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Pójdźmy do Betlejem
Peter Milsom

Boże Narodzenie to specjalny czas w ciągu roku. Przygotowania rozpoczynają się
tygodnie wcześniej. Jest długa lista rzeczy do zrobienia; kartki i prezenty do kupienia,
dekoracje i choinki do ustawienia, szkolne koncerty i nabożeństwa kolędowe, jedzenie
do kupienia i ugotowania, czas dla rodziny, i dla rodziców małych dzieci, wczesna
pobudka w dzień Bożego Narodzenia! Nic dziwnego że możemy się czuć bardzo
zmęczeni. Ale kiedy już jest po wszystkim co pozostaje? Kiedy jedzenie zostało
zjedzone, rodzina pojechała do domu i dekoracje zostały ściągnięte co zostaje z nami
kiedy życie wraca do normalnego trybu?

W Bożym Narodzeniu chodzi o Jezusa. Osoba która jest w samym
centrum świąt jest Tym, który pozostaje z nami we wszystkich
doświadczeniach naszego życia. On jest Tym, który może dokonać
prawdziwych zmian w naszym życiu. Kiedy Jezus urodził się w
Betlejem, anioł oznajmił jego narodzenie pasterzom , którzy czuwali nad
swoimi trzodami w nocy. Anioł Pański zjawił się przed nimi i
powiedział "Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, która
będzie udziałem całego ludu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził
się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. A to będzie dla was
znakiem: Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w
żłobie". Nagle, zaraz za aniołem przybyło mnóstwo zastępów
niebieskich mówiąc: "Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi
pokój, wobec ludzi dobra wola".

A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili
między sobą: Chodźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się
wydarzyło, a co Pan nam oznajmił. Spiesząc się więc, przyszli i
znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. A
ujrzawszy, rozgłosili to, co zostało im powiedziane o tym
dziecku.

Tak jak pasterze idźmy "do Betlejem i zobaczmy to, co się wydarzyło".
Narodziny Jezusa są prawdziwie dobrą nowiną i przynoszą wielką radość
każdemu kto przyjął go jako Zbawiciela. On jest Księciem Pokoju.
Poprzez niego jesteśmy pojednani z Bogiem, ze sobą nawzajem, i znamy
głęboki i nieprzemijający pokój w naszych sercach.

Niedziela 17 Grudnia
Nabożeństwa Adwentowe 10.00 i 18.00

Czwartek 21 Grudnia
Wspólne Nabożeństwo Kolędowe 18.00

Niedziela 24 Grudnia
Nabożeństwa Wigilijne 10.00 i 18.00

Poniedziałek 25 Grudnia
Nabożeństwo Bożonarodzeniowe 10.00

Boże
Narodzen w Hebron!

Być może oczekujesz na okres
bożonarodzeniowy. Może przynosi
on trochę stresu. W czasie gorączki
świątecznej o tej porze roku, dołącz
do nas aby rozważyć prawdziwe
znaczenie Bożego Narodzenia.
Organizujemy szereg nabożeństw –
czemu by nie wstąpić na jedno z
nich?
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Podczas październikowej przerwy w
połowie semestru, pastor i część młodych

ludzi z Hebron cieszyła się tygodniowym
wyjazdem do Bala, w Północnej Walii,
przebywając w Centrum Bryn-y-groes.
Było mnóstwo zabawy, włączając
pływanie kajakami, wieczorne ogniska i
masę śmiesznych gier.

goodnewsautumncamp.co.uk

Nasze regularne spotkania dla młodych
ludzi odbywają się w środy o 18.15 w
czasie trwania roku szkolnego.
Prowadzimy grupy wiekowe dla dzieci w
wieku od 4 do 16 lat.

Mogłeś przegapić...
W październiku i listopadzie prowadziliśmy
serię spotkań nazwanych Seeking to See. Przez
okres sześciu tygodni wytłumaczyliśmy wielkie
przesłanie Biblii. Jeśli Cię z nami nie było
możesz ich posłuchać lub przeczytać online.
Zerknij na naszą stronę internetową.

W październiku odbyło się Rodzinne
Nabożeństwo na Święto Plonów. Wszystkie

zebrane produkty spożywcze zostały
przekazane do Banku Żywności
Merthyr Cynon (Merthyr Cynon Food
Bank).

Jako, że Nowy Rok zbliża się
wielkimi krokami mamy nadzieję,
że nasz kalendarz okaże się
użyteczny.

Kalendarz przedstawia krajobrazy
z okolic Merthyr. Jeśli nie
otrzymałeś kalendarza z tym
biuletynem lub chciałbyś otrzymać
dodatkowe, darmowe kopie dla swojej rodziny i
przyjaciół odwiedź nas lub skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do przyłączenia się do nas na naszych
noworocznych nabożeństwach:

HebronDowlais

Niedziela 31 Grudnia –

Nabożeństwo w wigilię

Nowego Roku 10.00 i 18.00

(Wielebny Steve Darby)

Poniedziałek 1 Stycznia –

Nabożeństwo

Noworoczne 18.00

(Wielebny Dan

Peters)


