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Serdecznie zapraszamy na Święto 
Namiotów 2020, organizowane 

w Gliniku Zaborowskim

Pozdrawiamy w oczekiwaniu na spotkanie się z Wami podczas 
Święta Namiotów w 2020 roku.

Piotr i Beata Maciejewscy
Swoje uczestnictwo prosimy zgłaszać:

Piotr – tel.: 609-981-808; e-mail: filadelfiamedia@gmail.com
Beata – tel.: 723-807-444; e-mail: beata.chrystianie@gmail.com

Święto Namiotów w 2020 roku rozpoczyna już ostatnie siedem lat naszego pielgrzymowania do niebiańskiego 
Kanaanu. Jest więc szczególnym i przełomowym Świętem, tym bardziej, że rozpoczyna się 2 października 
szabatem i kończy się ósmego dnia Święta również szabatem, czyli 10 października. A więc dwa szabaty 
ceremonialne pokrywają się z dwoma szabatami tygodniowymi. Po raz pierwszy będziemy więc obchodzili 
Święto Namiotów osiem dni, a nie tak jak dotychczas siedem dni. Zarówno pierwszy dzień Święta Namiotów 
jak i ósmy dzień Święta Namiotów są szczególnymi dniami, nazwanymi świętymi zgromadzeniami, które 
to w symbolice biblijnej przenoszą nas w święte zgromadzenie w czasie powrotu Jezusa Chrystusa (dzień 
pierwszy) i w święte zgromadzenie, które będzie miało miejsce przed tronem Boga Ojca w Niebie (dzień ósmy).

Biorąc pod uwagę tak krótki czas, jaki pozostał nam do powrotu Jezusa, a jeszcze krótszy do końca czasu łaski 
dla ludu Bożego – potrzebujemy szczególnego Słowa, które przygotuje nas do zapieczętowania, a które jak 
wierzymy będziemy otrzymywali podczas każdego roku, który nam jeszcze pozostał do tych niezwykłych 
wydarzeń. Tak więc tegoroczne poselstwo skupi się na dwóch tematach: „Jak się przygotować do okresu od 
Getsemane na Golgotę” oraz „Siedem grzmotów Apokalipsy”.

Abyś wejść za Chrystusem w doświadczenie Getsemane aż po Golgotę, potrzebujemy najpierw poznać, co 
to znaczy żyć z Nim i w Nim każdego dnia. Potrzebujemy nie tylko poznać, ale i doświadczać tego Życia 
codziennie. W ten sposób zostaniemy przygotowani do publicznej służby w mocy późnego deszczu, i na 
ostatni okres z życie Jezusa – na czas cierpienia. Na czas trwogi i udręki, jakiej nie doświadczyła jeszcze 
żadna społeczność ludu Bożego w dziejach tego grzesznego świata.
Kolejnym poselstwem będzie siedem grzmotów Apokalipsy. 

- W jaki sposób odczytać coś, co w ogóle nie zostało zapisane?
- W jaki sposób zrozumieć słowa z Apokalipsy: „wkrótce”; „czas bowiem jest bliski”, skoro to „wkrótce”, 
trwa już blisko 2000 lat?
- W jaki sposób zrozumieć słowa z Księgi Daniela: „Aż do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków. Wtedy 
świątynia zostanie oczyszczona” (Dan. 8:14, UBG) - skoro w 1844 roku świątynia nie została jeszcze oczyszczona, 
lecz dopiero rozpoczęło się jej oczyszczanie?
- W jaki sposób zrozumieć i umiejscowić w czasie proroczym trzy okresy z Księgi Daniela jako czas 
wyznaczony: 1260; 1290; 1335, jak również okresy prorocze z Apokalipsy: 42 miesiące; 1260 dni? Czy w 
czasie końca mają one dla nas jakieś znaczenie?

Niechaj łaskawy Bóg przygotuje nas na przyjęcie Jego Słowa, którym pragnie nas w tym roku pobłogosławić 
jak pierwszymi kroplami późnego deszczu.
Zatem przygotujcie się Bracia i Siostry na przyjęcie tych pierwszych kropel, gdyż po tegorocznym Święcie 
Namiotów Wasze życie nie pozostanie już takim jakim było do tej pory!

„Słuchajcie, niebiosa, a będę mówić; niech i ziemia słucha słów moich ust. Moja nauka będzie kropić jak deszcz, moja 
mowa będzie ściekać jak rosa, jak drobny deszcz na zioła, jak krople na trawę. Będę bowiem głosił imię Jahwe. Uznajcie 
wielkość naszego Boga. On jest Skałą, a jego dzieło jest doskonałe, bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwe. Jest Bogiem 
prawdziwym i bez nieprawości, sprawiedliwym i prawym” (5Mojż. 32:1-4, UBG).

Jak każdego roku, pobyt na Święcie Namiotów w Gliniku jest bezpłatny. Oferujemy noclegi i dwa posiłki 
dziennie: na śniadanie owoce z dodatkiem nasion i orzechów, masło orzechowe i chleb, a na obiad pomidory, 
ogórki, paprykę, kalafior, brokuł, oliwki, rzodkiewki, sałatę i tym podobne z chlebem i oliwą oraz przyprawami. 
Pomiędzy posiłkami jest zdrowa, czysta, świeża woda oraz herbaty owocowe i ziołowe z cytryną i miodem.


