Skráin fyri februar 2019
Sunnudagin 3. februar kl. 18.00
Levi Joensen o.a.
Mikukvøldið 6. februar kl. 19.30
Oddur á Lakjuni
Lukas 19.-20. kap.
6.-8. februar kl. 17.00
Barnamøti
Sunnudagin 10. februar kl. 18.00
Møti – ung skipa fyri
Páll Poulsen talar
Mikukvøldið 13. februar kl. 19.30
Oddur á Lakjuni
Lukas 21.-22. kap.
Sunnudagin 17. februar kl. 18.00
Felagsmøti í Filadelfia í Gøtu
Mikukvøldið 20. februar kl. 19.30
Oddur á Lakjuni
Lukas 23.-24. kap.
Sunnudagin 24. februar
Húsbólkar
Mikukvøldið 27. februar kl. 19.30
Max Weihe
Dániel profetur

Hvønn sunnudag – vanliga:
Kl. 11.00: Møti og sunnudagsskúli
Kl. 18.00: Møti
Hvørt mikukvøld
Kl. 19.30: Bøn og bíbliulæra

FRÁGREIÐINGAR UM MØTI OG TILTØK Í FEBRUAR 2019
Levi Joensen – og aðrir
Sunnudagin 3. februar kl. 18.00 fara
Levi Joensen og aðrir úr
Betesda í Klaksvík at tala.
Sangarar úr Betesda fara
at syngja. Hóast Levi
hevur nátt 85 ára aldur, ferðast hann
framvegis
kring
landið
við
evangeliinum.
Á
trimum
teimum
fyrstu
mikukvøldsmøtunum í februar fer
Oddur á Lakjuni at tala um teir síðstu
kapitlarnar í Lukas.
Mikukvøldið 6. februar fer Oddur at
tala um kapitlarnar 19 og
20. Vit lesa her um, at
Jesus møtti Zakeusi. Hann
segði líknilsi og kom inn í
Jerusalem, har hann fór
beint inn í templið. Síðani síggja vit,
hvussu
Jesus
staðfesti
Sín
myndugleika, bæði í gerð, samrøðum
og líknilsum.
Barnamøti
Sum tað er lýst á forsíðuni verða
barnamøti í Siloa 6-8 febr. kl. 17.00.
Møti – ung skipa fyri
Sunnudagin 10. februar
kl. 18.00 skipa ung í Siloa
fyri
møtinum.
Páll
Poulsen verður við á
møtinum. Páll hevur í
mong ár verið trúboðari í Grønlandi.
Á møtinum fer hann at vísa myndir og
at tala orð Guds.
Sangkórið syngur!

Mikukvøldið 13. februar fer Oddur at
tala úr kapitlunum 21 og 22 í Lukas.
Jesus helt fram í templinum, har Hann
m.a. tosaði um afturkomu Sína. Síðani
snýr tað seg um høgtíðina, tá ið Jesus
skuldi verða dripin. Vit hoyra um
eymu løtuna, tá ið Jesus át
páskalambið saman við lærusveinum
sínum og so tungu løturnar, tá ið
Hann var í Getsemane, og varð tikin
fram fyri høvuðsprestaráðið.
Felagsmøti í Filadelfia, Gøtu
Sunnudagin 17. februar kl. 18.00 er
felagsmøtið,
sum
samkomurnar
Hebron í Leirvík, Filadelfia í Gøtu og
Siloa skipa fyri, í Filafelfia í Gøtu.
Aftaná er nátturði til øll. Einki møti
verður í Siloa, men øll eru sjálvandi
hjartaliga vælkomin á møtið í Gøtu!
Mikukvøldið 20. februar talar Oddur
um kapitlarnar 23 og 24 í Lukas. Í
hesum báðum seinastu kapitlunum
snýr tað seg um deyða, uppreisn og
himmalferð Jesusar. Hesir kapitlarnir
hava eitt ómetaligt spenni ímillum
sorg og gleði, máttloysi og sigursælu.
Lukas setur fram týdningin av, at
Jesus doyði og reis upp, og hvussu
lærusveinarnir endiliga skiltu tað. Vit
læra her, hvussu hetta eru eini
gleðitíðindi til okkum øll.
Sunnukvøldið 24. februar eru
húsbólkar á skránni. Vit savnast í
nøkrum bólkum í heimunum. Tá er
einki møti í Siloa.

Max C. Weihe
Mikukvøldið 27. februar kl. 19.30
talar Max C. Weihe. Evnið
er Dániel profetur. Max
fer at tala um Dániel úr
fyrru helvt av Dániels
bók, kap. 1-6: Um Dániel og vinmenn
hansara
sum
tænarar
hjá
Nebukadnezar – tá ið hann týddi
dreymin hjá Nebukadnezar kongi um
tey fýra ríkini (ta stóru standmyndina)
– um vinmenninar hjá Dániel í
eldsovninum – um dreymin hjá
Nebukadnezar um seg sjálvan – um
gestaboðið hjá Belsazar kongi og
hondina, sum skrivaði á veggin, og
um Dániel í leyvubølinum.
Samkomudagur í Siloa
Samkoman í bøn
Leygardagin 2. mars verður spennandi
samkomudagur í Siloa.
Evnið verður “Samkoman í bøn”.
Jógvan Zachariassen og Preben Hansen
koma at undirvísa.
Høvi verður at seta spurningar.
Tiltakið byrjar kl. 9:00 og endar kl. 14:00.
Borðreitt verður við
morgunmati, døgurða og kaffi.
Ynskir tú at vera við, skriva so til Siloa á
Facebook. Ella ring/skriva boð til
Jógvan S. Jacobsen, tlf. 217846.
Freistin at melda seg er hósdagin
28. februar. Øll eru hjartaliga vælkomin –
eisini tey, sum ikki ganga í Siloa.
Útgevari: Samkoman Siloa, Fuglafirði
Ábyrgd: Páll á Lakjuni
Teldupostur: siloa@siloa.fo
*Fyrivarni verður tikið fyri broytingum í skránni

Vit høvdu fegin viljað sæð Jesus
Jóhannes 12:21
“Vit høvdu fegin viljað sæð Jesus”, søgdu nakrir grikkar, sum eina ferð komu til
Filip – ein av lærisveinunum hjá Jesusi. Tað stendur, at teir fóru til Jerusalem
at tilbiðja, so teir vóru átrúnaðarligir. Tað tykist, sum teir ongantíð høvdu sæð
Jesus, men at teir nú høvdu eitt stórt ynski um at fáa loyvi til at síggja hann.
Ivaleyst høvdu teir hoyrt um alt tað góða, sum Jesus hevði gjørt.
Kanska høvdu teir hoyrt um, tá ið Jesus var í brúdleypi og gjørdi vatn til vín.
Ella tá ið hann fór inn í templið og rak øll út, sum sótu har og seldu neyt, seyð,
dúvur og mangt annað. Ella, at hann hevði tosað við eina samverska kvinnu,
sum var sera sjáldsamt hjá einum jøda at gera tá á døgum. Teir høvdu kanska
hoyrt, at tá ið Jesus hevði tosað við hana, var hon púra umbroytt og fór at siga
øllum um frelsaran.
Kanska høvdu teir hoyrt um mannin, ið hevði ligið sjúkur í 38 ár, og sum Jesus
segði við: “Reis teg, tak song tína og gakk!”. Helst høvdu teir hoyrt um tað
ótrúligu hendingina, tá ið Jesus mettaði 5000 menn umframt kvinnur og børn
við fimm breyðum og tveimum fiskum. Og mundu teir ikki hava hoyrt um ta
sera spennandi løtuna, tá ið Jesus kom gangandi á vatninum til bátin við
lærisveinunum í!
Løgið skal tað vera, um teir ikki høvdu hoyrt um hina kvinnuna, sum var tikin í
hori, og sum Jesus segði við: “Heldur ikki Eg dømi teg; far avstað og synda ikki
longur!” Og mundu teir ikki eisini hava hoyrt um hin, sum var føddur blindur –
og um, at Jesus gjørdi deiggj av spýtti og smurdi tað á eyguni, so hann sá.
Tað er helst heldur einki at ivast í, at teir eisini høvdu hoyrt stórtíðindini, at
Jesus hevði vakt ein mann, sum æt Lazarus, upp frá deyðum. Hesin maður,
sum hevði ligið fýra dagar í grøvini, var nú livandi.
Og nú komu so hesir grikkarnir og vildu fegin síggja mannin, ið hevði gjørt alt
hetta. Í Føroyum hoyra vit nógv um Jesus. Hvønn dag hava vit møguleika at
hoyra og lesa um hann – í bløðum, útvørpum, kirkjum, samkomuhúsum og á
annan hátt. Men eitt er at hoyra um hann, eitt annað er at gera sum grikkarnir
– at hava eitt ynski um síggja Jesus, leita hann upp og royna at fáa samband
við hann.
Kanska tú sigur: “Ja, men Jesus er jú ikki her. Hvussu kann eg so síggja hann?”
Men veitst tú hvat? Hann er her – ella har, sum tú ert júst í hesi løtuni. Tú
kanst ikki síggja hann við likamligum eygum, men við tínum “innaru eygum” –
við trúnni – kanst tú síggja hann. Kalla á hann. Hann er beint har, sum tú ert.
Jesus ynskir, at menniskju skulu koma til hansara. Hann vil frelsa og hjálpa.
Ger sum grikkarnir – far til Jesus!
Páll á Lakjuni
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