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Gamla testamentet — DVD-presentationer: För kursen Evangeliets lära för ungdomar 
och vuxna innehåller tolv korta filmer som handlar om lärdomar i Gamla testa-
mentet. De kan användas som tillägg till lektioner i evangeliets lära, hemaftnar 
och enskilda studier.

Lektion 1: Kraften i Joseph Smiths 
översättning
Äldste Neal A. Maxwell illustrerar hur Joseph 
Smiths översättning ger oss ökad kunskap om vår 
himmelske Faders verk och härlighet. (5:21)

Lektion 3: I Guds avbild
Den här filmen handlar om att vi kan se våra 
eviga möjligheter genom att komma ihåg att vi är 
Guds barn. (2:50)

Lektion 4: Fallet
Äldste Russell M. Nelson undervisar om att fallet 
är en del av frälsningsplanen. (6:16)

Lektion 8: Leda genom föredöme
En ung kvinnas rättfärdiga föredöme hjälper en 
vän att bli omvänd till Jesu Kristi evangelium. 
(6:26)

Lektion 10: Förbundsäktenskap
President Gordon B. Hinckley ger ungdomarna 
rådet att gifta sig inom förbundet. (5:40)

Lektion 13: Djuroffer och försoningen
En far i vår tid undervisar sin son om förhållandet 
mellan den forntida seden att offra djur och Jesu 
Kristi försoningsoffer. (6:41)

Lektion 14: Vår tids avgudar
Det osynliga giftet koloxid jämförs med faran att 
dyrka nutida avgudar. President Ezra Taft Benson 
råder oss att sätta Gud främst i vårt liv. (7:18)

Lektion 18: ”Välj i dag vem ni vill tjäna”
En arabhästs lydnad prövas när han blir hungrig 
och törstig. (5:33)

Lektion 20: Hannas tro
Hanna visar sin trofasthet genom att ge sin son 
till Herren. (3:19)

Lektion 22: ”Herren ... skall ... rädda mig”
Äldste Dallin H. Oaks berättar om när David  
valde att strida mot Goliat. (3:40)

Lektion 30: Forntida tempel
En virtuell rundtur i Moses tabernakel hjälper oss 
förstå tempeltjänsten och Jesu Kristi försoning. 
(8:34)

Lektion 31: Förtrösta på Herren
Berättelsen om en ung skidåkare som beslutar sig 
för att följa sin guide illustrerar den princip som 
Ordspråksboken 3:5–6 undervisar om. (4:37)
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