
Święto Namiotów 2022
Serdecznie zapraszamy na organizowane w Gliniku Zaborowskim Święto Namiotów 2022.

W roku 2022 Święto Namiotów rozpoczyna się w niedzielę wieczorem 9 październi-
ka/15 tiszri i kończy się ósmego dnia w poniedziałek 17 października/22 tiszri.

Wspólnie z Wami pragniemy dalej kroczyć śladami naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa tam, dokąd pra-
gnie On nas poprowadzić. W roku 2021 otrzymaliśmy pierwsze z czterech - namaszczenie Duchem Chrystusa 
przygotowujące nas do przyjęcia Jego pieczęci, czyli pełni Jego Ducha. W tym czasie nasz Zbawiciel obmył 
nam stopy, oczyszczając w Swojej miłości nasze serca i jednocząc nas w Jego Prawdzie, wskazując nam jedno-
cześnie dalszą drogę objawioną w służbie świątynnej.

Zaraz po zeszłorocznym Święcie Namiotów, moje ciało uległo całkowitemu osłabieniu. Leżałem kilka dni 
w wysokiej gorączce, ale był to czas wielce błogosławiony dla mnie. Tylko w tej słabości ciała Pan Jezus mógł 
dotrzeć do mnie w mocy Swego Ducha i przekazać mi treść poselstwa, które pragnie nam posłać na dalszy 
etap naszej wędrówki. Droga nam wytyczona będzie coraz wyżej się wznosiła i będzie coraz bardziej stroma 
i węższa.

W czasie mojego cielesnego osłabienia otrzymałem sześć snów i wszystkie dotyczyły tego samego tematu 
– Świętości. Każdy sen nawoływał do wstąpienia na drogę do doskonałej świętości. W każdym śnie pokazy-
wane mi były określone etapy naszej wędrówki: krzyż, umywalnia/oczyszczenie, miejsce Święte i miejsce Naj-
świętsze w Świątyni w ich bardzo praktycznym przełożeniu na nasze codzienne życie. Usłyszałem również 
głos, że jeżeli sam nie wkroczę na tą drogę, to nie będę już w stanie poprowadzić dalej innych. Tak więc Pan 
Jezus obdarzył mnie przeogromną łaską. Poselstwo zeszłorocznego Święta Namiotów było tylko wstępem do 
wkroczenia na drogę prawdziwej świętości. Jeżeli więc to słowo, które otrzymaliśmy w 2021 roku nie dokona 
w nas Bożego dzieła, to nie będziemy mieli już udziału w błogosławieństwie Święta Namiotów w 2022 roku.

A na tegorocznym Święcie Namiotów poruszymy takie tematy jak: 

spotkanie z Jezusem     życie w duchu
przygotowana droga do świętości   doskonała świętość
modlitwa – spotkanie w Świątyni   ukończone dzieło Stwórcy
w przedsionkach Chwały                         

Mam nadzieję, że to czego doświadczyłem w tych sześciu snach, będę potrafił wam przekazać, choć na 
pewno trudno będzie mi wyrazić w słowach, czym tak naprawdę jest Świętość naszego Stwórcy. Bliskości 
Boga nie da się do końca wyrazić słowami, można jej tylko doświadczać. Za sprawą Bożej łaski pragnę jednak 
z całego serca kroczyć tą wyznaczoną nam drogą i następnie dzielić się z wami każdym etapem tej wędrówki 
ku chwalebnej światłości Bożego Majestatu.

Poniżej podajemy Wam wszystkie pozostałe jeszcze daty obchodów 
Święta Namiotów aż do powrotu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa:

Rok 2023 – ŚN rozpoczyna się szabatem w piątek 29 września/15 tiszri 
i kończy się ósmego dnia szabatem 7 października/22 tiszri.

Rok 2024 – ŚN rozpoczyna się w środę wieczorem 16 października/15 tiszri 
i kończy się ósmego dnia w czwartek wieczorem 24 października/22 tiszri.

Rok 2025 – ŚN rozpoczyna się w poniedziałek wieczorem 6 października/15 tiszri 
i kończy się ósmego dnia we wtorek 14 października/22 tiszri.

Rok 2026 – ŚN rozpoczyna się szabatem w piątek 25 września/15 tiszri 
i kończy się ósmego dnia szabatem 3 października/22 tiszri.

Rok 2027 – ŚN rozpoczyna się szabatem 15 października/15 tiszri (powrót Jezusa Chrystusa) 
i kończy się ósmego dnia w szabat 23 października/22 tiszri (święte i uroczyste zgromadzenie 

w Niebie i spotkanie z Bogiem Ojcem wszystkich odkupionych).

Czekamy na Was w 2022 roku. Do zobaczenia…
W błogosławionej nadziei
Piotr i Beata Maciejewscy


