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Lydspråk: språk (Norsk)Første omslagsside: Hanna presenterer sin sønn 
Samuel for Eli, av Robert T. Barrett, © IRI. © 2004, 
2009 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Printed 
in the USA. Engelsk original godkjent: 4/04. Godkjent 
for oversettelse: 4/04. Oversettelse av Old Testament 
DVD Presentations: For Youth and Adult Sunday 
School Gospel Doctrine Classes. Merk: I denne filmen 
kan det være benyttet eldre versjoner av Skriftene, 
samt kirketerminologi som senere er oppdatert.
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D
-presentasjoner

For ungdom og voksne i klasser i Evangeliets lære

Det gamle testamente – DVD-presentasjoner: For ungdom og voksne i klasser i 
Evangeliets lære inneholder 12 korte filmer om læresetninger fra Det gamle 
testamente. De kan brukes til å supplere klasser i Evangeliets lære, familiens 
hjemmeaftener og personlig studium.

Leksjon 1: Nytten av Joseph Smiths 
oversettelse
Eldste Neal A. Maxwell illustrerer hvordan 
Joseph Smiths oversettelse gir oss økt 
kunnskap om vår himmelske Faders verk og 
herlighet. (5:21)

Leksjon 3: I Guds bilde
Denne presentasjonen forklarer at vi kan 
se vårt evige potensial ved å huske at vi er 
Guds barn. (2:50)

Leksjon 4: Fallet
Eldste Russell M. Nelson forklarer at fallet 
er en del av frelsesplanen. (6:16)

Leksjon 8: Led ved eksempel
En ung kvinnes gode eksempel hjelper 
en venn å omvende seg til Jesu Kristi 
evangelium. (6:26)

Leksjon 10: Ekteskap i pakten
President Gordon B. Hinckley råder 
ungdom til å gifte seg i pakten. (5:40)

Leksjon 13: Ofring av dyr og forsoningen
En far i vår tid underviser sin sønn om 
forholdet mellom den gamle praksis med 
ofring av dyr og Jesu Kristi sonoffer. (6:41)

Leksjon 14: Avgudsdyrkelse i vår tid
Den usynlige giften karbonmonoksid 
sammenlignes med farene ved å dyrke vår 
tids avguder. President Ezra Taft Benson råder 
oss til å sette Gud først i vårt liv. (7:18)

Leksjon 18: «Velg i dag hvem dere  
vil tjene»
En arabisk hingst får sin lydighet satt på 
prøve i en tid med sult og tørst. (5:33)
Leksjon 20: Hannas tro
Hanna viser sin trofasthet ved å låne sin 
sønn til Herren. (3:19)
Leksjon 22: «Herren . . . vil utfri meg»
Eldste Dallin H. Oaks taler om historien om 
da David meldte seg frivillig til å kjempe 
mot Goliat. (3:40)

Leksjon 30: Templer i fordums tid
En visuell omvisning i en fremstilling 
av Moses’ tabernakel hjelper oss å forstå 
tempelarbeid og Jesu Kristi forsoning. (8:34)

Leksjon 31: Tillit til Herren
Historien om en ung skiløper som 
bestemmer seg for å følge guiden sin, 
illustrerer prinsippet som fremsettes i 
Ordspråkene 3:5–6. (4:37)
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