
 

Mikukvøldið 7. august 19:30   
Sofus Gregersen 
Tankar um samkomuna og okkara 
dagliga lív. 
  
Mikukvøldið 14. august kl. 19:30 
Jóannes Ismarson Joensen 
Verðið sterk í Harranum 
 
Mikukvøldið 21. august kl. 19:30 
Oddur á Lakjuni 
Zefanias profetur 
 
Fríggjakvøldið 23. august kl. 18:00 
Sangløta við Harmonikuvinum og 
Lennart Larsson 
 
Fríggjakvøldið 25. august kl. 18:00 
Sangløta í Mentanarhúsinum 
 

Mikukvøldið 28. august kl. 19:30 
Fólk úr Siloa og Hebron 
Greiða frá barnalegum í 
Ameralikfjørðinum 
 
 

 
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 

Mikukvøldið 7. august kl. 19:30  
Eg stóð uttanfyri 
samkomuhúsið og 
bankaði, men 
slapp ikki inn...tí 
eg livdi ikki upp til 
treytirnar! 
Sofus fer at tosa 
um hvussu sam-

koman lærir út frá Orðinum, okkara 
dagliga lív og hvat er í væntu 
framyvir. 
 
 
Mikukvøldið 14. august kl. 19:30   
Evnið hjá Jóannes 
er úr Efesus-
brævinum 6:10, 
har tað stendur: 
Og síðani -: Verðið 
sterk í Harranum 
og í kraft veldis 
Hansara! 
Eitt annað skrift-
stað, hann umrøður, er Sálmur 30:3, 
har tað stendur: HARRI Gud mín, eg 
rópti til Tín, og Tú grøddi meg! 
 
_______________________________ 

*** 

Aftur í ár skipar Zarepta fyri kvinnu- 

og mansstevnu. Hesar verða ávikavist 

13.09.-15.09. og 20.09.-22.09. 

Kvinnur og menn í øllum aldri eru 

vælkomin á hesar legur. 

www.zarepta.fo  

_______________________________ 
 

Mikukvøldið 21. august kl. 19:30  

 
Hetta kvøldið talar Oddur á Lakjuni 
um Zefanias profet. Zefanias 
profeteraði í Jerusalem stutt áðrenn 
bábylonar tóku judafólk í útlegd. 
Hann talaði við fólkið um Guds 
rættvísi, og um hvat fór at koma. 
Hendan stutta bókin hevur nógv at 
siga um rættvísi og kærleika Guds, og 
um hvørja støðu fólkið skuldi taka. 
Hesin boðskapur er á mangan hátt 
eisini viðkomandi fyri okkum í dag. 
 
 

Fríggjakvøldið 23. august kl. 18:00   

Verður sangløta við luttøku av 
Harmonikuvinum og Lennart Larsson. 
Lennart Larsson er ættaður úr Svøríki, 
men hevur eisini búð í Noregi,  og 
hevur evangeliserað og sungið nógv í 
londunum báðum. 
 
 

Sunnukvøldið 25. august kl. 19:00 

 
Skipa Siloa, Thabor og Harmonikuvinir 
fyri sangløtu í Mentanarhúsinum við 
luttøku av Oasubrøðrum og Lennart 
Larsson. 
 
 

Mikukvøldið 28. august kl. 19:30  

 
Seinast í juni og fyrru helvt av juli 
vóru nøkur úr Siloa í Fuglafirði og 
nøkur úr Hebron í Leirvík ein túr í 
Grønlandi og hjálptu til í Naalersitaq 
leguhúsinum, ið liggur inni í 
Ameralikfjørðinum. Tey fara at greiða 
frá, hvussu tað var at hjálpa til, og 
hvussu barnalegurnar verða hildnar 
har. 
                   
 
 
 
                                         Útgevari: Samkoman Siloa, Fuglafirði 

      Ábyrgd: Jógvan S. Jacobsen 
Mynd á forsíðu: Jógvan S. Jacobsen 

      Teldupostur: siloa@siloa.fo        
     *Fyrivarni verður tikið fyri broytingum í skránni 

 

     FRÁGREIÐINGAR UM MØTI OG TILTØK Í AUGUST 2019  
 

     Skráin fyri august 2019 
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Hetta er hitt æviga lív, at tey kenna Teg, hin einasta sanna Gud, og 
tann, ið Tú sendi, Jesus Kristus. 
Jóhannes 17:3 
 
Tá ið Jesus var liðugur at tala eina langa talu fyri lærisveinum Sínum, vendi Hann 
Sær til Faðir Sín í himli í bøn. Fyrst bað Hann fyri Sær sjálvum, síðan fyri teimum 
lærisveinum, ið høvdu verið saman við Honum tey trý árini, hann tænti á jørðini. 
Og at enda bað Hann eisini fyri øllum teimum, sum eftir tað komu til trúgv á Hann. 
 
Jesus byrjaði hesa bønina við orðunum: „Faðir! Tímin er komin...“. Heilt frá 
upphavi hevði Gud fyrireikað henda tíma, tá ið Jesus skuldi verða hongdur á 
krossin at doyggja fyri okkum. Fleiri ferðir, meðan Jesus var á jørðini, segði Hann – 
tá ið fíggindar Hansara lógu Honum eftir lívinum – at tími Hansara var ikki komin. 
 
Men nú var tímin komin! Og Jesus visti, at nú skuldi Hann fara gjøgnum stóra 
líðing. Hann skuldi verða húðflongdur og fáa tornakrúnu trýstað niður á høvdið. 
Hann skuldi verða spottaður, háðaður og spýttur á og síðan fáa stórar spíkar 
gjøgnum hendur og føtur, áðrenn krossurin varð lyftur upp, har Jesus skuldi hanga 
í tímar, áðrenn Hann doyði. 
 
Í hesi sváru royndarstund fór Jesus at biðja. Sum nevnt bað Hann fyrst fyri Sær 
sjálvum, men tað var ógvuliga stutt. Tað, sum lá Honum mest á hjarta, var at biðja 
fyri øðrum. Og tað er so vakurt at lesa, tá ið Jesus bað soleiðis:  „Eg biði ikki bert 
fyri hesum, men eisini fyri teimum, sum við orðum teirra koma til trúgv á Meg... “ 
og „Faðir, Eg vil, at har sum Eg eri, skulu eisini tey, sum Tú hevur givið Mær, vera 
hjá Mær...“ Tað vil siga, at Jesus í hesi sváru stund bað fyri øllum teimum, sum 
fóru at koma til trúgv á Hann – eisini teimum, sum nú á døgum taka ímóti Honum 
sum teirra frelsara. 
 
Jesus vil, at øll menniskju skulu koma at kenna Hann sum teirra frelsara. Tað síggja 
vit so væl í hesi bønini – og sjálvandi ikki minst av tí, sum Hann síðan gjørdi, at fara 
út á Golgata at doyggja. Paulus ápostul staðfestir henda sannleika so væl í 1. 
Timoteusbrævi, har hann sigur, at Gud vil, at øll menniskju skulu verða frelst og 
koma at kenna sannleikan. 
 
Evangeliið um Jesus kann neyvan sigast greiðari enn orðini, Jesus sjálvur segði í 
versinum omanfyri, og sum eisini eru úr hesi bønini. Hann vil geva einum og 
hvørjum, sum vil koma til Hansara, ævigt lív heima hjá Sær í himlinum. 
 
Hevur tú fingið ævigt lív? Kennir tú hin einasta sanna Gud, og tann, ið Hann sendi, 
Jesus Kristus? 
 

           Páll á Lakjuni 

   
 
 
 
 

Aktið tí væl eftir, hvussu tit liva, ikki sum óvís, 

men sum vís. (Ef. 5:15) 


