Skráin fyri juli 2019
Mikukvøldið 3. juli 19:30
Jeanette og Solomon Magura
Greiða frá arbeiðinum í Sveis

FRÁGREIÐINGAR UM MØTI OG TILTØK Í JULI 2019
Mikukvøldið 3. juli kl. 19:30

Mikukvøldið 10. juli kl. 19:30

Koma Jeanette og Solomon Magura
at vitja okkum. Jeanette er úr Havn og
Solomon er úr Sveis. Tey fara at
greiða frá teirra trúboðaratænastu í
Westlake Church í Sveis.

Fáa vit vitjan av Onnu og Hans
Djurhuus. Tey bæði tæna til dagligt í
samkomuni “Malta”, í Hirtshals. Tey
fara at greiða frá virkseminum og
hava eitt orð til okkum.

Sunnudagin 7. juli kl. 11:00
Brother Nicolas
Mikukvøldið 10. Juli kl. 19:30
Anna og Hans Djurhuus
Greiða frá verkinum í Hirtshals
Leygardagin 13. juli kl. 12:00
Hjúnarvígsla
Mikukvøldið 17. juli kl. 19:30
Høgni Johannesen
Einleiki

Sunnudagin 7. juli kl. 11:00
Mikukvøldið 24. juli kl. 19:30
Helgi Hansen

Mikukvøldið 31. juli kl. 19:30
Jan Tausen Zachariassen
Greiðir frá arbeiðnum millum deyv

Hvønn sunnudag
Kl. 11.00: Møti og sunnudagsskúli
NB. Einki sunnukvøldsmøti í summar.
Byrjað verður aftur 1. september
Hvørt mikukvøld
Kl. 19.30: Bøn og bíbliulæra/vitjan av
trúboðarum

Á morgunmøtinum fara vit at hoyra
Brother Nicolas tala. Nicolas er 72 ára
gamal og ættaður úr gamla Jugoslavia, men hevur seinastu mongu
árini búð á Kuba. Hann hevur fingið
staðfest krabbamein, og fyri 10 árum
síðani góvu læknar honum hægst 2 ár
at liva í aftrat. Hann trýr at hann
hevur fingið hesa tíðina at tæna
Harranum í. Hann var fyrstu ferð í
Føroyum fyri umleið 45 árum síðani,
og hevur vitjað regluliga síðani tað.

Mikukvøldið 17. juli kl. 19:30
Talar Høgni Johannesen úr Havn.
Evnið hjá honum er Einleiki. Hann
viðgerð evnið út frá 1. Tess. 5:14-15.
Mikukvøldið 24. Juli kl. 19:30
Talar Helgi Hansen úr Fuglafirði. Evnið
hjá honum er: Hvat vil Gud við
okkum, og hvat vilja vit við Gudi?

Leygardagin 13. juli kl. 12 verður
brúðarvígsla í Siloa Tey, ið ganga
saman í hjúnalag eru

Mikukvøldið 31. juli kl. 19:30
Kemur
Jan
Tausen Zachariassen at vitja
okkum. Jan er úr
Norðragøtu.
Hann og konan,
Anne, ið bæði
eru deyv, virka millum deyv í
Danmark, umframt at tey ferðast runt
til ymisk tiltøk, ið hava við trúboðan
fyri deyv at gera. Tey eru búsitandi í
Kolding í Danmark.

Levi Jøkladal

Sólja Hansen
og
bæði úr Fuglafirði. Aftaná
vígsluna verður móttøka við
drekkamunni. Øll eru hjartaliga
vælkomin.

Útgevari: Samkoman Siloa, Fuglafirði
Ábyrgd: Jógvan S. Jacobsen
Mynd á forsíðu: Jan Øregaard
Teldupostur: siloa@siloa.fo
*Fyrivarni verður tikið fyri broytingum í skránni

Hetta havi Eg talað til tykkara, fyri at tit skulu hava frið í Mær.
Jóhannes 16:33
Orðini omanfyri eru nøkur av teim seinastu í tí longu taluni, sum Jesusi helt
fyri lærisveinum sínum, áðrenn hann leið krossdeyðan. Og hann hevði
talað til teirra, fyri at – sum hann segði tað í hesum versinum: ...tit skulu
hava frið í Mær.
Fyrr í taluni hevði hann sagt: Frið lati Eg tykkum eftir, frið Mín gevi Eg
tykkum; ikki sum heimurin gevur, gevi Eg tykkum.
Tá ið Jesus segði: ‘tit skulu hava frið í Mær’ og ‘frið Mín gevi Eg tykkum’,
talaði hann um ein heilt serstakan frið, sum eingin annar kann geva. Tí
kundi hann eisini siga: ‘ikki sum heimurin gevur, gevi Eg tykkum’. Jesus –
og bíblian annars – talar um tvey ‘sløg’ av friði. Tað er hava frið við Gud og
at hava frið Guds.
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Hann letur meg liggja á grønum eingjum, leiðir
meg at hvíldarvøtnum. (Sálm. 23:2)

Tann fyrra friðin – frið við Gud – lesa vit m.a. um í Rómbrævinum 5:1, har
tað stendur: Rættvísgjørd av trúgv hava vit tí nú frið við Gud við Harra
okkara Jesusi Kristi. Frið við Gud fáa vit bert eina ferð, og tað er, tá ið vit
verða “rættvísgjørd av trúgv”, tað vil siga, tá ið vit verða frelst – tá ið vit
taka ímóti Jesusi sum okkara persónliga frelsara – siga honum takk fyri
frelsuna – og geva okkum yvir til hansara. Gud ger ein friðarsáttmála við
okkum.
Og tá ið vit hava fingið frið við Gud – fara vit at hava møguleika til at kenna
frið Guds í kristna lívi okkara. Tað skrivaði Paulus um í Filippibrævinum 4:67, har hann segði við tey trúgvandi í Filippi: Stúrið ongum fyri, nei, latið í
øllum tað, sum tit ynskja, koma fram fyri Gud í ákallan og bøn við tøkk! So
skal friður Guds, sum stígur upp um alt vit, varðveita hjørtu og hugsanir
tykkara í Kristi Jesusi.
Friður Guds, sum stígur upp um alt vit, er øðrvísi og betri enn allur annar
friður, sum kann upplivast her á jørð. Tað er ein friður, sum eingin kann
skilja. At kenna frið mitt í storminum, er ein friður, sum bert Gud kann
geva. Mitt í øllum meldrinum, í dagsins strevi og strongd og í mótgongdini,
sum kann vera, kunnu tey, ið hava frið við Gud, kenna frið Guds, sum stígur
upp um alt vit. Hann fara tey at kenna, tá ið tey gera tað, sum tað stendur:
...koma fram fyri Gud í ákallan og bøn við tøkk!
Hevur tú fingið frið við Gud? Um ikki, tak so ímóti honum í dag. Takka
honum fyri frelsuna. Tá fert tú at kunna kenna friðin, sum stígur upp um
alt vit í hjarta og lívi tínum!
Páll á Lakjuni

Ein heilsan úr Siloa

