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Det Gamle Testamente dvd-præsentationer Til ungdoms- og seniorklasser i 
Søndagsskolen Indeholder 12 korte videoklip om lærdomme, der står i Det 
Gamle Testamente. Den kan bruges som et supplement til søndagsskoleklasser, 
familieaftener og personligt studium.

Lektion 1: Betydningen af Joseph Smiths 
Oversættelse af Bibelen
Ældste Neal A. Maxwell illustrerer, hvordan 
Joseph Smiths Oversættelse øger vores 
viden om vor himmelske Faders gerning og 
herlighed. (5:21)
Lektion 3: I Guds billede
Denne præsentation viser, at vi kan se vores 
evige muligheder ved at huske på, at vi er 
Guds børn. (2:50)
Lektion 4: Faldet
Ældste Russell M. Nelson forklarer, at faldet 
er en del af frelsesplanen. (6:16)
Lektion 8: At være leder gennem 
eksemplets magt
En ung piges retfærdige eksempel får 
en ven til at konvertere til Jesu Kristi 
evangelium. (6:26)
Lektion 10: Ægteskab i pagten
Præsident Gordon B. Hinckley råder unge 
til at gifte sig i pagten. (5:40)

Lektion 13: Dyreofring og forsoningen
En far i vor tid underviser sin søn i 
forholdet mellem den fordums skik med 
dyreofre og Jesu Kristi sonoffer. (6:41)

Lektion 14: Moderne afgudsdyrkelse
Den usynlige gift, kulilte, sammenlignes 
med faren ved at tilbede moderne afguder. 
Præsident Ezra Taft Benson råder os til at 
sætte Gud først i vores liv. (7:18)

Lektion 18: Vælg i dag, hvem I vil tjene
En araber-hingsts lydighed prøves gennem 
sult og tørst. (5:33)

Lektion 20: Hannas tro
Hanna viser sin trofasthed ved at overlade 
sin søn til Herren. (3:19)

Lektion 22: »Herren …vil … redde mig«
Ældste Dallin H. Oaks forklarer historien 
om David, der meldte sig frivilligt til at slås 
med Goliat. (3:40)

Lektion 30: Fordums templer
En rundvisning i en model af Moses’ 
tabernakel hjælper os med at forstå 
tilbedelse i templet og Jesu Kristi forsoning. 
(8:34)

Lektion 31: Stol på Herren
Historien om en ung skiløber, som vælger 
at følge sin guide, illustrerer princippet fra 
Ordsprogenes Bog 3:5-6. (4:37)
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