Święto Namiotów 2021
Serdecznie zapraszamy na organizowane w Gliniku Zaborowskim Święto Namiotów 2021.
W roku 2021 Święto Namiotów rozpoczynamy w poniedziałek 20 września/15 tiszri o zachodzie słońca
i kończymy ósmego dnia o zachodzie słońca, czyli wieczorem we wtorek 28 września/22 tiszri.
Wspólnie z Wami pragniemy dalej kroczyć śladami naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa tam, dokąd pragnie On nas poprowadzić. W roku 2021 otrzymamy pierwsze z czterech - namaszczenie Duchem Chrystusa
przygotowujące nas do przyjęcia Jego pieczęci, czyli pełni Jego Ducha, o czym mówiliśmy na tegorocznym
Święcie Namiotów 2020. Jezus Chrystus wprowadzi nas w szczególny czas, w którym ukaże nam z jednej
strony obfitość Jego błogosławieństwa, a z drugiej strony to, czego od nas oczekuje, jako ostatniego pokolenia
społeczności wywołanych, aby mógł powrócić w chwale i zabrać nas do Domu, do naszego Ojca w Niebie.
Przede wszystkim On pragnie skupić naszą uwagę na Sobie Samym w powiązaniu z wydarzeniami czasu
końca. Wnikniemy bardzo głęboko w doświadczenie Jego udręki i ostatnich chwil Jego życia, które spędził
na naszej ziemi. To wszystko powiążemy z trójanielskim poselstwem ze szczególnym uświadomieniem nam
wszystkim, że poselstwo czasu końca składa się z posługi siedmiu aniołów, a nie tylko trzech.
Aby zrozumieć czas trwogi Jakuba, która nastąpi po końcu czasu łaski dla świata, musimy również zrozumieć istotę i przesłanie zawarte w ostatnich siedmiu plagach, jakie spadną na ten świat. Poprzez biblijną
symbolikę zawartą w siedmiu czaszach gniewu Bożego dostrzeżemy istotę ustania miłosierdzia Bożego i to
wszystko, z czym będzie się to wiązało. W tej duchowej rzeczywistości zawartej w plagach, ogrom tragedii
okaże się znacznie bardziej przerażający od spostrzegania plag jako literalnego wypełnienia. Następnie ponownie dotkniemy spraw Królestwa Bożego i królowania zbawionych wraz z Chrystusem przez 1000 lat
w Niebie. A co potem…?

Zapraszamy na Święto Namiotów, na ten szczególny czas łączenia się Nieba z ziemią i z tymi,
którzy wyczekują Bożego błogosławieństwa jak deszczu…
Poniżej podajemy Wam wszystkie daty obchodów Święta Namiotów aż do powrotu Jezusa Chrystusa:
Rok 2022 – ŚN rozpoczyna się w niedzielę wieczorem 9 października/15 tiszri
i kończy się ósmego dnia w poniedziałek 17 października/22 tiszri.
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).
Oby naszym udziałem było to szczególne ostatnie Święto Namiotów, w którym następuje powrót Jezusa
Chrystusa, zmartwychwstanie sprawiedliwych, przemienienie tych, którzy nie doznali doczesnej śmierci i cudowna wędrówka wraz z Jezusem i aniołami do naszego Domu w Niebie. Ale aby to się mogło stać faktem,
musimy wcześniej zostać zapieczętowani. Niechaj zatem ten czas, który pozostał nam jeszcze do otrzymania
ostatecznej pieczęci, stanie się dla nas czasem głębokiego badania naszych serc i korzenia swej duszy.

Czekamy na Was w 2021 roku. Do zobaczenia…
W błogosławionej nadziei
Piotr i Beata Maciejewscy

