Lý og Arni lesa Bíbliuna 1. partur, "Hvat er Bíblian?"
Tveir lærusveinar fóru tann dagin, Jesus var risin upp, til eina bygd, sum æt Emmaus. Hon
lá eini 11 kilometrar frá Jerúsalem. Teir tosaðu hvør við annan um alt tað, sum var hent.
Meðan teir tosaðu saman, kom Jesus sjálvur til teirra og fylgdist við teimum. Men teirra
eygu vórðu hildin aftur, so teir kendu Hann ikki.
Hann segði við teir: "Hvat er tað, tit tosa við hvønn annan um?"
Tá steðgaðu teir upp og hugdu sorgarbundnir niður. Annar teirra - hann æt Kleopas svaraði Honum: "Ert Tú tann einasti í Jerúsalem, sum ikki veit hvat er hent har seinastu
dagar?"
Hann spurdi teir: "Hvussu tá?"
Teir svaraðu Honum: "Tað við Jesusi úr Nazaret, sum var profetur og bæði gjørdi og segði
nógv stór ting fyri Gudi og øllum fólkinum, og hvussu høvuðsprestarnir og ráðharrarnir
dømdu Hann til deyða á krossinum. Vit vónaðu, at Hann var tann, ið skuldi vinna á
fíggindunum hjá Ísrael og seta landi í frælsi; men tó - nú er tað tríggir dagar, síðani hetta
hendi. Men nakrar kvinnur, sum vit kenna, hava sagt okkum nakað løgið. Tær vóru tíðliga í
morgun við grøvina og funnu ikki kroppin hjá Jesusi; so komu tær og søgdu, at tær høvdu
sæð eina sjón við einglum, sum søgdu, at Hann er livandi. Nakrir av teimum, sum vóru við
okkum, fóru út til grøvina og sóu, at tað passaði, sum kvinnurnar høvdu sagt; men Jesus
sóu teir ikki."
Tá segði Hann við teir: "Tit hugsa lítið! Og tykkara hjørtu eru trek at trúgva øllum tí, sum
profetarnir hava sagt! Var tað ikki ætlanin frá fyrstuni av, at Kristus skuldi fara ígjøgnum
hesa líðingina og so fara inn til Sína dýrd!"
Hann byrjaði nú frá Mósesi og frá øllum profetunum og fortaldi fyri teimum hvussu allar
skriftirnar tosaðu um Hann.
Nú nærkaðust teir bygdini, sum teir vóru á veg til, og Hann lætst sum um, Hann ætlaði Sær
longur. Men teir noyddu Hann ikki at fara og søgdu: "Verð hjá okkum, tí tað er seint og
dagurin endar skjótt!" Tá fór Hann inn at vera hjá teimum.
Táið Hann so sat til borðs við teimum, tók Hann breyðið, signaði og breyt tað og gav
teimum. Tá vórðu eyguni hjá teimum latin upp, og teir kendu Hann aftur; men so hvarv
Hann knappliga og teir sóu hann ikki meir.
Tá søgdu teir við hvønn annan: "Var tað ikki sum um at hjartað í okkum brann, táið Hann
tosaði við okkum á vegnum og vísti okkum hvat skriftirnar søgdu!"
Og teir reistu seg skjótt aftaná og fóru aftur til Jerúsalem; har funnu teir hinar ellivu
lærusveinarnar samlaðar, og teir, ið vóru við teimum. Teir søgdu, "Tað passar, at Harrin er
risin upp!"
Tá søgdu teir frá øll tí, sum var hent á vegnum, og hvussu teir kendu hann aftur, táið Hann
breyt breyðið.
Lukas 24:13-35
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Hvat var hent áðrenn lærusveinarnir fóru til Emmaus?
Hví vóru teir so keddir?
Hvat fortaldu teir Jesusi?
Hvat greiddi Jesus teimum frá?
Hvat merkir tað, at Bíblian er Guds orð?

