Skrá fyri mars 2019

FRÁGREIÐINGAR UM MØTI OG TILTØK Í MARS 2019

Mikukvøldið 6. mars kl. 19.30
Høgni Johannesen, Tórshavn
Trúarverja á netinum og týdningurin
av netvarpan í okkara tíð.

Felagsmøti í Hebron, Leirvík

Sunnudagin 24. mars kl. 18.00
verður
seinasta felagsmøtið
hendan
veturin,
sum
samkomurnar Hebron í Leirvík,
Filadelfia í Gøtu og Siloa skipa
fyri, í Hebron, Leirvík. Aftaná er
nátturði til øll.

Mikukvøldið 13. mars kl. 19.30
Kári Østerø, Klaksvík
Talar um lærusveinaskap.

Sunnudagin 17. mars kl. 18.00
Møti – ung skipa fyri.
Mikukvøldið 20. mars kl. 19.30
Maria á Lakjuni Simonsen, Klaksvík
Greiðir frá hennara uppfatan av
Jesusi og Mariu.
Sunnudagin 24. mars kl. 18.00
Felagsmøti í Leirvík (seinasta
felagsmøti hendan veturin).

Mikukvøldið 6. mars fer Høgni
Johannesen at tosa um trúarverju
á netinum og týdningin av hesum
í okkara tíð. Hann kemur eisini
inn á nøkur av teimum typisku
evnunum í hesum sambandi.

Mikukvøldið 20. mars greiðir
Maria á Lakjuni Simonsen frá
hennara uppfatan av Jesusi og
Mariu.

Einki møti verður í Siloa, men øll
eru sjálvandi hjartaliga vælkomin
á møtið í Leirvík!

Brúðarvígsla

Mikukvøldið 27. mars kl. 19.30
Sámal Mikkelsen, Klaksvík
Fulltíðartænasta í nærumhvørvinum ætlanir, tørvir og royndir.
Sunnudagin 31. mars
Húsbólkar

Mikukvøldið 13. mars fer Kári
Østerø at tala lærusveinaskap við
støði í Markusar evangelium
Hvønn sunnudag – vanliga
Kl. 11.00: Møti og sunnudagsskúli
Kl. 18.00: Møti
Hvørt mánakvøld í vetrarhálvuni:
Kl.20.00: Tannbit 8.-10.fl.
Hvørt týskvøld í vetrarhálvuni:
Kl. 19.00 U-alpha 5.-7-fl.
Hvørt mikukvøld
Kl. 19.30: Bøn og bíbliulæra

Møti – ung skipa fyri

Sunnudagin 17. mars kl. 18.00
skipa ung í Siloa fyri møtinum.
Aftaná er drekkamuður við
vaflum.

Leygardagin 23. mars kl. 13
verður brúðarvígsla hjá Maritu á
Lakjuni og Rúna Eysturlíð í
Siloa.
Aftaná vígsluna verður møttøka
við
drekkamunni.
Øll
eru
hjartaliga vælkomin.

Mikukvøldið 27. mars greiðir
Sámal Mikkelsen frá um sína fulltíðar-tænastu í Norðuroyggum, ið
hann fyri stuttum er byrjaður í.
Hann fer at greiða frá ætlanum í
tænastuni, hvørjir tørvir eru og
sínum royndum higartil.
Sunnukvøldið 31. mars eru
húsbólkar á skránni. Vit savnast í
nøkrum bólkum í heimunum. Tá
er einki møti í Siloa.
Útgevari: Samkoman Siloa, Fuglafirði
Ábyrgd: Sofus Gregersen
Mynd á permu: Jastrid á Dalbø
Teldupostur: siloa@siloa.fo
*Fyrivarni verður tikið fyri broytingum í skránni

Og sum Hann hevði elskað Síni egnu, sum í heiminum vóru, so elskaði
Hann tey líka til endan.
Jóhannes 13:1

SILOABLAÐIÐ

Hesin 13. kapittulin í Jóhannes byrjar soleiðis: Fyri páskahøgtíðina hendi hetta. Jesus
vitsti, at tími Hansara var komin, at Hann skuldi fara burtur úr hesum heimi til
Faðirin. Restin av hesum versinum er tað, sum stendur omanfyri.

Mars 2019

Jesus vitsti, at tími Hansara var komin... Frammanundan hevði fleiri ferðir staðið í
Jóhannesar evangelii, at tími hansara var ikki komin. Tímin í hesum førinum var tíðin,
tá ið hann skuldi verða tikin og krossfestur. Men nú var tímin komin.
Jesus hevði alla tíðina vitað heilt neyvt, nær henda tíð fór at koma. Ein nágreinilig
frelsuætlan var løgd í upphavi um, at sonur Guds skuldi verða føddur í henda heim
og líða deyðan fyri alla heimsins synd.
Jesus visti, at nú var hesin tímin komin. Hann visti, at nú skuldi hann verða tikin og
líða ein sváran krossdeyða. Men tað, hann eisini visti, var, at hann skuldi rísa
uppaftur frá deyðum og síðani – sum tað stóð í versinum: ...at Hann skuldi fara
burtur úr hesum heimi til Faðirin.

Einki er at ivast í, at Jesus, sum var komin úr himli við høvuðsendamálinum at
doyggja fyri alla heimsins synd, gleddi seg til løtuna, tá ið hann skuldi fara burtur úr
hesum heimi til Faðirin. Tað var har, hann hoyrdi heima. Tað var hansara heim. Men
áðrenn tað mátti hann fara ta sváru leiðina út á Golgata at doyggja.
Tað var ikki lætt hjá honum. Men hann vildi gera tað. Og hví vildi hann tað? Jú, svarið
kunnu vit lesa í hesum vøkru orðum, ið Jóhannes skrivaði: ... sum Hann hevði elskað
Síni egnu, sum í heiminum vóru, so elskaði Hann tey líka til endan.
Soleiðis var Jesus. Og soleiðis er hann framvegis. Hann elskar síni egnu – tað eru tey,
ið hava trúð á hann sum sín persónliga frelsara. Og hann elskar tey líka til endan. Tað
merkir, at hann fer ongantíð at svíkja tey, sum hava trúð á hann. Tað var tað, hann
hevði sagt frammanundan – m.a. við hesum orðum: Eg gevi honum ævigt lív; hann
skal aldri í allar ævir fortapast, og eingin skal ríva hann úr hond Míni.
So er spurningurin: Ert tú hansara egni? Ert tú barn hansara? Um ikki, skalt tú vita, at
Jesus so fegin vil, at tú skalt koma til hansara – trúgva á hann – og soleiðis gerast
barn hansara – hansara egni! Og á sama hátt, sum orðini um, ...at Hann skuldi fara
burtur úr hesum heimi til Faðirin, gjørdust veruleiki hjá honum – verða tey tað eisini
hjá øllum teimum, sum trúgva á hann – tí: ... sum Hann hevði elskað Síni egnu, sum í
heiminum vóru, so elskaði Hann tey líka til endan.
Páll á Lakjuni

Ein heilsan frá
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