
 

 Eitt hent amboð at kenna 
Bíbliuna betur 

Hent  
amboð…  

v/Jens Bech 

tlf. 28 78 40 

Hórheiðar 31 

480 Skála 

Orð Títt er fóti mínum lykt  

og ljós á leið míni. 

  Sálm. 119:105 

Táið orð Tíni verða upp
-latin, geva tey ljós; tey  
geva einfaldum vit. 

 Sálm. 119:130 

 

Kenn Bíbliuna . 

 

Frágreiðingar  

og spurningar. 

 

Granska Bíbliuna 
sjálvur ella  

saman við øðrum. 

 

Fá hjálp  

til spurningar o.a 
um neyðugt. 

 

Prógv fæst, tá 
skeiðið er liðugt 

og sent inn. 

 

Emmaus  Bíbliuskeið 

 

Kenn Bíbliuna 

Lætt at hava við sær  á 
ferðini… 

Vælegnað til bíbliubólkar og húsbólkar 



v/Jens Bech 
28 78 40 
Hórheiðar 31 
480 Skála 

Yvirlit 

 
1. Frelsari lær meg 1.partur  

2. Frelsari lær meg 2.partur  

3. Frelsari lær meg 3.partur  

4. Frelsari lær meg 4.partur  

5. Hugsa um skapara tín 

6. Les og granska Skriftirnar  

7. Hann ber av øllum 

8. Bíblian mær sigur tað 1  

9. Bíblian mær sigur tað 2  

10. Jesus segði og gjørdi 

11. Andaligi vøkstur hins trúg-
vandi 

12. Lív og atferð hins trúg-
vandi 

13. Hvat Bíblian lærir  

14. Orð Guds 

15. Tænari Guds 

16. Virki Heilaga Andans 

17. Filippibrævið 

18. Rómbrævið 

19. Menn, ið hittu Meistaran  

20. Kvinnan, ið toknast Gudi  

21. Ætlan Guds við hjúna-
bandinum 

 

E m m a u s  B í b l i u s k e i ð  

 

 

 

  

Eft ir  at  Jesus  var uppris in:  

”Tveir  av  teimum fóru sama dagin t i l  

bygd,  ið  æt  Emmaus…”  Luk. 24:13,  15 ,  27  

”…kom Jesus s jálvur t i l  te irra  

og fylgdis t  v ið  te imum.” Luk. 24:13,  15 ,  27  

”Hann byrjaði  nú f rá Mósesi   

og øl lum profetunum  

og út legði  tað,   

sum í  øl lum skrif tunum  

var sagt  um Hann.”  Luk.  24:13 ,  15,  27  

Teir  søgdu nú hvør  við  annan:  

”Brann ikki  hjartað  í  okkum,  

táið Hann talaði  við okkum  

á vegnum og læt  okkum  

upp skrif t irnar!”      Luk. 24:32  

Lærurík skeið í ymiskum 
evnum í Bíbliuni. 

Eitt hent amboð at kenna Bíbliuna 
betur. 

Lætt at hava við sær á ferðini… 

Emmaus  Bíbliuskeið Yvirlit yvir bíbliuskeiðini, 
sum eru á goymslu.  

 

Skeiðini kosta 30 kr stk.  
kunnu bíleggjast  
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