
 

Mikukvøldið 5. februar kl. 19.30 
Hans Arni Jensen, trúboðari 
greiðir frá trúboðan og talar 

 
Sunnukvøldið 9. februar kl. 18.00 
Møti – ung skipa fyri 

 
Mikukvøldið 12. februar kl. 19.30 
Klæmint Eliasen 
Bøn Dániels  

 
Sunnukvøldið 16. februar kl. 18.00 
Felagsmøti í Filadelfia, Gøtu 

 
Mikukvøldið 19. februar kl. 19.30  
Birgir Poulsen 
Har, sum Eg eri... 

 
Sunnukvøldið 23. februar 
Húsbólkar 

 
Mikukvøldið 26. februar kl. 19.30 
Felagsskapurin ‘Elam’ 
greiðir frá evangelisering í Iran 

 

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

Mikukvøldið 5. februar kl. 19.30 
vitjar Hans Arni Jensen, trúboðari 

úr Leirvík. Marion 
og Hans Arni virka 
í Guinea í Vestur- 
afrika. Tey hava tó 
verið saman í 

Wiscouncin í eina tíð har tvey av 
børnunum lesa. Hans Arni talar og 
greiðir annars frá trúboðanar- 
arbeiði teirra. Tey vera í Føroyum 
til 10. mars. 
 

Sunnukvøldið 9. februar kl. 18.00 
skipa ung í Siloa fyri møtinum. Á 
skránni verður lovsangur, vitnis- 
burður og tala. Aftan á møtið 
verður ein góður drekkamunnur. 
Verðið øll hjartaliga vælkomin! 
 

Mikukvøldið 12. februar kl. 19.30 
fer Klæmint Eliassen úr Leirvík at 

tosa um Dániel. 
Evnið er: Bøn 
Dániels. Bók Dániels 
hevur 12 kapitlar, 
og henda bøn 

hansara stendur í 9. kapitli. 
 

Felagsmøti í Filadelfia, Gøtu 
Sunnudagin 16. februar kl. 18.00 

er felagsmøtið í Filafelfia í Gøtu. 

Samkomurnar Hebron í Leirvík, 
Filadelfia í Gøtu og Siloa skipa fyri. 
Aftaná er nátturði til øll. Einki møti 
verður í Siloa, men øll eru 
sjálvandi hjartaliga vælkomin á 
møtið í Gøtu! 
 

Mikukvøldið 19. februar kl. 19.30 
talar Birgir Poulsen um Himmalin. 

Hetta er seinasti 
partur í eini røð 
um evnið:  „Har, 
sum eg eri“. 
Heitið er tikið úr 

Jóhannes 14:3. 
 

Sunnukvøldið 23. februar eru 
húsbólkar á skránni. Vit savnast í 
nøkrum bólkum í heimunum. Tá er 
einki møti í Siloa. 
 
Mikukvøldið 26. februar kl. 19.30 

fer Margretha Højgaard Poulsen, 
gift við Hans Poulsen, úr Nebo á 
Toftum at greiða frá evangeliska 
arbeiðinum hjá felagsskapinum 
Elam(.com). Serliga boða tey 
gleðiboðskapin millum iranar í Iran 
og í londum, har iranar búgva. 

Bíbliutími  
fyri tey í miðnámsskúlaaldri 

 
Annaðhvørt týskvøld í vetur er 
bíbliutími fyri tey, sum eru í 
miðnámsskúlaaldri. Bíbliutímarnir 
eru í ymsum heimum og byrja kl. 
20.00. Tey, ið hava áhuga at verða 
við, eru vælkomin at venda sær til 
Jákup á Lakjuni, tlf. 598787.  
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     Skráin fyri februar 2020 

 

 Ungdómsarbeiðið í Siloa  
  

Ualpha er fyri ung  
í 5.-7. flokki 

  hvørt týskvøld  kl. 19-21. 
 

  Tannbit er fyri tey, sum 
ganga í 8.-10. flokki  

hvørt mánakvøld kl. 20.00. 
 

Á skránni eru bíbliuorð, 
drekka, spæl og hugni. 
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   Ein heilsan frá  SILOA 
 

Hvør tann, ið kallar á navn Harrans, skal verða frelstur. 
Ápostlasøgan 2:21 
 

Tíggju dagar eftir, at Jesus var farin til Himmals, var hvítusunnudagur. Jesus 
hevði sagt við lærisveinar Sínar beint framman undan, Hann fór, at teir 
skuldu bíða í Jerusalem eftir tí, sum Faðirin hevði lovað – „sum tit“, segði 
Hann, „hava hoyrt Meg tala um.“ 
 

Tað, sum Jesus hevði talað um, var, at tá ið Hann var farin aftur til 
Himmals, skuldi Hann senda Heilaga Andan at vera hjá teimum og í 
teimum. So kom hvítusunnudagur, og Heilagi Andin kom.   
 

Síðan helt Pætur ápostul eina talu fyri tí stóru mannfjøldini, sum var komin 
saman. Pætur vísti á, at longu í Gamla Testamenti var profeterað, at tað, 
sum fór fram henda hvítusunnudag, skuldi henda. 
 

Pætur talaði so til teirra um Jesus, sum varð dripin, jarðaður og risin upp 
frá deyðum. Og síðan segði hann við greiðum orðum millum annað hetta, 
sum stendur omanfyri: ...hvør tann, ið kallar á navn Harrans, skal verða 
frelstur. 
 

Vit vita helst øll, at tá ið Jesus hekk á krossinum, segði Hann hesi kendu 
orðini: TAÐ ER FULLGJØRT! Jesus gjørdi frelsuverkið til fulnar. Tað einasta, 
vit hava at gera, er at kalla á Hann og biðja Hann frelsa okkum. Tað kann 
sigast við einføldum orðum – sum t.d.: ‘Jesus, eg vendi mær frá syndum 
mínum til Tín og biði Teg um at frelsa meg. Tak ímóti mær, sum eg eri – ein 
syndari, sum hevur brúk fyri Tíni frelsu, so eg ein dag kann koma heim til 
Tín í Himmalin.’ 
 

Eftir at Pætur var liðugur at tala á hvítusunnudegi, lesa vit, at tey, sum nú 
tóku við orði hansara, vórðu doypt, og tann dagin løgdust aftrat okkurt um 
3000 sálir. Og tað stendur eisini, at Harrin legði dagliga aftrat teimum 
nøkur, sum lótu seg frelsa. 
 

Spurningurin til ein og hvønn í dag kann vera: Hevur tú latið teg frelsa? 
Um ikki, so kann tað verða gjørt í dag við at kalla á navn Harrans. Tú kanst 
nýta tíni egnu orð – og kanska kann bønin, sum er nevnd omanfyri, verða 
ein hjálp. Tann, sum av heilum hjarta, biður eina slíka bøn, skal verða 
frelstur. 
 

Tað stóð eisini, at hvør tann, ið kallar á navn Harrans, skal verða frelstur. 
‘Hvør tann’ er øll. Har er eingin undantikin. Tað var eisini júst tað, sum 
Jesus sjálvur segði í teim best kendu orðunum í Bíbliuni: 
 

Tí so elskaði Gud heimin, at Hann gav Son Sín, hin einborna, fyri at hvør 
tann, ið trýr á Hann, skal ikki fortapast, men hava ævigt lív. 
 

           Páll á Lakjuni 

   
 

Nú sá eg nýggjan himmal og nýggja jørð, tí hin fyrri 
himmalin og hin fyrra jørðin vóru farin burt; og havið var 

ikki longur. 

(Opinberingin 21:1) 


