Skráin fyri august 2018

FRÁGREIÐINGAR UM MØTI OG TILTØK Í AUGUST 2018

Mikukvøldið 1. aug. kl. 19.30
Orðið frítt
Mikukvøldið 8. aug. kl. 19.30
Páll á Lakjuni
Jósafat kongur í GT
Mikukvøldið 15. aug. kl. 19.30
Sonni Poulsen, trúboðari
Alt er tengt at Lambinum.
Mikukvøldið 22. aug. kl. 19.30
Páll á Lakjuni
Jósafat kongur í GT (framhald)
Leygardagin 25. aug. kl. 17.00
Høgni Jøkladal heldur 90 ára
føðingadag í Siloa.
Mikukvøldið 29. aug. kl. 19.30
Jóhannes Frants Poulsen, trúboðari

Hvønn sunnudag – vanliga:
Kl. 11.00: Møti og sunnudagsskúli
Kl. 18.00: Møti
Hvørt mikukvøld
Kl. 19.30: Bøn og bíbliulæra
Útimøtir:
Mánakvøldið 6. aug. kl. 20.00
Sunnukvøldið 19.aug. kl. 20.30
Sunnukvøldið 26.aug. kl. 20.30

Mikukvøldið 1. aug. kl. 19.30
orðið frítt.

er

Mikukvøldið 8. aug. kl. 19.30
fer Páll á Lakjuni at tala um ein av
kongunum
í
Gamla
Testamenti. Hann æt
Jósafat og livdi umleið
860 ár f.Kr. Jósafat var á
mangan hátt ein góður
kongur og gjørdi tað, sum rætt var í
eygum Harrans. Men hann gjørdi
eisini mistøk og syndaði móti Gud.
Hann veik burtur frá Harranum. Páll
fer at vísa á, at vit kunnu læra nógv úr
lívinum hjá Jósafat – bæði av tí rætta
og tí skeiva, hann gjørdi.
Mikukvøldið 15. aug. kl. 19.30
talar Sonni Poulsen, trúboðari um
evnið: "Alt er tengt at Lambinum."
Síðstu kapitlarnir í Skriftini leggja
dent á Lambið, at alt hoyrir Honum
til.

Mikukvøldið 22. aug. kl. 19.30 fer
Páll á Lakjuni at halda áfram við at
tala um ein av kongunum í Gamla
Testamenti, Jósafat, ið livdi um ár 860
f.Kr. Jósafat var á mangan hátt ein
góður kongur og gjørdi tað, sum rætt
var í eygum Harrans. Men hann gjørdi
eisini mistøk og syndaði móti Gud.
Hann veik burtur frá Harranum. Páll
fer at vísa á, at vit kunnu læra nógv úr
lívinum hjá Jósafat – bæði av tí rætta
og tí skeiva, hann gjørdi.
Leygardagin 25. aug. kl. 17.00 verður
90 ára føðingardagshald hjá Høgna
Jøkladal í
Siloa.

ZAREPTA
Øll eru
hjartaliga
vælkomin.

Mikukvøldið 29. aug. kl. 19.30 fer
Jóhannus Frants Poulsen, ið saman
við konu síni Nurimar, virka sum
trúboðarar
í
Puerto
Ordaz,
Venesuela, har evangeliið í løtuni
verður boðað á fyrsta sinni fyri
onkrum
ættarbólki.

Summarið er komið væl áleiðis og eftir
eru 3 legur í Zarepta. Lega VI, VII, VIII.
Tørvur er á starvsfólkum og matvørum.
Matvørur kunnu latast inn í Siloa hvønn
týsdag innan kl. 12.
Komandi legur:
Summarlega VII (10 ár)
Summarlega VIII (9 ár)
Lega fyri 18 ár og eldri

04.08-08.08
09.08-12.08
17.08-19.08

Útgevari: Samkoman Siloa, Fuglafirði
Ábyrgd: Páll á Lakjuni
Teldupostur: siloa@siloa.fo
Mynd á forsíðu: Oddur á Lakjuni
*Fyrivarni verður tikið fyri broytingum í skránni

Jesus svaraði teimum: "Eg eri breyð lívsins. Tann, ið kemur til Mín,
skal ikki hungra, og tann, ið trýr á Meg, skal aldri tysta”.
Jóhannes 6:35
Sætti kapittul í Jóhannesar evangelii byrjar við, at Jóhannes sigur okkum frá
tveimum undurverkum, sum Jesus gjørdi.
Tað fyrra var, at Jesus gav teimum mongu menniskjum, sum fylgdu honum, at eta.
Tey vóru 5000 menn umframt kvinnur og børn. So har kunnu lættliga hava verið
eini 15-20.000 fólk. Staðið, har tey vóru, var oyðið. Og tey vóru vorðin svong. Har
var eingin handil. Men har var ein smádrongur, sum hevði fimm byggbreyð og
tveir smáar fiskar.
Tey fóru til Jesus við tí, og hann umskapti henda matpakka til so nógvan mat, at øll
vórðu mett. Ja, har leyp so nógv av, at tey savnaðu saman og fyltu tólv kurvar við
bitum av tí, sum av leyp.

SILOABLAÐIÐ
AUGUST 2018
Lær hin unga leiðina, ið hann skal ganga! So
víkur hann ikki av henni, heldur ikki, táið hann
verður gamal. Orðtøkini 22:6

Tað næsta undrið, vit lesa um, er, tá ið Jesus gekk á vatninum. Lærisveinar hansara
vóru farnir í bátin um kvøldið og vóru á veg yvir um vatnið. Men illveður kom á
teir, óslætt var á vatninum, tí vindurin var nógvur. Teir høvdu andróður.
Mitt á nátt kom Jesus gangandi á vatninum og nærkaðist bátinum. Lærisveinarnir
óttaðust. Teir kendu hann ikki, men so segði Jesus: “Tað eri Eg, óttist ikki!” Jesus
kom inn í bátin, og teir komu í øllum góðum til lands.
Dagin eftir fann fólkið, sum Jesus hevði mettað, útav, at Jesus og lærisveinarnir
vóru farnir yvir um vatnið. Tá fóru tey eisini yvirum og fóru at leita eftir honum.
Tey funnu hann, og tað skilst, at tey leitaðu bert eftir honum, so hann skuldi geva
teimum meiri mat á sama hátt sum dagin fyri. Tí Jesus segði við tey: Tit søkja Meg,
ikki tí tit sóu tekin, men tí tit ótu av breyðunum og vórðu mett.
Síðan fór Jesus at tala til fólkið um breyð, sum hevði nógv størri týdning enn tað
breyðið, hann hevði mettað tey við dagin fyri. Hann fór at tala til teirra um teir
andaligu lutirnar – og segði tá m.a. tað við tey, sum stendur omanfyri: Eg eri breyð
lívsins. Tann, ið kemur til Mín, skal ikki hungra, og tann, ið trýr á Meg, skal aldri
tysta.
Jesus hevði víst við teimum báðum undrunum dagin fyri, at hann sanniliga kundi
nøkta allan tann tørv, mennisku kunnu hava á jørðini. Við talu síni vísti hann
teimum so greidliga á, at hann uppaftur meir ynskti at metta teirra andaliga
hungur og sløkkja teirra andaliga tosta. Og tað kundi hann gera, tá ið tey komu til
hansara og trúðu á hann. Hann segði eisini í somu talu: Sanniliga, sanniliga, sigi Eg
tykkum: Tann, ið trýr, hevur ævigt lív.
Jesus talaði aftur og aftur um tað æviga lívið. Tað var tí, hann visti, at tað hevur
størri týdning enn alt annað – eisini tað, at hava eitt gott lív her á fold – so gott,
sum tað er!
Trýrt tú á Jesus? Hevur tú fingið ævigt lív?
Páll á Lakjuni

Ein heilsan frá
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