
31. ÁRG. 3. TBL. Jól 2010

Frá jólaguðsþjónustu leikskólanna 15. desember sl.

Við sendum jólakveðjur frá kirkjunni.  Í því húsi
sem við eigum öll saman, er mikið um að vera á
aðventunni, undirbúningstíma jólanna, og þá ekki
minna á jólahátíðinni sjálfri.  Guðsþjónustur eru
alla hátíðina, þar sem fluttur er boðskapurinn um
frelsarann, sem kominn er í heiminn.   Þar er
sungið um hann og beðið til hans.  Boðskapur
jólanna er um frelsara, þann sem kemur til að
hjálpa fólki, gefa gleði, vináttu og von, nokkuð
sem við getum ekki án verið í lífinu  og ættum
ekki að vanrækja.  

Öll leggjum við mikið í að undirbúa jólin.  Við
stefnum að því að njóta þeirra með fólkinu okkar.
Boðskapurinn um frelsara er um að hann sé tilbúinn
til að hjálpa okkur til þess.  Ákaflega oft höfum við
þörf fyrir þá hjálp, ekki síst á jólunum.  Þess vegna
skyldum við leita fundar við frelsarann.  
Komum til kirkjunnar okkar á heilagri hátíð.  Það er
okkur til góðs og heilla.  Komum þangað til þess að
rækja vináttuna við Guð og menn.  Gleðilega hátíð!

Valgeir Ástráðsson.

Yður er í dag 
frelsari fæddur

Kynnið ykkur

guðsþjónustur í

Seljakirkju um jól

og áramót á

baksíðu
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Myndlistarsýning 

grunnskólabarna í kirkjunni 

Eins og áður hefur verið nefnt, stendur yfir þessa dagana
myndlistarsýning nemenda úr grunnskólunum í
Seljahverfinu. Sýningin var sett upp í tilefni af 30 ára
afmæli safnaðarins nú í haust. Á sýningunni gefur að líta
mörg falleg verk sem hafa tilvísun til trúarinnar.
Það er sannarlega þess virði að gera sér ferð í kirkjuna og
góðan tíma til þess að skoða list barnanna en sýningin mun
vera uppi fram yfir hátíðarnar.

Hvenær hefst starfið eftir

áramót?
Starf hinna ýmsu deilda fellur í fastan farveg fljótt á nýju
ári. 
Barnaguðsþjónustur hefjast sunnudaginn 9. janúar kl. 11.
Fyrsti mömmumorgun verður þriðjudaginn 
11. janúar kl. 10.
KFUK starfið byrjar mánudaginn 10. janúar kl. 17.30.
KFUM starfið byrjar fimmtudaginn 13. janúar kl. 17.30.
Barna- og unglingakórinn verður með fyrstu æfingu nýs
árs miðvikudaginn 12. janúar kl. 15.
Fyrsti fundur Frímerkjaklúbbsins verður þriðjudaginn
11. janúar kl. 17.
Æskulýðsfélagið Sela byrjar sína starfsemi
mánudagskvöldið 10. janúar kl. 20 
Fermingarfræðslan byrjar 4. og 5. janúar samkvæmt
stundaskrá.  
Fyrsti biblíulestur vorannarinnar verður miðvikudaginn 
13. janúar kl. 19.30. Áfram verður fjallað um spádómsbók
Jesaja
Fyrsta samvera eldri borgara á nýju ári verður
þriðjudaginn 25. janúar kl. 18.

Friðarljós frá Betlehem
- tendrað í Seljakirkju

Eins og undanfarin ár logar friðarljósið í kirkjunni okkar.
Það var sótt til fæðingarkirkjunnar í Betlehem og er
varðveitt milli hátíða.  Til okkar kemur það og til margra
kirkna fyrir tilstilli skáta, sem hafa tekið það sérstaklega að
sér.  Það á vel við, ekki síst eins og aðstæður eru í heimi
og í þjóðfélagi, að hafa í kirkjunni okkar áminningu um
það sem æðra er.  Engillinn á Betlehemsvöllum boðaði frið
á jörðu, sem veitast mundi öllu fólki.  Þegar við komum til
kirkjunnar okkar á heilagri hátíð skulum við taka eftir
ljósinu litla á altarinu, tákni þess friðar, sem Guð einn
getur gefið , því sem veitist þegar við biðjum til frelsara
heimsins, Jesú Krists.
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En það bar til um þessar
mundir að boð kom frá
Ágústusi keisara, að
skrásetja skyldi alla
heimsbyggðina.  Þetta
var fyrsta skrásetningin
og var gerð þá er
Kýreníus var landstjóri á
Sýrlandi.  Fóru þá allir til að láta skrásetja
sig, hver til sinnar borgar.  Þá fór og Jósef
úr Galíleu frá borginni Nasaret upp til
Júdeu, til borgar Davíðs, sem heitir
Betlehem, en hann var af ætt og kyni
Davíðs, að láta skrásetja sig ásamt Maríu
heitkonu sinni sem var þunguð.  En meðan
þau voru þar kom sá tími er hún skyldi
verða léttari.  Fæddi hún þá son sinn frum-
getinn, vafði hann reifum og lagði hann í
jötu af því að eigi var rúm fyrir þau í
gistihúsi. 
En í sömu byggð voru hirðar úti í haga og
gættu um nóttina hjarðar sinnar.  Og engill
Drottins stóð hjá þeim og dýrð Drottins
ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög
hræddir  en engillinn sagði við þá: "Verið
óhræddir, því, sjá, ég boða yður mikinn
fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum:
Yður er í dag frelsari fæddur, sem er
Kristur Drottinn, í borg Davíðs.  Og hafið
þetta til marks:  Þér munuð finna ungbarn
reifað og liggjandi í jötu."   
Og í sömu svipan var með englinum fjöldi
himneskra hersveita sem lofuðu Guð og

sögðu:   ,,Dýrð sé Guði í upphæðum og
friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir
mönnum”. 
Þegar englarnir voru farnir frá þeim til
himins sögðu hirðarnir sín á milli: "Förum
beint til Betlehem að sjá það sem gerst
hefur og Drottinn hefur kunngjört okkur."
Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu
og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu.  Þegar
þeir sáu það skýrðu þeir frá því er þeim
hafði verið sagt um barn þetta.  Og allir
sem heyrðu undruðust það er hirðarnir
sögðu þeim.   En María geymdi allt þetta í
hjarta sér og hugleiddi það.   Og hirðarnir
sneru aftur og vegsömuðu Guð og lofuðu
hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð
en allt var það eins og þeim hafði verið
sagt.

Lúkasarguðspjall, 2. kafli.

Jólaguð s p j a l l i ðJó l agu ð s p j a l l i ð
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24. desember aðfangadagur jóla

kl. 18   Aftansöngur
Sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson prédikar
Blandaður kór syngur 
Daði Kolbeinsson og Tómas Guðni Eggertsson

leika jólatónlist á obo og orgel frá kl. 17:30

kl. 23:30 Miðnæturguðsþjónusta
Sr. Valgeir Ástráðsson prédikar
Kór Seljakirkju syngur
Thelma Hrönn Sigurdórsdóttir syngur einsöng

Pétur Valgarð Pétursson, gítarleikari leikur jólatónlist frá kl. 23:00

25. desember jóladagur

kl. 14   Guðsþjónusta
Sr. Valgeir Ástráðsson prédikar
Kór Seljakirkju syngur

26. desember annar jóladagur

kl. 14   Guðsþjónusta
Sr. Jón Ómar Gunnarsson prédikar 
Kór Seljakirkju syngur.

kl. 16   Guðsþjónusta í Skógarbæ
Sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson prédikar. 
Félagar úr Kór Seljakirkju leiða söng.

31. desember gamlársdagur

kl. 18   Aftansöngur
Sr. Valgeir Ástráðsson prédikar
Kór Seljakirkju syngur.
Einsöng syngur  Andri Björn Róbertsson

1. janúar nýársdagur

kl. 14   Guðsþjónusta - Altarisganga
Sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson prédikar
Kór Seljakirkju syngur

Kl. 16 Guðsþjónusta í Skógarbæ
Sr. Valgeir Ástráðsson prédikar
Félagar úr Kór Seljakirkju leiða söng.

Organisti við guðsþjónusturnar er Tómas Guðni Eggertsson

Safnaðartíðindi Seljasóknar
31. árg. 3. tbl. Jól 2010

Seljakirkja
v/Raufarsel 109 Reykjavík. s: 567 0110

Ritstjórn og ábyrgð: Sr. Valgeir Ástráðsson
Útlitshönnun: Gísli B. Björnsson

Umbrot: Sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson
Prentun: Svansprent hf.

Upplag: 3000 eintök.

Nóttin var sú ágæt ein,
í allri veröld ljósið skein,
það er nú heimsins þrautarmein
að þekkja' hann ei sem bæri.
Með vísnasöng ég vögguna þína hræri.

Í Betlehem var það barnið fætt,
sem best hefur andar sárin grætt,
svo hafa englar um það rætt
sem endurlausnarinn væri.
Með vísnasöng ég vögguna þína hræri.

Fjármenn hrepptu fögnuð þann,
þeir fundu bæði Guð og mann,
í lágan stall var lagður hann,
þó lausnarinn heimsins væri.
Með vísnasöng ég vögguna þína hræri.

Lofið og dýrð á himnum hátt
honum með englum syngjum þrátt,
friður á jörðu og fengin sátt,
fagni því menn sem bæri.
Með vísnasöng ég vögguna þína hræri.

Þér gjöri' eg ei rúm með grjót né tré,
gjarnan læt ég hitt í té,
vil ég mitt hjartað vaggan sé,
vertu nú hér, minn kæri.
Með vísnasöng ég vögguna þína hræri.

Umbúð verður engin hér
önnur en sú þú færðir mér,
hreina trúna að höfði þér
fyrir hægan koddann færi.
Með vísnasöng ég vögguna þína hræri.

Á þig breiðist elskan sæt,
af öllum huga' eg syndir græt,
fyrir iðran verður hún mjúk og mæt,
miður en þér þó bæri.
Með vísnasöng ég vögguna þína hræri.

Einar Sigurðsson - sb. 72

Guðsþjónustur um jól 
og áramót í Seljakirkju
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