
Święto Namiotów 2023
Serdecznie zapraszamy na organizowane w Gliniku Zaborowskim Święto Namiotów 2023

W 2023 roku Święto Namiotów rozpoczyna się szabatem w piątek wieczorem  
29 września/15 tiszri i kończy się ósmego dnia szabatem 7 października/22 tiszri.

Wspólnie z Wami pragniemy dalej kroczyć śladami naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa tam, dokąd pragnie On nas 
poprowadzić. W roku 2022 otrzymaliśmy drugie z czterech - namaszczenie Duchem Chrystusa przygotowujące nas do 
przyjęcia Jego pieczęci, czyli pełni Jego Ducha. W tym roku nasze kolana ugięły się przed świętym majestatem Boga Ojca. 
Poselstwo tego roku wzniosło nas w Jezusie Chrystusie do tronu Bożej Chwały. 

Po kilku dniach po Święcie Namiotów, otrzymałem w modlitwie ogólny zarys kolejnego poselstwa, które Pan Bóg 
pragnie posłać nam w błogosławionym czasie obchodów Święta Namiotów 2023.

W rozmowach z moją małżonką zastanawialiśmy się, cóż takiego Pan Bóg może nam jeszcze posłać, kiedy wydawało-
by się, że w roku 2022 otrzymaliśmy w zasadzie już wszystko, aby osiągnąć cel naszej wędrówki – doskonałą świętość w 
Jezusie Chrystusie. A jednak, długo nie musiałem czekać, aby otrzymać kolejne poselstwo. Na Święcie Namiotów w 2023 
roku wiodącym tytułem poselstwa będzie „Przekroczenie Jordanu”.

To poselstwo w szczególny sposób zostanie skierowane do całego adwentyzmu, gdyż od przyjęcia tych słów będzie za-
leżało życie wieczne każdego adwentysty na świecie. Od przyjęcia tego poselstwa zależeć będzie, czy każdy adwentysta 
ostatecznie wyjdzie z Babilonu, czy jednak zostanie pochłonięty przez obcy ogień, uznając go niestety - za prawdziwy. 
Od przyjęcia tego poselstwa zależeć będzie, czy duchowy Izrael czasu końca doskonale zjednoczy się w Jezusie Chry-
stusie. Od przyjęcia tego poselstwa zależeć będzie, czy rozpoznamy właściwą drogę i sposób przekroczenia Jordanu. 
Od przyjęcia tego poselstwa zależeć będzie, czy przekroczymy Jordan i zdobędziemy niebiański Kanaan, czy jednak 
zginiemy na pustyni. Od przyjęcia tego poselstwa zależeć będzie, czy zostaniemy zapieczętowani późnym deszczem, czy 
jednak nie rozpoznamy Jezusa Chrystusa w błogosławieństwie pełni Jego Ducha. Od przyjęcia tego poselstwa zależeć 
będzie, czy będziemy mieli swój zwycięski udział w zakończeniu dzieła Bożego, czy jednak przepadniemy na wieki w 
odmętach tego ginącego świata przywaleni gruzami rozpadającego się Babilonu Wielkiego.

Na Święcie Namiotów w 2023 roku poruszymy następujące tematy:
 
Jak się przygotować do przekroczenia Jordanu                             Przekroczenie Jordanu
Wyjście z Babilonu                                                                                   Siedem trąb
Organizacja czy organizm                                                                    Zdobycie niebiańskiego Kanaanu
Porządek Nieba                                                                                         Ostatnie ostrzeżenie

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

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).

Obyśmy potrafili rozpoznać błogosławieństwo wczesnego deszczu jako mocy odradzającej nasze serca w Synostwie 
i Duchu Jezusa Chrystusa. Bez tego doświadczenia i stałego wzrostu w nim, nie otrzymamy udoskonalającej nas mocy 
późnego deszczu jako pełni w Chrystusie, pełni w Jego Duchu świętości i sprawiedliwości. Niechaj zatem ten czas, który 
pozostał nam jeszcze do otrzymania ostatecznej pieczęci, stanie się dla nas czasem dogłębnego badania naszych serc i 
korzenia swej duszy, jednocześnie stale przebywając przez wiarę w Świątyni i zdążając do miejsca Najświętszego jako 
kresu naszej wędrówki.

Czekamy na Was w 2023 roku. Do zobaczenia…

Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować:
Piotr Maciejewski - tel. 609-981-808; e-mail: filadelfiamedia@gmail.com

Beata Maciejewska - tel. 723-807-444; e-mail: beata.chrystianie@gmail.com 

Uczestnictwo w Święcie Namiotów wraz z noclegami i wyżywieniem jest bezpłatne


