Skráin fyri mars 2020
Mikukvøldið 4. mars 19:30
Poul Færø
Ikki út um tað, sum skrivað stendur
Sunnukvøldið 8. mars kl. 18:00
Ung í Siloa skipa fyri
Mikukvøldið 11. mars kl. 19:30
Tróndur Eysturstein
Jóhannes kap. 3
Leygarkvøldið 14. mars kl. 19:00
Blái Krossur skipar fyri hugnaløtu
Sunnukvøldið 15. mars kl. 18:00
Richard Sharp frá OM
Mikukvøldið 18. mars kl. 19:30
Símin Jóhan Samuelsen
Havi Eg ikki sagt við teg...
Sunnudagin 22. mars kl. 12:00
Evangeliskt familjumøti
Upptøka til Kringvarp Føroya
Sunnukvøldið 22. mars kl. 18:00
Felagsmøti í Leirvík
Mikukvøldið 25. mars kl. 19:30
Oddur á Lakjuni
Hebrearabrævið
Sunnukvøldið 29. mars
Húsbólkar

FRÁGREIÐINGAR UM MØTI OG TILTØK Í MARS 2020
Mikukvøldið 4.
mars kl. 19.30
vitjar Poul Færø.
Poul fer at tala út
frá 1. Kor. 4:6, har
Paulus
skrivar:
“Ikki út um tað,
sum skrivað stendur!” – fyri at eingin
av tykkum skal blásast upp, fyri einum
og móti øðrum.
Sunnukvøldið 8. mars kl. 18.00 skipa
ung í Siloa fyri møtinum. Á skránni
verður lovsangur og vitnisburður.
Harumframt fara nøkur ung at greiða
frá um eini bønarløtu, ætlanin er at
byrja uppá. Aftan á møtið verður ein
góður drekkamunnur. Verðið øll
hjartaliga vælkomin!
Mikukvøldið 11. mars kl. 19:30
Tróndur
Eysturstein
er
sonur
Eyðbritt og Dánjal
Eysturstein. Hann er
21 ára gamal og býr
í Leirvík, og gongur
til
dagligt
í
samkomuni Hebron.
Evnið hjá Tróndi er úr 3. kapitli í
Jóhannesar evangelii. Vit fara at
hyggja nærri at hvat kenda samtalan
millum Jesus og Nikodemus veruliga
snýr seg um, og hvørjar sannleikar vit
læra um endurføðingina.

Sunnudagsskúli fyri børn í øllum aldri er hvønn sunnudag kl. 11:45

Leygardagin 14. mars hevur Blái
Krossur aðalfund í Siloa. Fundurin
byrjar kl. 16:00. Í hesum sambandi
verður skipað fyri eini hugnaløtu kl.
19:00 við felagssangi, framførslum,
samtalu og andakt. Øll eru hjartaliga
vælkomin.
Sunnukvøldið
15.
mars kl. 18:00 fáa
vit vitjan av Richard
Sharp úr Onglandi.
Richard hevur virkað
sum trúboðari í
India, umframt at hann hevur verið
við 3 av skipunum hjá OM.
Mikukvøldið
18.
mars kl. 19.30 talar
Símin Jóhan Samuelsen. Hann fer at tala
út frá ørindi 9 úr
fyrsta kapitli í Josva
bók: “Havi Eg ikki
sagt við teg, at tú skalt vera
hugreystur og sterkur, ikki missa
mótið og ikki ræðast! Tí HARRIN Gud
tín er við tær í øllum, sum tú fert undir
at gera.”
Sunnudagin
22.
mars kl. 12.00 er
evangeliskt familjumøti.
Sum vant
sunnumorgun, er
breyðbróting kl. 11,
og hendan morgunin verður tað í
salinum í neðra. Møtið kl. 12 verður

tikið upp til sjónvarpið hjá Kringvarpi
Føroya. Páll á Lakjuni talar og Daisy
Erningsdóttir fortelur søgu fyri
børnunum.
Harumframt
verður
Siloakórið og Barnakórið við. Aftaná
møtið verður ein máltíð til øll.
Sunnukvøldið 22. mars kl. 18.00 er
felagsmøtið í Bygdarhúsinum í
Leirvík. 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 Leirvík!
Mikukvøldið
25.
mars kl. 19.30 fer
Oddur á Lakjuni at
tosa um Hebrearabrævið. Hann fer at
greiða frá bakgrundini til brævið, hvussu tað er bygt upp
og skipað, og hvussu tað allan vegin
ígjøgnum hevur undurfullar sannleikar at læra okkum.
Sunnukvøldið 29. mars eru húsbólkar
á skránni. Vit savnast í nøkrum
bólkum í heimunum. Tá er einki møti í
Siloa.
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Til tykkara fyrst sendi Gud tænara Sín, táið Hann reisti Hann upp,
at signa tykkum, táið ein og hvør tykkara vendir við...
Ápostlasøgan 3:26
Hesi orðini eru úr síðsta versinum í Ápostlasøguni 3. kapitli. Vit lesa annars
í hesum kapitlinum um Pætur og Jóhannes, sum fóru niðan í templið um
bønartíman. Uttan fyri dyrnar í templinum sat ein maður, sum var lamin úr
móðurlívi. Hann sat og biddaði.
Maðurin bað eisini Pætur og Jóhannes um pening. Men Pætur segði:
„Silvur og gull eigi eg ikki, men tað, sum eg havi, gevi eg tær: Í navni Jesu
Krists, Nazarearans - reis teg og gakk!“ Og hann tók í høgru hond hansara
og reisti hann upp. Við tað sama kom styrki í føtur og øklar hansara, og
hann sprakk upp og stóð og gekk; hann fór so inn í templið við teimum, og
har gekk hann um og leyp og lovaði Gudi. Alt fólkið sá hann ganga um og
lova Gudi.

SILOABLAÐIÐ
MARS 2020
Undrast ikki á, at eg segði við teg:
“Tit mugu føðast av nýggjum!”
(Jóhs. 3:7)

Fólkini, sum vóru til staðar og sóu hetta undrið, vóru sera ovfarin. Tey
streymaðu saman um Pætur og Jóhannes. Tá fór Pætur at tala til teirra og
legði fyri við at siga: „Tit menn av Ísrael! Hví undrast tit á hetta? Hví stara
tit á okkum, eins og vit av okkara egna mátti ella gudsótta høvdu gjørt, at
hann fær gingið?“
Tey, sum Pætur talaði til, vóru jødar. Hann vísti við greiðum orðum á, at
tey høvdu verið við til at fáa Jesus dripnan. Millum annað segði hann: „Gud
… hevur givið tænara Sínum, Jesusi, dýrd, Honum, sum tit góvu upp og
avnoktaðu fyri Pilatusi, táið hann dømdi, at Hann skuldi verða givin leysur.
Men tit avnoktaðu hin Heilaga og Rættvísa og bóðu um, at manndrápari
skuldi verða tykkum givin. Høvdinga lívsins drópu tit, Hann, sum Gud reisti
upp frá hinum deyðu - sum vit eru vitni um.“
Síðan segði Pætur: „Fáið tí annað sinni og vendið við, so syndir tykkara
kunnu verða útstrikaðar, og lívganartíðir kunnu koma frá ásjón Harrans.“
Og so endaði Pætur taluna við orðunum, sum standa omanfyri.
Til tykkara fyrst sendi Gud... segði Pætur. Boðskapurin um frelsu kom fyrst
til jødarnar. Men eftirsíðan kom hann eisini til heidningarnar – og fór um
allan heimin. Hesin glaði boðskapur kom eisini til Føroyar. Og í dag kemur
hann eisini til tann, ið lesur hesar reglur. Ivaleyst hevur ein og hvør hoyrt
henda boðskap fyrr.
Spurningurin er, um vit hava tikið við boðskapinum, sum Gud hevur sent til
okkara. Pætur segði so greitt, at Gud sendi Jesus at signa tykkum, táið ein
og hvør tykkara vendir við...
Hevur tú vent við til Jesus? Kennir tú Hann sum tín persónliga Frelsara?
Páll á Lakjuni

Ein heilsan frá
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