstone tio
omständigheter som enligt Moroni skulle vara rådande
under denna tid.

2. Vad gör störst intryck på dig i Moronis profetia om vår tid?

Svara Moroni

1. I Mormon 8:34–35 vittnar
Moroni om att han såg vår tid.
Vad verkade oroa honom
mest enligt verserna 36–41?

2. Hitta och skriv upp alla de
frågor som Moroni ställde
i Mormon 8:36–41. Skriv
sedan ett svar som du tycker
bäst kännetecknar attityderna
i dagens värld.

3. Skriv ett kort brev som om
du svarade på Moronis brev.
Berätta vad du personligen
gör åt det som bekymrar
honom enligt Mormon 8:36–41.

Som du kunde läsa i Mormon 8 såg Moroni vår tid, och vis-
ste när hans profetior skulle fullbordas. I Mormon 9 tog han,
som han själv trodde, till vara en sista chans att tala till de
icke troende människorna i vår tid (se Moroni 1:1). Men de
troende kan lära sig mycket av det han undervisade om och av
det sätt varpå han undervisade.

Förstå skrifterna
Mormon 9

Pinade (v 3) – Plågade

Outsläcklig (v 5) – Osläckbar

Förvandling (v 9–10) –
Förändring

Timlig (v 13) – Fysisk

Sina lärjungar, som blevo
kvar (v 22) – De tre nephitiska
lärjungar som blev förvand-
lade och fortsatte sin
verksamhet på jorden

Bekräfta (v 25) – Bevisa

Förakta (v 26–27) – Hata

Prövnings dagar (v 28) –
Prövning under det jordiska
livet

Förtära i eder vällust (v 28) –
Tillfredsställa fysiska eller
världsliga begär

Mormon 9
”Jag vet, att I skolen få höra mina ord”
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(se 4 Nephi 1:17)
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Ethers bok

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Mormon 9.

Råd till speciella grupper av människor

Moroni vände sig till åtminstone fyra grupper av människor
i Mormon 9. Sammanfatta hans budskap för:

1. De som ”icke tro på Kristus” (v 1–6).

2. De som ”förneken Guds uppenbarelser” (v 7–14).

3. De som inte tror att Gud kan utföra underverk (v 15–25).

4. De som ”förakta Herrens verk” (v 26–31).

Lärdomar i Guds plan

Det finns inte något enstaka avsnitt i skrifterna där Guds fräls-
ningsplan förklaras i detalj och som visar hur alla delarna i
planen hör ihop med varandra. Lärdomarna i planen är spridda
runt om i skrifterna där de som flitigt studerar kan hitta och
tillämpa dem. Den ansträngning som krävs gör inlärningen mer
meningsfull och minnesvärd. Mormon 9 innehåller flera viktiga
lärdomar om ”den stora lycksalighetsplanen”. Läs Mormon 9
och försök hitta det som du tror är de fem viktigaste lärdomarna
som har med planen att göra. Skriv upp dem i din antecknings-
bok, tillsammans med en kort förklaring om betydelsen av
lärorna i förhållande till planen som helhet.
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Vem var Ether?
Ether var jarediternas siste profet och den siste som förde några
uppteckningar bland dem (se Ether 15:33–34). Hans redogörelse
för den jareditiska nationens uppgång och fall fanns uppteck-
nad på tjugofyra guldplåtar som kung Limhis folk hittade
(se Mosiah 8:7–11). Så småningom översatte kung Mosiah upp-
teckningen och den gjorde honom och hans folk mycket sorgsna

Ether

KÄLLA

Moronis sammandrag

av Ethers plåtar

BÖCKER

(se Mosiah 28:18). När Moroni vandrade omkring i landet gjorde
han ett sammandrag av den jareditiska uppteckningen och tog
med den bland de andra uppteckningarna i Mormons bok,
eftersom hans far, Mormon, hade sagt att ”det är passande, att
alla människor få kännedom om det som står skrivet i denna
redogörelse” (Mosiah 28:19).

Vilka var jarediterna?
De händelser som återges i Ethers bok inleds vid tiden för
Babels torn (omkring 2200 f Kr), när Herren förbistrade språken.
Herren välsignade Jared och hans bror och deras familjer så
att de slapp förbistringen av språken och ledde dem till den
amerikanska kontinenten. De blev kända som jarediterna. Där
hade de framgång och tog emot Herrens välsignelser som hans
utvalda folk. Men berättelsen om jarediterna tog slut på i stort
sett samma sätt som den om den nephitiska nationen ungefär
2600 år senare. Högmod, hemliga föreningar och förkastande av
profeternas ord gjorde att båda nationerna vände sig bort från
Gud och det ledde till deras fullständiga undergång.

Vad kan jag lära mig av den här redogörelsen?
Ethers bok innehåller många redogörelser om krig, uppror och
katastrofer bland det jareditiska folket. Men trots stor ogudak-
tighet finns det rörande berättelser om människor som utövade
tro på Jesus Kristus och fick ta emot mäktiga underverk från
Herren. Många viktiga lärdomar lärs också ut på dess sidor. Som
medlem i kyrkan i den sista tiden kanske också du ofta finner
dig omgiven av onda inflytanden. Den undervisning som ges
i Ethers bok hjälper dig att förbli stark och ren. Läs noga igenom
denna forntida uppteckning och fundera över varför den beva-
rades. Fråga dig själv vad du kan lära dig av sådan trofasta
män som Jareds broder, Emer, Ether och andra.



Har du varit med om ett tillfälle då du behövde särskild hjälp
av Herren – då du behövde välsignelser eller styrka som
var större än din egen? Två familjer som levde vid tiden för
Babels torn behövde särskild hjälp av Herren. När du
läser Ether 1, leta då efter den särskilda välsignelse som de
eftersträvade och hur de gjorde sig kvalificerade att få den.

Förstå skrifterna
Ether 1

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Ether 1.

Gör ett sammandrag

I Ether 1:2 finns en hänvisning till de ”tjugofyra plåtarna”.
Gå igenom illustrationen ”De huvudsakliga källorna till
Mormons bok” (s 12) och följande skriftställen: Mosiah 8:9;
21:27; 22:14; 28:11; Alma 37:21–32. Sammanfatta vad du har
lärt dig om uppteckningen.

Tilldrog sig (v 3–4) – Hände

Svor i sin vrede (v 33) –
Lovade

Förbistrade (v 33–37) –
Förvirrade, gjorde så att det
inte gick att förstå

Gå i spetsen (v 42) – Leda
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Ether 1
Jarediterna och Babels torn

Att lösa problem med Herrens hjälp

Skriv av följande översikt i din anteckningsbok. Läs Ether 1:33–43
och besvara varje fråga med utgångspunkt från de angivna
verserna.

Jarediterna färdades ”över många vatten” när de fördes till
det förlovade landet (se Ether 2:6–7). Herren visste att
deras färd över havet skulle vara svår och gav dem särskilda
instruktioner för hur båtar skulle byggas som skulle hjälpa
dem att färdas i säkerhet. När du läser Ether 2, jämför
då deras resa till det förlovade landet med din egen färd till
det celestiala riket. Äldste Gordon B Hinckley, dåvarande
medlem av de tolv apostlarnas kvorum, lärde att vår egen
färd genom detta liv också kommer att vara svår:

”Jag träffar så många människor som ständigt beklagar sig
över att de har en så tung ansvarsbörda. Naturligtvis är
pressen stor. Det finns mycket, alltför mycket, att göra . . .
Ändra ert sätt att tänka. Evangeliet är goda nyheter. Männi-
skan är till för att ha glädje. Var lycklig! Låt denna lycka
lysa i era ansikten och uttryckas genom era vittnesbörd . . .

Ether 2
Jarditerna bygger båtar

v 33–34 v 35 v 35

v 36 v 37 v 37

v 38 v 39–40 v 41–43

Vad var 
problemet? Vad gjorde de? Hur välsignade

Herren dem?
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Jag tycker om dessa ord av Jenkins Lloyd Jones. . . .

’Den som tror att lycksalighet hör till det normala kommer
att slösa bort mycket tid på att springa runt och ropa att han
blivit bestulen.

De flesta puttarna går inte i. De flesta biffarna är sega. De
flesta barn växer upp och blir som folk i allmänhet. De flesta
framgångsrika äktenskap kräver en hög grad av ömsesidig
tolerans. De flesta arbeten är ofta mer tråkiga än motsatsen.

Livet är som en gammaldags tågresa – förseningar, sidospår,
rök, damm, aska och skakningar, bara med enstaka avbrott
för vackra utsikter och spännande fart.

Konsten är att tacka Herren för att ni får åka med’” (Deseret
News, 12 juni 1973)” (Four Imperatives for Religious
Educators [tal till religionslärare, 15 sep 1978], s 4; se även
Nordstjärnan, nov 1997, s 20).

Förstå skrifterna
Ether 2

Ether 2:13 – ”Moriancumer”
”Under den tid äldste
Reynolds Cahoon bodde i
Kirtland föddes en son åt
honom. En dag när president
Joseph Smith gick förbi hans
dörr bad han profeten stiga
in och anhöll om att han
skulle välsigna och namnge
barnet. Joseph gjorde det och
gav honom namnet Mahonri
Moriancumer. När han hade
slutat välsignelsen lade han
barnet på sängen och sade
till äldste Cahoon: ’Namnet
jag har gett din son är Jareds
broders namn; Herren har
just visat (eller uppenbarat)

det för mig’” (”Questions and Answers”, Improvement Era,
juli 1905, s 705).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Ether 2.

Besvara en fråga

Föreställ dig att en vän som inte är medlem i kyrkan frågar dig
vad som menas med ett ”förlovat land” (Ether 2:9). Läs Ether
2:8–12 och skriv vad du skulle säga för att hjälpa din vän förstå
en betydelse av uttrycket så som det används i de här verserna.

Snaror (v 2) – Fällor

Skriv ett ”sålunda se vi-uttalande”

Utgå från Ether 2:13–16 och fundera över något som den här
redogörelsen lär ut och skriv ett ”sålunda se vi-uttalande”
som sammanfattar vad Herren vill att vi ska lära oss av den här
erfarenheten.

Gör en teckning

1. Gå igenom Ether 2:16–25 och gör en teckning så som du
föreställer dig att de jareditiska båtarna såg ut. Din teckning
bör illustrera hur båtarna fungerade och varför deras
utformning var lyckad.

2. Läs Ether 2:1–7; 6:1–4 och gör en förteckning över vad
jarediterna tog med sig på båtarna.

Vad vill du att människorna ska förknippa dig med när de
tänker på ditt liv efter det att du dött? Jareds broder var känd
för sin tro. Faktum är att han, som en följd av sin tro, såg den
förjordiske Jesus Kristus. Äldste Jeffrey R Holland, medlem
av de tolv apostlarnas kvorum, förklarade att när Kristus sade:
”’Aldrig har jag visat mig för människan som jag skapat’

Ether 3
En helig syn
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(Ether 3:15), så sade han till Jareds broder: ’Aldrig har jag visat
mig för människan på detta sätt, utan påverkan av min
vilja, enbart driven av åskådarens tro.’ Som regel inbjuds
profeter till Herrens närhet . . . Uppenbarligen förknippade
Herren själv en aldrig förut skådad tro med denna exempellösa
syn” (Christ and the New Covenant, s 23) När du studerar
Ether 3, leta då efter vad du kan lära dig mer om trons kraft
genom Jareds broder.

Förstå skrifterna
Ether 3

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Ether 3.

Försök hitta svaren under
läsningens gång

Besvara följande frågor när du studerar Ether 3:1–8:

1. Varför gjorde Jareds broder genomskinliga stenar?

2. Varför trodde Jareds broder att Herren var vred?

3. Vad bad Jareds broder till Herren om?

Vad lärde du dig?

I Ether 3 fick Jareds broder veta mycket om Jesus Kristus, som
är ”ljuset, livet och sanningen i världen” (Ether 4:12). Gå igenom
Ether 3 och skriv upp åtminstone tio sanningar du har lärt dig
om Frälsaren.

Du kanske minns att en del av de guldplåtar som profeten
Joseph Smith tog emot var förseglade. Har du någonsin undrat
över vad den delen av den heliga uppteckningen innehöll?
I Ether 4 gav Moroni vissa förklaringar om vad uppteckningen
innehöll. Sök under din läsning efter svaren på följande
frågor: Varför har vi inte tillgång till den uppteckning som

Ether 4
Omvänd er och kom till Kristus

Rasande (v 3) – Våldsam
storm

Två stenar (v 23, 28) – Urim
och Tummim

Jareds broder skrev? Vad måste hända innan hans uppteckning
öppnas? Vad kommer att krävas av var och en av oss?

Förstå skrifterna
Ether 4

Studera skrifterna
Gör aktivitet A och aktivitet B eller C när du studerar Ether 4.

Vad skulle han säga?

Utgå från Ether 4:1–6 och skriv Moronis tänkbara svar på
följande frågor:

1. Varför behövde du gömma uppteckningen och uttydarna?

2. Vad måste hända innan uppteckningarna uppenbaras?

3. Kan du nämna något av det som står på uppteckningarna?

Skriv ner en definition

Läs Ether 4:11–12 och skriv en definition på ordet gott så som
det används i dessa verser.

Gör en sammanfattning

Använd vart och ett av följande ord från Ether 4:13–19 och
skriv två eller tre meningar som uttrycker huvudtanken i den
här ordkedjan: Icke-judar, visa, sönderriven, uppenbaras, börjat,
upphöjd.

Framläggas (v 2) –
Uppenbaras

Nedsjunkit (v 3) – Gradvis
avfallit

Uttydare (v 5) – Urim och
Tummim

Förbannad (v 8) – Fördömd,
plågad
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Ether 5 innehåller ett budskap från Moroni till den framtida
översättaren av Mormons bok – profeten Joseph Smith.
Föreställ dig hur profeten Joseph Smith måste ha känt sig när
han i det här kapitlet fick veta att tre andra vittnen skulle
få se guldplåtarna. Vad är det mer i Moronis budskap som du
tror kan ha varit av särskilt intresse för honom?

Förstå skrifterna
Ether 5

Förmånen (v 2) – Privilegiet,
välsignelsen

Med visshet (v 3) – Utan
tvivel

Stadfästas (v 4) – Visad vara
sann, bevisas

Ether 5
Ett löfte om tre vittnen

Studera skrifterna
Gör aktivitet A och B när du studerar Ether 5.

Skriv ner ditt vittnesbörd

Läs Ether 5:3 och lägg märke till ordet visshet.

1. Läs ”Tre vittnens vittnesbörd” längst fram i Mormons bok.
Vad hände som gjorde att de ”med visshet” visste att den
nephitiska uppteckningen var sann?

2. Skriv ner en upplevelse du har haft med Mormons bok som
hjälpte dig att veta att den är sann.

Förklara varför

Läs Ether 5:4–6 och förklara varför du tror att Herren krävde
och kallade vittnen till att bekräfta att Mormons boks är sann.

Vad farlig och skrämmande jarediternas färd över havet måste
ha varit! Lägg märke till hur Herren hjälpte och tröstade
dem. Någon tid efter deras ankomst till det förlovade landet
ville människorna ha någonting av Jareds broder som gjorde
honom mycket oroad. Fundera under din läsning varför
de bad honom om detta, när de visste att deras ledare kände
på det sättet.

Förstå skrifterna
Ether 6

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Ether 6.

Gör en dagboksanteckning

Läs Ether 6:1–11 och föreställ dig att du är passagerare på en
av de jareditiska båtarna.

1. Gör en dagboksanteckning som du tror skulle kunna vara
typisk för en vanlig dag. Ta gärna med information om

Anbefallde (v 4) – Förlitade
sig på

Överhöljda (v 7) – Omgivna,
täckta

Bedrövade dem (v 23) –
Gjorde dem mycket ledsna

Ether 6
Jarediterna färdas över havet
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båtarnas tillstånd, omständigheterna under färden,
skrämmande ögonblick och glada stunder.

2. Jämför de svårigheter de ställdes inför med de svårigheter
du möter på livets färdväg. Skriv om vad som ger dig ”ljus”
i ditt liv och hur ditt liv blivit välsignat som en följd av det.

Gör ett uttalande till pressen

Föreställ dig att några TV-reportrar intervjuade Jared och hans
familj angående människornas önskan att ha en kung. Utgå
från Ether 6:22–30 och skriv hur du tror att människorna skulle
ha besvarat följande frågor:

• Jareds broder: ”Vad har du emot att ha en kung?”

• Jared: ”Vad tycker du om att ha en kung?”

• Pagag: ”Vad tycker du om att ha blivit nominerad till kung?”

• Orihah: ”Varför tackade du ja till att bli nominerad till
kung?”

Jareds broders råd att inte ha en kung var inspirerat, vilket
visade sig i de konflikter och den maktlystnad som uppstod
när kungarna regerade. Orihahs ättlingar stred med varandra
om kontrollen över riket. Ogudaktigheten på de höga posterna
ledde till ogudaktighet bland folket. När du läser Ether 7,
lägg då märke till vad som slutligen förde människorna till
omvändelse.

Förstå skrifterna
Ether 7

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Ether 7.

Vem är vem?

Gå noga igenom Ether 7:1–8:7 och skriv av följande släkttavla
i din anteckningsbok.

1. Fyll i de tomma utrymmena på släkttavlan.

2. Gör en cirkel runt namnen på dem som verkade som
kungar.

3. Skriv bokstaven ”R” bredvid dem som var rättfärdiga och
bokstaven ”O” bredvid dem som var ogudaktiga.

Oriah

Corihor

Noah Omer

Skipade (v 1, 11, 27) –
Verkställde

Smädade och hånade (v 24) –
Uttryckte sig oförskämt

Ether 7
Oriahs söner
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4. Besvara följande frågor om din översikt:

a. Hur visar det här att den profetia som Jareds broder
uttalade i Ether 6:23 uppfylldes?

b. Vilken person i den här familjen imponerar mest på dig?
Varför?

Problemen fortsatte när de jareditiska ledarna kämpade om
makt och rikedom. Men i Ether 8 blev problemen allt värre.
Var uppmärksam på inledningen till en ondska som slutligen
bidrog till att hela den jareditiska nationen gick under.
Moroni avslutade kapitlet med en skarp varning till alla
framtida läsare. Hur kan du tillämpa varningen på dig själv?

Förstå skrifterna
Ether 8

Ether 8:9–22 – Hemliga föreningar
En hemlig förening är en grupp ogudaktiga människor som
i hemlighet går samman för att ljuga, fuska, stjäla, mörda, eller
vad som än är nödvändigt för att vinna rikedomar och makt
(se Helaman 7:21; 8:26–28). Den första hemliga föreningen
uppstod mellan Satan och Kain, som dödade sin bror Abel
(se Moses 5:28–32). Hemliga föreningar ledde till människornas
undergång på Noas tid och till de jareditiska och de nephitiska
samhällenas fullständiga ödeläggelse (se Ether 8:21).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Ether 8.

En varnande röst

Skriv upp vad du kan varna för i följande situationer:

1. Du är en hemlig agent som har upptäckt Akishs plan
(se Ether 8:4–12). Skriv en rapport för att varna din ledare
om den hemliga planen.

Fager (v 9) – Vacker

Svärja (v 13–14) – Lova

Uppenbarade (v 14) –
Avslöjade

Eder (v 15–16, 20) – Bindande
löften

Ether 8
Början på hemliga föreningar

2. Profeten har kallat dig att hålla ett tal med Ether 8:20–26
som utgångspunkt. Skriv några rader om vad du tycker att
dagens medlemmar i kyrkan behöver varnas för.

I Ether 9 beskrivs både de bästa och de sämsta sidorna med
det jareditiska samhället. I det här kapitlet kan du läsa om
orättfärdiga kungar och om rättfärdiga kungar och om söner
som var trofasta och söner som var upproriska mot sina fäder.
Var under din läsning uppmärksam på hur människor och
kungar förändrades när ogudaktigheten blev större.

Förstå skrifterna
Ether 9

Ether 9 – Vem är vem i Ether 9?
Här nedan följer en tidslinje som hjälper dig sätta in de många
personerna och händelserna i Ether 9 i sitt sammanhang.

Ogudaktighet ger aldrig lycka

Kung 
Omers 

ogudaktige 
son Jared 
regerar.

Coriantum är 
näste kung. 

Han är 
rättfärdig och 

får se 
Frälsaren.

Hungers-
nöd – 

männi-
skorna 

ödmjukas.

Kung Jared 
dödas av sin 

dotter och 
hennes make 
Akish, som 
också dödar 
en av sina 

egna söner.

Omer 
återvänder 

för att ta 
över riket.

Efter 
Coriantum 
blir Com 

kung. Heth, 
hans son, 

organiserar
en hemlig 

förening och 
dödar sin far.

Nimra, 
Akishs 

son, flyr 
för att 

förena sig 
med 

Omer.

Profeter 
varnar 
folket.

Kung 
Omer flyr 
för sitt liv.

Emer
är näste

kung och 
regerar 

fredligt och 
med stor 

framgång.

H Ä N D E L S E R

Vinning (v 11) – Rikedomar

Cureloms och cumoms
(v 19) – Man vet inte vad detta
var för slags djur.

Omfatta (v 26) – Acceptera

Avspärra (v 33) – Blockera

Förtärt (v 34) – Ätit upp på ett
glupskt sätt

Ether 9
Följderna av makt- och 

vinningslystnad
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Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Ether 9.

Gör en rapport

Använd Ether 9:1–9 och skriv vad Nimrah hade kunnat sagt
i sin rapport till Omer om vad som hände i riket.

Det verkar inte som om jarediterna lärde sig av sina tidigare
erfarenheter. De upprepade samma synder om och om igen.
Var under din läsning av Ether 10 uppmärksam på vilket
samband välstånd har med jarediternas problem. Vad var det
Moroni ville att vi skulle lära oss av hans redogörelse om de
många jareditiska kungarna?

Förstå skrifterna
Ether 10

Studera skrifterna
Gör aktivitet B och aktivitet A eller C när du studerar Ether 10.

Skriv en inledning

Gå igenom Ether 10:1–8 och skriv en kort presentation om Shez
och hans son Riplakish. Presentationen bör belysa vad folket
gjorde och vad de bidrog med som ledare.

Gör en bedömning

1. Skriv namnen på de tolv jareditiska ledarna i Ether 10:9–34
i din anteckningsbok,.

2. Vid varje namn skriver du om de höll buden eller inte, eller
att du inte är säker på vilket de gjorde.

Samfärdsel (v 22) – Handel

Ether 10
De jareditiska kungarna

Förklara vad som menas

I Ether 10:28 skrev Moroni att ”aldrig kunde något folk vara
lyckligare”.

1. Vilka talade han om?

2. Vad tror du att Moroni hade för avsikt med att uttala sig
på det sättet?

Guds profeter är kallade att predika omvändelse. De som
följer profeterna finner att Gud håller sitt ord och att de får de
välsignelser som han har utlovat. De som inte följer profeterna
får inte ta del av välsignelserna (se L&F 1:14). Profeterna
hade många gånger uppmanat jarediterna att omvända sig.
I vår tid, liksom i det förflutna, utgår deras varningsrop till
de ogudaktiga om att de måste omvända sig och komma till
Herren. Om de inte gör det väntar deras undergång. När du
läser om hur jarediterna förstörde sitt samhälle, fundera då
över vad du kan lära dig av deras misstag.

Förstå skrifterna
Ether 11

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Ether 11.

Skriv en förklaring

Gå igenom Ether 11:1–5, 13–23 och besvara följande frågor:

1. Varför förkastade jarediterna profeterna och försökte döda
dem?

2. På vilka sätt förkastar dagens människor profeten?

3. Varför tror du att det är viktigt att följa profetens råd?

Pestsmitta (v 7) – Mycket smittsamma sjukdomar

Ether 11
Profeterna varnar för ödeläggelse
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Förklara översikten

Fundera över följande översikt när du studerar Ether 11:5–12.

1. Identifiera de viktigaste händelserna som beskrivs i varje
vers.

2. Förklara på vilket sätt översikten visar vad som hände med
den jareditiska nationen.

Vad menas med tro på Herren Jesus Kristus? På vilka sätt
kan den förbättra ditt liv? Hur kan större tro ge dig förmåga
att vara till välsignelse för andra människor? Känner du till
några exempel på hur tron ger kraft? Hur hjälper oss Gud att
få tro? Hur kan du genom att stärka din tro på Gud vara till
välsignelse för andra? Moroni bidrog med svar på dessa och
andra viktiga frågor när han undervisade om sina erfarenheter
av tro, hopp och kärlek.

Förstå skrifterna
Ether 12

Rika på (v 4) – Gjorde många

Delaktiga (v 8–9) – Få ta emot

Kärlek, barmhärtighet
(v 28, 34–37) – Kristi rena
kärlek

Ether 12
Vikten av tro, hopp och kärlek

Ether 11:5

v 6–7

v 8

v 10

v 11

v 12

Syndens
kretslopp

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Ether 12.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Ether 12:6

Föreställ dig att du får ett brev från en vän som undersöker
kyrkan men som tvivlar på profeten Joseph Smiths redogörelse
om den första synen och som ber om bevis på att berättelsen är
sann. Skriv ett svarsbrev med Ether 12:4–9 som utgångspunkt.

Gör en förteckning

Läs Ether 12:10–22.

1. Skriv exempel på underverk som enligt Moroni undervisar
om tro.

2. Välj ut ett av underverken och skriv var du kan hitta
uppteckningen om det i skrifterna.

3. Sammanfatta med egna ord huvudtanken i det som Moroni
undervisade om genom dessa exempel.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Ether 12:27

Föreställ dig att du blivit ombedd att hålla en lektion om
Ether 12:27–29. Skriv ett exempel som visar hur skriftstället går
att tillämpa i vår tid.
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Den tionde trosartikeln förkunnar att vi tror ”att Sion
(Nya Jerusalem) kommer att grundläggas på det amerikanska
fastlandet”. Har du någonsin funderat över vad det betyder,
var Sion kommer att byggas, när det kommer att byggas,
eller vem som kommer att bygga det? Denna profetia har stor
betydelse för de händelser som föregår Frälsarens andra
ankomst. När du läser Ether 13, leta då efter vad som där lärs
ut om Nya Jerusalem.

Förstå skrifterna
Ether 13

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Ether 13.

Skriv en artikel till en uppslagsbok

Du har blivit ombedd att skriva en artikel till en uppslagsbok
för barn. Ditt ämne är staden Nya Jerusalem. Använd
Ether 13:1–12 för att lättare skriva en artikel som är ungefär
femtio ord lång och på ett sätt som gör att ett elvaårigt barn
kan förstå den.

Komma på skam (v 8) – Fördärvas, göras om intet

Ether 13
Det Nya Jerusalem

Gör dagboksanteckningar

Läs Ether 13:13–22 och skriv
fyra korta dagboksanteckningar
som om du var närvarande
tillsammans med Ether i hans
gömställe. Dina dagboksanteck-
ningar bör omfatta hela den tid
då Ether gömde sig.

Skulle jarediterna ha kunnat vara mer brutala och ogudaktiga
än de var? Läs Ether och fundera över varför Moroni i sina
uppteckningar redogjorde för jarediternas oerhörda ogudaktig-
het. Varför är det en så viktig lärdom i Mormons bok?

Förstå skrifterna
Ether 14

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Ether 14.

Identifiera personerna

I Ether 14:1–17 nämns fyra jareditiska ledare förutom
Coriantumr.

1. Skriv namnen på de fyra männen.

2. Förklara vad som hände var och en av ledarna och
Coriantumr.

Skicka en nyhetsrapport

Som krigskorrespondent har du ansvaret att skicka in
nyhetsrapporter till dem som inte deltar i kriget. Gå igenom
Ether 14:18–31 och skriv tre korta rapporter till din chef som
hjälper dina läsare att förstå vad som händer i det jareditiska
inbördeskriget.

Belägrade (v 5) – Ständigt
attackerade, omringade

Strödda (v 22) – Skingrade,
utspridda

Ether 14
En tid med stora krig och undergång
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Slutet hade kommit för jarediterna. Var det någon som över-
levde? Vad hände med profeten Ether? När du läser Moronis
beskrivning av jarediternas undergång, kom då ihåg att
nephiterna orsakade sin egen undergång på ett liknande sätt.
Vilka minnen kan det ha gett Moroni att skriva om jarediterna?
Fundera över vad vi måste lära oss av de en gång så stora
nationerna.

Ether 15
Slutet för det jareditiska samhället

Förstå skrifterna
Ether 15

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Ether 15.

Skriv ett brev

Gå igenom Ether 15:1–12 och skriv ett brev som du tror att
Coriantumr hade kunnat skriva till sin familj.

Förklara varför

Läs noggrant igenom Ether 15:19 och skriv ett stycke som
förklarar varför den situation som beskrivs i Ether 15:13–22
var så hemsk för jarediterna.

Vad kan vi lära oss?

När du har läst Ether 15:19 skriver du vad du tror att Moroni
ville att vi skulle lära oss av det jareditiska folket (se även
Omni 1:20–22).

Till punkt och pricka (v 3) –
In i minsta detalj

Jämra sig (v 16) – Gråta, sörja

Sönderslita (v 16) –
Genomtränga
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Moronis bok

Som utropstecknet i slutet av en mening är Moronis vittnesbörd
en lämplig avslutning på Mormons bok. Herren gav Moroni
en märklig vision om vår tid. Moroni vittnade för oss: ”Se, jag
talar till eder som om I voren närvarande, och dock ären I det
icke. Men se, Jesus Kristus har visat eder för mig, och jag
känner edra handlingar” (Mormon 8:35). Med tanke på Moronis
profetiska klarsyn är det viktigt att känna till mer om honom
och hans budskap.

Vem var Moroni?
Äldste Mark E Petersen, som var medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, förklarade att Moroni ”levde i Amerika för ungefär
1500 år sedan och var där en Guds profet. Han och hans far,
Mormon, skrev det folks historia som tidigare hade bott på denna
kontinent; de inristade den på guldplåtar, för att den skulle
motstå tidens härjningar, ty den uppteckningen skulle få stor
betydelse i den sista tiden” (Nordstjärnan, apr 1984, s 53).

Moroni gömde den heliga uppteckningen i kullen Cumorah
omkring 421 e Kr. Där blev plåtarna kvar till den 22 september
1827, när Moroni, som en ängel på uppdrag från Herren,
överlämnade plåtarna till profeten Joseph Smith för översättning
(se Joseph Smiths skrifter 2:59).

Varför bör jag läsa Moronis bok?
Moroni avslutade sin bok med en inbjudan till alla människor
att ”komma till Kristus” (se Moroni 10:32). I de här kapitlen
finner du Moronis lärdomar om hur man gör det. Till den ärlige
sanningssökaren förklarade han hur man skiljer mellan gott
och ont (se Moroni 7:13–19), och hur man kan veta att Mormons
bok är sann (se Moroni 10:4–5). Han tog med viktiga detaljer som
hjälper oss att känna igen vad som utmärker Jesu Kristi sanna

Moroni 
(mellan 400 till 4

21 e Kr)

KÄLLA

Moroni tog med

undervisning och brev

från sin far, Mormon

BÖCKER

kyrka (se Moroni 1–6; 8:10–12; 10:8–18). Moroni vittnade om att
det endast är genom Jesus Kristus som vi kan bli helgade och
fullkomnade. Den viktiga lärdomen är en lämplig avslutning
på budskapet i Mormons bok, som är att övertyga alla människor
om att ”Jesus är Kristus, den evige Guden” (titelbladet till
Mormons bok).

Föreställ dig att du är ensam. Du har inget hem. Dina vänner
och din familj har mördats och mördaren är ute efter ditt liv.
Det var den situation som Moroni befann sig i när han avslu-
tade sin fars uppteckning. Även om han trodde att han inte
hade så mycket tid på sig att skriva, var han noga med att
skriva det som han trodde skulle vara värdefullt för framtida
generationer. Läs Moroni 1–3 och leta efter viktiga lärdomar
och förordningar i evangeliet och principer om hur kyrkan
ska ledas.

Förstå skrifterna
Moroni 1

Moroni 2

Moroni 3

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Moroni 1–3.

Skriv ett tackkort

Gå igenom Moroni 1 och skriv ett tackkort till Moroni där du
särskilt uppmärksammar de prövningar han ställdes inför och
din uppskattning för hans arbete.

Ordinera (v 1, 3–4) – Ge prästadömets myndighet till

Lärjungar (v 1) – Kyrkans tolv ledare bland nephiterna

Avslutat mitt sammandrag
(v 1) – Avslutat en förkortad
version

Oaktat (v 4) – Till skillnad från

Moroni 1–3
Prästadömets myndighet



Förklara för en icke-medlem

Anta att en vän som inte är
medlem i kyrkan besöker
sakramentsmötet du är med
på och ser hur någon blir
konfirmerad som medlem i
kyrkan. Utgå från Moroni 2
och skriv vad du skulle
vilja säga till din vän om
förordningen och den
kraft varigenom den Helige
Andens gåva ges.

Gör en sammanfattning

Din biskop eller grenspresident har bett dig att undervisa en
ung man om det aronska prästadömet med utgångspunkt
från Moroni 3. Gör en sammanfattning av det du skulle vilja
undervisa om.

Äldste David B Haight, medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, sade: ”Vår värdefullaste upplevelse under sakraments-
mötet är den heliga sakramentsförordningen, ty den ger oss
tillfälle att inrikta sinnet och hjärtat på Frälsaren och hans
offer” (Nordstjärnan, jan 1990, s 56). Det är lämpligt att
Moroni kände sig manad att ta med sakramentsbönerna i sin
uppteckning.

Förstå skrifterna
Moroni 4

Moroni 5:1 – Sakramentet
I ett tal till de unga männen i kyrkan sade äldste Robert D Hales,
medlem av de tolv apostlarnas kvorum:

”Ni unga diakoner, lärare och präster! Är ni värdiga att
betjäna vid förberedelsen, utdelningen och välsignandet av
sakramentet? Detta är heliga uppgifter. Brödet och vattnet är
symboler för vår Frälsares kött och blod. De representerar hans
försoningsoffer.

Helga (v 3) – Göra helig, rena

Moroni 4–5
Sakramentsbönerna

Tänk på det ett ögonblick. Sakramentet som ni välsignar och
delar ut varje vecka är till åminnelse av Jesu Kristi försoning.
Försoningens förunderliga gåva övervinner ovillkorligt den
fysiska döden, och den är obegränsad, eftersom den gäller
alla som har levt eller kommer att leva i dödligheten. Genom
försoningen blir vi alla återlösta från Adams fall och kommer
att uppstå.

Men för att försoningens fullständiga välsignelser ska verka
i vårt liv och ge oss möjligheter att återvända för att bo hos
vår himmelske Fader, måste vi omvända oss från våra synder
och trofast lyda Guds befallningar. Således är omvändelsens
och förlåtelsens återlösande välsignelser en viktig del av
försoningen, men de är beroende av hur trofast vi lyder Guds
bud och förordningar.

Hur rikt välsignar Herren inte dem som värdigt innehar aronska
prästadömet och som välsignar och delar ut sakramentet
till kyrkans trofasta medlemmar till minne av honom! Och hur
välsignar han inte dem som värdigt tar sakramentet!”
(Nordstjärnan, juli 1996, s 37).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Moroni 4–5.

Kom ihåg förbundet

När vi tar del av sakramentet så förnyar vi de förbund vi ingick
vid dopet. Gå noggrant igenom sakramentsbönerna i Moroni 4:3
and 5:2 och besvara sedan följande frågor:

1. Vad lovar du Gud när du tar del av sakramentet?

2. Vilka välsignelser lovar Herren dem som håller sina förbund?

3. Vad kan du ha för målsättning som hjälper dig att hålla de
förbund som du förnyar under sakramentet?
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Har du någonsin känt det som att du inte har något särskilt
viktigt att bidra med i kyrkan därför att du är för ung?
Moroni gav några grundläggande instruktioner för både
unga och gamla om deras medlemskap i kyrkan. Ställ följande
frågor när du läser Moroni 6: Vad gör jag för att nära min
familj och mina vänner med ”Guds goda ord”? Vad kan jag
göra för att kyrkans möten ska bli mer andligt upplyftande?

Förstå skrifterna
Moroni 6

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Moroni 6.

Förklara det för en vän

Din vän har skrivit ett brev till dig i vilket hon förklarar att hon
vill bli medlem i kyrkan. Läs Moroni 6:1–4 och skriv ett brev
till henne där du förklarar:

1. Villkoren för dopet.

2. Vad Herren förväntar sig av henne efter dopet.

3. Hur medlemmarna kommer att hjälpa henne.

Intervjua en ledare i kyrkan

Intervjua en ledare i din församling eller gren, eller en familje-
medlem, och skriv hur han eller hon förklarar följande uttalanden
i Moroni 6:5–9:

1. ”Tala med varandra om sina själars välfärd” (v 5)

2. ”Sågo noga efter att ingen ogudaktighet skulle finnas ibland
dem” (v 7)

Frukt (v 1) – Gärningar

Förkrossad (v 2) – Botfärdig,
ångerfull

Förtjänst (v 4) – Försoning och
karaktär, egenskaper

Utplånades (v 7) – Togs bort

Uppriktigt (v 8) – Med hjärtas
fulla föresats

Förmana (v 9) – Uppmuntra,
vädja

Moroni 6
Kyrkans medlemmar bör ofta 

komma tillsammans

3. ”Anklagelsen inför de äldste” (v 7)

4. ”Fingo de förlåtelse” (v 8)

5. ”Deras möte leddes . . . i enlighet med Andens verkningar”
(v 9)

Hur noga skulle du lyssna om profeten talade i din församling
eller gren? Profeten Mormon talade till sitt folk på en av
deras platser för gudsdyrkan och Moroni tog med en stor del
av detta budskap i Moroni 7. Sök efter vad Mormon lärde om
bön, om hur man avgör skillnaden mellan gott och ont och
vad som möjliggör underverk. Begrunda vad Mormon sade
om kärlek och varför det är nödvändigt för evigt liv.

Försoningen var Kristi största kärlekshandling.

Förstå skrifterna
Moroni 7

Missunnsamhet (v 8) –
Motvilja, ovilja

Lockar (v 12–13) – Övertalar,
frestar

För . . . talan (v 28) – Talar
fördelaktigt om

Gagneligt (v 33) – Nödvändigt

Fördrager allt (v 45) –
Är tålmodig utan att klaga

Söker icke sitt eget (v 45) –
Sätter Gud och andra främst

Moroni 7
Kristi ande ges till alla människor
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Moroni 7:6–9 – Är dina motiv rena?
Äldste Dallin H Oaks, medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
lärde:

”Vi ska inte bara göra vad som är rätt. Vi måste ha ett gott motiv.
Skrifterna beskriver ofta denna rätta mentala inställning med
orden hjärtats fulla föresats eller verkligt uppsåt.

Skrifterna klargör att Gud förstår våra motiv och att han
kommer att döma våra handlingar i enlighet därmed. Om vi
inte handlar utifrån rätta anledningar kommer inte våra
handlingar att anses vara rättfärdiga” (Pure in Heart [1988], s 15).

Moroni 7:45–47 – Vad är Kristi rena kärlek?
Äldste C Max Caldwell, som var medlem av de sjuttios kvorum,
sade: ”Kärlek är inte bara en föreskrift eller princip, inte heller
endast ett ord som beskriver gärningar eller attityder. Det är
snarare ett inre tillstånd som måste utvecklas och upplevas för
att kunna förstås. Vi har kärlek när det är en del av vår natur.
Människor som hyser kärlek känner kärlek till Frälsaren,
har tagit emot hans kärlek och älskar andra liksom han gjorde”
(Nordstjärnan, jan 1993, s 30).

Studera skrifterna
Gör aktivitet D och två av de andra aktiviteterna (A–C) när du
studerar Moroni 7.

Avsluta meningen

Utgå från Moroni 7:1–11 och avsluta följande meningar:

1. Mormon ansåg att folket var trofasta medlemmar eftersom . . .

2. Böner som inte är uppriktiga är inte meningsfulla eftersom . . .

Kunskap om nyckelskriftställen –
Moroni 7:16–17

President Ezra Taft Benson sade: ”Låt oss använda [Mormons]
riktlinje när vi bedömer vad vi skall läsa, den musik vi skall
lyssna på, den underhållning vi ser på, de tankar vi tänker. Låt
oss vara mer kristuslika” (Nordstjärnan, nr 6, 1986, s 80). Läs
Moroni 7:12–19 och skriv hur du kan avgöra om något är gott
eller ont.

Tro, hopp och kärlek

Markera orden tro, hopp, och kärlek varje gång de förekommer
i Moroni 7:21–48; Ether 12:3–36 och Moroni 10:20–23. Skriv
kortfattat om vad du lärt dig om tro, hopp och kärlek.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Moroni 7:45

Skriv ner ett 3–5 minuter långt tal om ämnet kärlek och ta upp
olika sätt som vi kan bli lika Frälsaren på i vårt vanliga,
dagliga liv. Använd Moroni 7:45–48, äldste Caldwells uttalande
under ”Förstå skrifterna” och exempel på hur man kan visa
Kristi rena kärlek.

Vet du varför barn inte döps förrän de är åtta år? Mormon
förklarade anledningen i ett brev till sin son, Moroni. Moroni
tog med den viktiga undervisningen i sin heliga uppteckning.
Begrunda Mormons lärdomar och se hur de vittnade om
kraften i Jesu Kristi försoning.

Förstå skrifterna
Moroni 8

Moroni 8:8–24 – Barndop
År 1830 fick profeten
Joseph Smith veta att
”små barn äro återlösta
ifrån världens begyn-
nelse” genom Kristus.
De ”kunna icke synda,
ty Satan har icke fått
makt att fresta dem,
förrän de börja bliva
ansvariga inför mig”
(L&F 29:46–47).
Ett år senare, år 1831,
uppenbarade Herren
för profeten att barn
är ansvariga från och
med åtta års ålder
(se L&F 68:25–27).

Grova (v 6) – Allvarliga

Högtidlig gudsbespottelse
(v 9, 23) – Handling som visar
brist på vördnad för gudomen

Partisk (v 12, 18) – Orättvis

Anseende till personen
(v 12) – Behandla sina
medmänniskor på ett
orättvist sätt

Förneka (v 20) – Anse vara
värdelöst

Moroni 8
Dop och små barn

200



Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Moroni 8.

Vad kan du säga?

Dina grannar är inte medlemmar i kyrkan. Deras nyfödda barn
dog nyligen. Gå igenom Moroni 8:5–22 och skriv ett brev till
tröst som är grundat på Mormons lärdomar. Använd Mormons
förklaring på varför små barn inte behöver döpas.

Påvisa sambandet mellan skriftstället
och berättelsen

Läs Moroni 8:25–26 och skriv upp de principer som illustreras
i följande berättelse:

Tomas döptes i går kväll. Han är nitton år och fick först höra
talas om kyrkan från en skolkamrat. Efter missionärernas
undervisning slutade han att dricka kaffe, te och öl. Han tycker
om att besöka kyrkan och har fått nya vänner. Hans gamla
vänner säger att han har förändrats – att han är mera blyg och
tankfull, mera mogen, men inte rolig att vara med längre.
Tomas ser fram emot sitt liv i kyrkan. Han hoppas att han ska
kunna gå på mission när han varit medlem i kyrkan i ett år,
så att han kan hjälpa andra att hitta det som han har funnit.

Strax efter sin ankomst till det förlovade landet profeterade
Lehi för sitt folk att om de ”sedan de mottagit så stora
välsignelser av Herren” skulle ”förkasta Israels Helige, den
sanne Messias, sin Återlösare och sin Gud, se, då skola hans,
den Rättfärdiges, domar drabba dem” (2 Nephi 1:10). Han
sade att Gud skulle ”taga deras land ifrån dem och han skall
låta dem bliva skingrade och slagna”, och att det skulle bli
”blodsutgjutelse och stora hemsökelser ibland dem” (v 11–12).
Leta, under din läsning av Mormons brev till sin son Moroni,
efter orsaker till att Lehis profetia var på väg att uppfyllas.
Vad kan du lära dig av Moroni 9 om hur man motstår
ogudaktighet i dagens värld?

Förstå skrifterna
Moroni 9

Sorgligt (v 1) – Smärtsamt för
själen

Stofthydda (v 6) – Jordisk
kropp

Vederstygglighet (v 9, 13, 15) –
Allvarlig ogudaktighet,
ondska

Moroni 9
Inte mycket hopp om nephiterna

Mormon 9:9 – Varför är kyskhetslagen så viktig?
Äldste Richard G Scott, medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
sade: ”Sexuell omoral skapar ett hinder för den Helige Andens
påverkan med all dess upplyftande, upplysande och kraft-
givande förmåga. Den orsakar mäktig fysisk och känslomässig
stimulans. Så småningom skapas ett outsläckligt begär som
driver den felande mot allt allvarligare synder. Den föder
själviskhet och kan frammana aggressiva handlingar, brutalitet,
abort, sexuella övergrepp och våldsbrott. Sådan stimulans
kan leda till homosexuella handlingar och allt sådant är absolut
av ondo” (Nordstjärnan, jan 1995, s 36).

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Moroni 9.

Skaffa bevis

I Moroni 9:4 uttryckte Mormon rädsla för att Herrens Ande
hade lämnat nephiterna.

1. Gå igenom Moroni 9:1–20 och skriv upp tio formuleringar
som visar att Mormons observation var riktig.

2. Läs verserna 21–26 och skriv ett avsnitt som du tror är en
sammanfattning av Mormons känslor.

3. Svara på den fråga som Mormon ställde till sin son i
verserna 13–14.

4. Beskriv vad du tror menas med ”utan känsla” (v 20). Vilka
bevis på det tillståndet ser du idag?

Vad tror du?

Läs Moroni 9:9 och förklara varför du tror att kyskhet och dygd
är ”det allra dyrbaraste och kostbarare än allt annat”.

Bildat (v 12) – Artigt, hövligt

Sedefördärv (v 18) –
Demoralisering

Envishet (v 19) – Ondska

Gräma (v 25) – Sörja
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I början av skolåret inledde du dagliga
studier av Mormons bok, som vittnar
om Jesus Kristus och frälsningspla-
nen. Nu är det dags att utvärdera

vad du känner och ditt vittnes-
börd om Mormons bok. Ditt

vittnesbörd bör vara starkare
än det var tidigare eftersom
du har tillämpat många
av de frälsande principer
som lärdes ut i boken.

När du läser det sista kapitlet
i Mormons bok bör det inte vara sista

gången du läser och studerar den här heliga boken. Gör
studiet av denna bok till ett livslångt mål som hjälper dig att
”komma till Kristus och vara fullkomnad i honom”
(se Moroni 10:32).

Förstå skrifterna
Moroni 10

Studera skrifterna
Gör aktivitet A och en av de andra aktiviteterna (B–D) när du
studerar Moroni 10.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Moroni 10:4–5

1. Läs Moroni 10:3–7 och
skriv vad vi bör göra för att
”lära känna all sanning”.

2. Skriv en dagboksanteckning
som omfattar (1) ditt vittnes-
börd om Mormons bok,
(2) hur du genom att följa de
råd som ges i verserna har
fått ett starkare vittnesbörd,
och (3) hur ditt vittnesbörd
har förändrats när du har
studerat Mormons bok under
det gångna året i seminariet.

Uppmaning (v 2–4) –
Uppmuntran, vädjan

Förtvivlade (v 22) – Känna
hopplöshet

Moroni 10
Ett vittnesbörd om Mormons bok

Identifiera Andens gåvor

I Moroni 10:8–19 finner du exempel på Andens gåvor.

1. Skriv i din anteckningsbok de gåvor som Moroni nämnde.

2. Varför tror du att dessa Guds gåvor ges till människorna?

3. Förklara hur gåvorna kan hjälpa dig, din familj och andra
att tjäna.

Avsluta meningen

Använd dig av vad du har lärt dig i Moroni 10:24–29 och
avsluta följande meningar:

1. Ve dem som dör i sina synder för de . . .

2. Alla kommer att ha kunskap om sanningen när . . .

3. Det är möjligt att ha kunskap om sanningen därför att . . .

Erinra dig en upplevelse

Fundera över de upplevelser du har haft i seminariet under det
gångna året och besvara följande frågor om Moroni 10:32–34:

1. Vers 32: Vad har du upplevt som har hjälpt dig att ”komma
till Kristus” och ”förneka dig all ogudaktighet”?

2. Vers 33: Nämn någonting under det gångna årets studier
som har hjälpt dig att få en önskan att vara ”helig och
obefläckad”.

3. Vers 34: Vilken annan profet i Mormons bok undervisade om
samma lära som Moroni undervisade om i den här versen?
(Se Jakob 6:13.)
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Tänkbara lägen för olika platser 
i Mormons bok 
(I förhållande till varandra)

Ödeläggelse

Smala näset

Ymnighet

Havet i norr
Havet i norr

Mulek Omner
Gid

Morianton
Lehi

Jershon
Moroni

Gideondalen

Ammonihah
Kullen
Manti

Amnihukullen

Antionum

Nephihah

Aron
Judea

Sidom
Noah

MinonAntiparah

Cumeni Zeezroom

Melek
Manti

Kullen Riplah

södra
ödemarken

Ödemarken
Hermounts

Sidonfloden

smal remsa ödemark

östra
ödemarken

Havet i öster

Havet i väster

Amulon

HelamNephi (Lehi-Nephi)

Mormon

Shilom
Middoni

Midian
Jerusalem

Shemlon

Shimnilom

Första arvlandet

LemuelIshmael

Zarahemla

Tänkbara inbördes lägen för platser som nämns i Mormons bok baserade på subjektiva uppgifter. 
Ingen bör försöka placera in några platser på denna karta på en nutida karta. Ursprungligen utarbetad 
av Daniel H Ludlow och använd med hans tillstånd.

Landet norrut
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Mormons boks kronologi

Ja
re

di
te

r

M
u

le
ki

te
r

Z
ar

ah
em

la
s 

fo
lk

La
m

an
ite

r

N
ep

h
ite

r

Je
ru

sa
le

m

Ether

C
or

ia
nt

um
r

Jareds 
broder

60
0 

f K
r

50
0

40
0

30
0

20
0

17
5

15
0

12
5

10
0

75
50

25
f K

r
0

e 
K

r
10

0
20

0
30

0
40

0 
e 

K
r

 

Laman
Lemuel

Ja
re

di
te

r
25

00
–2

20
0 

f K
r

Mosiah I

Benjamin

Mosiah II

Alma 
den yngre

Befälhavaren 
Moroni

Helaman, 
son till Alma

Nephi, 
Helaman III:s son

Jesus 
Kristus

Mormon

Moroni

Lamaniten
Samuel

Je
su

s 
fö

dd
es

i B
et

le
he

m

N
ep

hi
te

r
42

0
0

f K
r

e 
K

r
60

0

Ja
re

di
te

rn
as

 h
is

to
ria

 s
tr

äc
ke

r 
si

g 
öv

er
 n

äs
ta

n 
tv

å 
gå

ng
er

 s
å 

lå
ng

 ti
d 

so
m

 n
ep

hi
te

rn
as

.

N
ep

hi
te

r 
oc

h 
m

ul
ek

ite
r

bl
an

da
de

s 
oc

h
ka

lla
de

s 
fö

r 
ne

ph
ite

r

Mission 
till 
lamaniterna

Limhi

Abinadi

Noah

Zeniff

G
ad

ia
nt

on
s 

rö
va

re

Alma 
den 
äldre

Lärjungen 
Nephi

N
ep

h
ite

r

Nephi
Jakob

Enos

Jarom

Omni

Lehi
Mulek

D
en

 u
pp

st
ån

dn
e 

K
ris

tu
s 

up
pe

nb
ar

ar
 s

ig
 p

å 
am

er
ik

an
sk

a 
ko

nt
in

en
te

n

B
ab

el
s 

to
rn

25
00

–2
20

0 
f K

r

Fr
am

st
äl

ld
 a

v 
K

yr
ka

ns
 

ut
bi

ld
ni

ng
sv

er
ks

am
he

t

©
 1

98
9 

In
te

lle
ct

ua
l R

es
er

ve
 In

c.
 

M
ed

 e
ns

am
rä

tt

M
o

rm
o

n
s

b
o

ks
kr

o
n

o
lo

g
i



E L E V E N S  S T U D I E V Ä G L E D N I N G

Mormons bokMormons bok

Swedish 34187 180

M
orm

ons bok – Elevens studievägledning


	Innehåll
	Hur denna studievägledning ska användas
	Studera skrifterna
	Lässchema för Mormons bok
	Välkommen till Mormons bok
	Introduktion till Mormons bok
	Titelsida
	Inledning, vittnesbörd, en kort förklaring och namn på böckerna och deras ordningsföljd
	HUVUDKÄLLORNA TILL MORMONS BOK

	Nephis första bok
	1 Nephi 1
	1 Nephi 2
	1 Nephi 3–4
	1 Nephi 5–6
	1 Nephi 7
	1 Nephi 8
	1 Nephi 9
	1 Nephi 10
	1 Nephi 11–12
	1 Nephi 13
	1 Nephi 14
	1 Nephi 15
	1 Nephi 16
	1 Nephi 17
	1 Nephi 18
	1 Nephi 19
	1 Nephi 20–21
	1 Nephi 22

	Nephis andra bok
	2 Nephi 1
	2 Nephi 2
	2 Nephi 3
	2 Nephi 4
	2 Nephi 5
	2 Nephi 6
	2 Nephi 7
	2 Nephi 8
	2 Nephi 9
	2 Nephi 10
	2 Nephi 11
	2 Nephi 12
	2 Nephi 13–14
	2 Nephi 15
	2 Nephi 16
	2 Nephi 17–19
	2 Nephi 20
	2 Nephi 21–22
	2 Nephi 23–24
	2 Nephi 25
	2 Nephi 26
	2 Nephi 27
	2 Nephi 28
	2 Nephi 29
	2 Nephi 30
	2 Nephi 31
	2 Nephi 32
	2 Nephi 33

	Jakobs bok
	Jakob 1
	Jakob 2–3
	Jakob 4
	Jakob 5–6
	ALLEGORIN OM OLIVTRÄDET
	Jakob 7

	Enos bok
	Enos 1

	Jaroms bok
	Jarom 1

	Omnis bok
	Omni 1

	Mormons ord
	Mormons ord 1

	Mosiahs bok
	Mosiah 1
	Mosiah 2
	Mosiah 3
	Mosiah 4
	Mosiah 5
	Mosiah 6–7
	Mosiah 8
	Mosiah 9–10
	Mosiah 11–12
	Mosiah 13–14
	Mosiah 15–16
	Mosiah 17–18
	Mosiah 19
	Mosiah 20
	Mosiah 21–22
	Mosiah 23–24
	Mosiah 25
	Mosiah 26
	Mosiah 27
	Mosiah 28
	Mosiah 29

	Almas bok
	Alma 1
	Alma 2–3
	Alma 4
	Alma 5
	Alma 6–7
	Alma 8
	Alma 10
	Alma 11
	Alma 12
	Alma 13
	Alma 14
	Alma 15
	Alma 16
	Alma 17
	Alma 18
	Alma 19
	Alma 20
	Alma 21
	Alma 22
	Alma 23
	Alma 24
	Alma 25
	Alma 26
	Alma 27
	Alma 28
	Alma 29
	Alma 30
	Alma 31
	Alma 32
	Alma 33
	Alma 34
	Alma 35
	Alma 36
	Alma 37
	Alma 38
	Alma 39
	Alma 40
	Alma 41
	Alma 42
	Alma 43
	Alma 44
	Alma 45
	Alma 46
	Alma 47
	Alma 48
	Alma 49
	Alma 50
	Alma 51
	Alma 52
	Alma 53
	Alma 54
	Alma 55
	Alma 56
	Alma 57
	Alma 58
	Alma 59
	Alma 60
	Alma 61
	Alma 62
	Alma 63

	Helamans bok
	Helaman 1
	Helaman 2
	Helaman 3
	Helaman 4
	Helaman 5
	Helaman 6
	Helaman 7
	Helaman 8
	Helaman 9
	Helaman 10
	Helaman 11
	Helaman 12
	Helaman 13
	Helaman 14
	Helaman 15
	Helaman 16

	Tredje Nephi: Nephis bok
	3 Nephi 1
	3 Nephi 2
	3 Nephi 3–4
	3 Nephi 5
	3 Nephi 6
	3 Nephi 7
	3 Nephi 8
	3 Nephi 9–10
	3 Nephi 11
	3 Nephi 12
	3 Nephi 13
	3 Nephi 14
	3 Nephi 15–16
	3 Nephi 17
	3 Nephi 18
	3 Nephi 19
	3 Nephi 20–22
	3 Nephi 23
	3 Nephi 24–25
	3 Nephi 26
	3 Nephi 27
	3 Nephi 28
	3 Nephi 29–30

	Fjärde Nephi: Nephis bok
	4 Nephi 1

	Mormons bok
	Mormon 1
	Mormon 2
	Mormon 3
	Mormon 4
	Mormon 5
	Mormon 6
	Mormon 7
	Mormon 8
	Mormon 9

	Ethers bok
	Ether 1
	Ether 2
	Ether 3
	Ether 4
	Ether 5
	Ether 6
	Ether 7
	Ether 8
	Ether 9
	Ether 10
	Ether 11
	Ether 12
	Ether 13
	Ether 14
	Ether 15

	Moronis bok
	Moroni 1–3
	Moroni 4–5
	Moroni 6
	Moroni 7
	Moroni 8
	Moroni 9
	Moroni 10

	Tänkbara lägen för olika platser i Mormons bok (I förhållande till varandra)
	Mormons boks kronologi

