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ПАЛЕСТИНСЬКИЙ
ЗАПОВІТ
Наприкінці бронзового віку
(1500-1200 до н.е.) ізраїльтяни
увійшли до Ханаана. Захват ними
Палестини приходиться десь приблизно на 1400 р. до н.е. (за Масоретською хронологією).1 Палестинці
були часткою Ханаана. ГОСПОДЬ
звелів Ізраїлю знищити Ханаан (ханаанців) разом з іншими народами.
Якщо б Ізраїль не знищив їх, усі ті,
яким вони дозволили врятуватися,
стали б більмом на їхньому оці.2
Історія палестинців сягає ще часів Ханаана, сина Хама. Ханаан, син
Хама, приходиться батьком Сидону
(Бут. 10:15-20), тобто, фінікійській расі
(темношкірим людям). Хет (тобто, хетти) і евусеї, і амореї, і ґірґесеї, і хіввеї, і
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феллахи, й аркеяни (мешканці Арки), і
синеяни, й арвадеяни, народ Тартоса, і
цемареяни, народ Сумри, і хаматеяни,
усі ханаанеяни - від Сидону до Ґерару,
та до Ґази, Содому й Гомори, а також до
Адми, Цевоїму, Лаші та Рефаїму - усі
були велетнями (Втор. 2:11, 20). Амореї, так звані еми (велетні), замзуми чи
зузи, сини Аммона (або Хама) та Енака
(або Енакима) також були велетнями
(Втор. 3:11, Чис. 13:33).3 Ханаан - батько всіх цих африканських родів, або
всієї Палестини.4
Заповіт, який ви можете називати
Палестинським заповітом, або заповітом для всіх народів, представляє
собою накази ГОСПОДА, надані
палестинцям, арабам, іракцям, іран-

цям, ліванцям, корейцям та всім народам про те, що земля Ізраїлю належить Ізраїлю (євреям)!!5 Це також
і Російський заповіт, Китайський заповіт, Північноамериканський заповіт, Південноамериканський заповіт,
Центральноамериканський заповіт
та заповіт для всіх націй. Це заповіт
ГОСПОДА до Ізраїлю, Палестини,
США, Росії, Сполученого Королівства, Китаю, арабів та всього світу!!
ВАЖЛИВІСТЬ
ЦЬОГО СВІТОВОГО ЗАПОВІТУ
Цей заповіт має неабияку важливість. (1) Він гарантує Ізраїлю у недвозначних виразах, що право власності на
обіцяну землю, як і раніше, належить
(Продовження на стор. 2)

1 The New Unger’s Bible Dictionary, p. 954 2 Ex. 23:27-33, Num. 33:53-55, Josh. 23:12-13, Judg. 2:1-5 3 The New Unger’s Bible Dictionary, p. 956 4 The New Unger’s Bible
Dictionary, p. 956 5 Gen. 12:1-7, 13:14-17, 15:7, 17:7-8, 26:1-5, 28:1-5, 10-14, 18-19, 35:10-12, 48:3-4, Ex. 6:2-4, 8, 32:13, Lev. 20:23-24, Deut. 1:8, Josh. 13:1-6, 1 Chron. 16:12-19,
2 Chron. 20:7, Neh. 9:7-8, Psa. 105:5-11
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диться над тобою, і знову позбирає
тебе зо всіх народів, куди розпорошив тебе ГОСПОДЬ, БОГ твій [це
сталося у 1948 та продовжується
до сьогодення]. ...І введе тебе ГОСПОДЬ, БОГ твій, до Краю, що посіли батьки твої, і ти посядеш його...
І обріже ГОСПОДЬ, БОГ твій, серце
твоє та серце насіння твого, щоб ти
любив ГОСПОДА, БОГА свого, усім
своїм серцем та всією душею своєю,
щоб жити тобі. І дасть ГОСПОДЬ,
БОГ твій, усі ці прокляття на ворогів твоїх... А ти вернешся, і будеш
слухатися ГОСПОДНЬОГО голосу, і
будеш виконувати всі ЙОГО заповіді, які я сьогодні наказую тобі. І зробить ГОСПОДЬ, БОГ твій, що будеш
ти мати надмір... бо ГОСПОДЬ знову буде радіти тобою на добро...».
Коли ми аналізуємо цей уривок
із Священного Писання, ми бачимо,
що в цілі ГОСПОДА є сім головних
частин. (1) Народ буде вигнано з землі через невірність (Втор. 28:63-68,
30:1-3). (2) У майбутньому настане
каяття Ізраїлю (Втор. 30:1-3). (3) Їхній МЕСІЯ повернеться (Втор. 30:36). (4) Ізраїль буде відновлено як країну (Втор. 30:5). Це сталося у 1948 р.
(5) Ізраїль як народ зміниться (Втор.
30:4-8, Рим. 11:26-27). (6) Ворогів Ізраїлю буде засуджено (Втор. 30:7). (7)
Потім цей народ отримає цілковите
благословення (Втор. 30:9).
Коли я вивчаю цей уривок, я помічаю велику кількість обіцянь, наданих у заповіті, які прояснюють
(або повинні прояснити) ціль даного заповіту, не лише для палестинців, а й для всього світу. Ви повинні
усвідомлювати, що ГОСПОДЬ серйозно ставиться до цього заповіту,
і для НЬОГО це вкрай важливо.
ГОСПОДЬ не лише підтверджує
свою приналежність до Ізраїлю, а
й зобов’язується САМОМУ судити
та усунути всіх ворогів Ізраїлю та
дарувати Ізраїлеві нове серце, перетворення до того, як пустити народ
на його обітовану землю.9
Цей самий заповіт підтверджу-

ється в подальшому уривку з історії Ізраїлю, у пророцтві пророка
Єзекіїля. ГОСПОДЬ підтверджує
ЙОГО любов до Ізраїлю за часів
його встановлення (Єз. 16:1-7). ВІН
нагадує йому, що ця земля є обраною, і пов’язаною з ЄГОВОЮ через шлюб (вірші 8-14). Однак вона
грала блудницю (вірші 15-34). Тому
її спіткало покарання у вигляді розігнання (вірші 35-52). Це - не остаточне проголошення вироку або ігнорування Ізраїлю, тому що настане
відродження (вірші 53-63). Це відродження ґрунтується на обіцянці
ГОСПОДА: «І згадаю Я СВОГО заповіта з тобою за днів твоєї молодості, і поставлю тобі заповіта вічного.
І ти згадаєш про свої дороги й засоромишся, коли ти візьмеш сестер
своїх, старших від тебе, разом з меншими від тебе і дам їх тобі за дочок,
але не з твого заповіту. І відновлю Я
СВОГО заповіта з тобою, і ти пізнаєш, що Я ГОСПОДЬ» (Єз. 16:60-62).
Так, ГОСПОДЬ підтверджує
СВІЙ заповіт перед Ізраїлем, світом
та палестинцями. При перегляді
первісної обіцянки ГОСПОДА щодо
речей, які повинні статися, аби ці
обіцяння справдилися - справдилися буквально - ми бачимо, що (1) Ізраїль повинен змінитися як народ.10
(2) Він має знову зібратися до Ізраїлю з усіх куточків світу.11 (3) Народ
Ізраїлю має осісти на своїй землі,
якою йому судилося володіти. Він
має стати свідком засудження своїх
ворогів та отримати обіцяні матеріальні благословення.12

6 Gen. 17:5-8, 48:3-4, Lev. 26:40-45, Deut. 4:29-31, 30:1-5, Psa. 9:10, 105:6-11, 145:18, Isa. 27:6, Ezek. 47:13-20, Mic.
7:18-20 7 Rom. 9:25-27, 11:19-24 8 Gen. 12:1-3, 7, 15:7, 17:1-8
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ПАЛЕСТИНСЬКИЙ
ЗАПОВІТ
(Продовження із стор. 1)

Ізраїлю (євреям). Немає значення, що
вони в минулому невправно служили
ГОСПОДУ. ГОСПОДЬ знає, що в них
на серці, і те, що ВІН пообіцяв, неодмінно справдиться.6 ГОСПОДЬ знає:
їхня невіра перетвориться на віру:7
і це справджується зараз! Земля все
ще належить Ізраїлю згідно обіцянки
ГОСПОДА. (2) Крім того, введення
умовного заповіту, за яким жив тодішній Ізраїль, не могло скасувати і не
скасовувало первісну милостиву обіцянку стосовно цілі ГОСПОДНЬОЇ.
Цей факт є підґрунтям для міркувань
Павла, у яких він пише: «Заповіту, від
БОГА у ХРИСТІ затвердженого, Закон, що прийшов по чотириста тридцяти роках, не відкидає, щоб обітницю ВІН зруйнував» (Гал. 3:17). (3) Цей
заповіт є підтвердженням та доповненням первісного заповіту Авраама.8
Цей Палестинський, або світовий заповіт докладно говорить про ту частину Авраамового заповіту, де йдеться
про землю. Це докладне пояснення,
якому передували свавільна невіра та
непокора в житті народу, підтримує
твердження, що надану первісну обіцянку буде виконано, незважаючи на
непокору.
ПОЛОЖЕННЯ
ПАЛЕСТИНСЬКОГО ТА
СВІТОВОГО ЗАПОВІТУ
Цей так званий заповіт згадується у Второзаконні 30:1-3, 5-9: «І станеться, коли прийдуть на тебе всі ці
слова, благословення та прокляття,
що я дав перед тобою, і ти візьмеш
їх до свого серця серед усіх цих народів, куди закинув тебе ГОСПОДЬ,
БОГ твій, і ти навернешся до ГОСПОДА, БОГА свого, і будеш слухатися ЙОГО голосу в усьому, що
я сьогодні тобі наказую, ти та сини
твої, усім своїм серцем та всією своєю душею, то поверне з неволі ГОСПОДЬ, БОГ твій, тебе, і змилосер-
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9 Deut. 33:26-29, Isa. 59:18-19, Jer. 31:31-34, Ezek. 6:810, 11:17-20, 36:24-36, Heb. 8:10-12 10 Zech. 12:1-10,
Rom. 11:26-27 11 Isa. 11:12, Ezek. 39:23-29, Amos 9:1415, Zeph. 3:17, 19-20, Zech. 8:7-8 12 Gen. 12:1-3, 26:15, Deut. 8:18, 28:1-14, Eccl. 5:19, Isa. 49:26, 66:20-24, Jer.
30:16-24, Ezek. 39:1-21, Joel 2:18-21, 3:16-21
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Цей заповіт повинен справити
сильний вплив на будь-яку людину,
яка вивчає пророцтва кінця світу.
Більшість з цих пророцтв вже справдилися. Увесь сучасний Ізраїль не
є обітованим Ізраїлем.13 Його люди
вже зібралися. Тисячі з них вірять у
ІСУСА як у їхнього МЕСІЮ. Вони
ще не побачили знищення своїх ворогів, проте цей заповіт є вічним та
безумовним, тож він підлягає цілковитому виконанню. Вони дійсно
є народом, який міцно вкорінився.
На мою думку, настане ще більше
перетворень, більше переслідувань,

а далі - повне знищення всіх тих,
хто є ворогами обраного ГОСПОДОМ народу та найулюбленішого
ГОСПОДОМ місця на землі, Ізраїлю
(Ісая 11:11-12, 27:12-13, 43:1-8, 49:8,
16, 66:20-22, Єремія 16:14-16, 23:38, 30:10-11, 31:1-19, 31-37, Єзекіїль
11:17-21, 20:33-38, 34:11-16, 39:2529, Осія 1:10-11, Йоіл 3:17-21, Амос
9:11-15, Міхей 4:1-8, Софонія 3:1420, Захарія 8:1-8). Це обіцянка, надана усім цим святим. Неважливо, що
вони не доживуть до того дня, коли
будуть виконані ці обіцянки, вони

побачать їх у день воскресіння, побачать все спочатку. ГОСПОДЬ обіцяв: Субота створена для людини
(щоб відпочивати та бачити, як ГОСПОДЬ виконує свої обіцянки), а не
людина для суботи (для відпочинка): «Тому- то СИН ЛЮДСЬКИЙ ГОСПОДЬ і суботі (відпочинку та
справдження)» (Марк 2:27-28).
В Ізраїлі настане мир, коли ГОСПОДЬ знищить усіх його ворогів,
що дуже скоро станеться!14
(Продовження на стор. 4)
14 Ezek. 38:14-23, Ch. 39, Zech. 12:1-9, Rev. 20:7-10

13 John 4:23-24, Rom. 1:16-17, 9:6-8, 11:2-15, Gal. 3:7-9, 28, Eph. 2:11-22, Rev.
7:9, 13-15
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Індія
Вітання у дорогоцінне ім’я Ісуса! Я отримав Ваші
вісники, одну посилку. Дякую Вам! Я розповсюдив
Ваші вісники, абсолютно всі. Я молюся за Вас, Вашу
церкву та родину. Будь ласка, моліться за мене та
надішліть мені ще декілька вісників. Дякую Вам!
Ваш люблячий брат у Христі,
Пастор Комму Бабурао
Округ Кхаммам
Андхра Прадеш, Індія

Айова
У місті Ватерлоо, штат Айова, учень наймолодшого класу Західної Старшої Школи, новачок, онук
одного мого знайомого, знаходився на уроці, на якому вчитель розповідав неправду про створення світу - про ВЕЛИКИЙ ВИБУХ. Алекс Майкл Лендерс
підвівся і сказав: «Це неправда. Бог створив небо й
землю». Вчитель сказав: «Нам не дозволяють викладати це тут». Алекс відповів: «Я відмовляюсь ходити
до школи, аби слухати брехню. Я прийшов до школи, щоб дізнатися правду».
Як про мене, для п’ятнадцятирічного юнака це найсильніше свідчення, яке я чув у системі громадських шкіл. Я молюся, щоб кожний став схожим на
цього юнака. Вся наша церква надзвичайно пишається ним. Нехай кожний юний християнин, що
відвідує громадську школу, зробить так, як зробив
цей молодий християнин, і тоді серед молоді відбудеться відродження.
Пастор Тоні Аламо

Пастор Комму Бабурао розповсюджує проповідницьку літературу
пастора Аламо мовою телугу у Анхра Прадеші, Індія.

Кенія
Вітання у ім’я нашого Господа і Спасителя!
Це - чудова можливість поділитися з Вами новиною про
те, що я отримала благословення завдяки Вашій передачі
на Радіо Східної Африки.
Вона дійсно вплинула на моє життя як громадянки Кенії,
і я розповіла багатьом друзям про Вашу церкву.
Будь ласка, надішліть мені будь-яку корисну християнську літературу.
У Його славне ім’я,
Ребекка Мутоні		
Кенія, Африка
Шановний євангелісте Тоні Аламо!
Вітання Вам в ім’я Господа нашого Ісуса Христа!
Ви рятуєте багато душ та даєте світові любов та мир. Ви
- наша надія милістю Господньою.
Ви стали моїм натхненням, оскільки Ваші звернення поглибили моє духовне спілкування з Богом.
Хай Небесний Отець щиро благословить Вас на Вашому
шляху до Нього.
Ваш у Його Святе ім’я,
Елвіс Кінюа			
Меру, Кенія, Африка
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ПАЛЕСТИНСЬКИЙ
ЗАПОВІТ
(Продовження із стор. 3)
Мир буде з вами, коли ви визнаєте ІСУСА, МЕСІЮ єврейського народу, вашим ГОСПОДОМ і БОГОМ.
Вас буде знищено, якщо ви боретесь
з НИМ або ЙОГО людьми, так само,
як це було в Єрихоні.15
Прийміть ЙОГО, читаючи цю
молитву:
Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ,
змилуйся над моєю грішною душею.16 Я вірую, що ІСУС ХРИСТОС – це СИН живого БОГА.17
Я вірую, що ВІН помер на хресті
і пролив СВОЮ святу кров за
прощення всіх моїх минулих гріхів.18 Я вірую, що БОГ воскресив
ІСУСА із мертвих силою СВЯТОГО ДУХА,19 і що тепер ІСУС
сидить по праву руку від БОГА
і слухає моє каяття та цю молитву.20 Я відчиняю двері свого серця
і запрошую ТЕБЕ увійти в нього,
ГОСПОДИ ІСУСЕ.21 Змий усі мої
брудні гріхи святою кров’ю, яку
ТИ пролив за мене на Голгоф-

ському хресті.22 ТИ не відвернеш
мене, ГОСПОДИ ІСУСЕ; ТИ простиш мої гріхи і спасеш мою душу.
Я знаю це, тому що ТВОЄ СЛОВО, Біблія, говорить так.23 ТВОЄ
СЛОВО говорить, що ТИ нікого
не відвернеш, в тому числі і мене.24
Тому я знаю, що ТИ почув мене, і
я знаю, що ТИ відповів мені, і я
знаю, що я спасенний.25 І дякую
ТОБІ, ГОСПОДИ ІСУСЕ, за спасіння моєї душі, і я проявлятиму
свою вдячність тим, що робитиму
так, як ТИ наказуєш, і більше не
грішитиму.26
Після спасіння ІСУС сказав
здійснити обряд хрещення через
повне занурення у воду в ім’я ОТЦЯ
і СИНА, і СВЯТОГО ДУХА.27 Уважно вивчайте Біблію короля Якова і
робіть так, як там написано.28
ГОСПОДЬ хоче, щоб ви розповідали іншим про своє спасіння. Ви
можете почати розповсюджувати
євангельську літературу Тоні Аламо. Ми надішлемо вам літературу
безкоштовно. Щоб отримати більш
детальну інформацію, дзвоніть або
пишіть нам. Поділіться цим повідомленням з іншими.

Якщо хочете, щоб світ було
врятовано, як наказує ІСУС, то не
грабуйте у БОГА ЙОГО десятину і пожертвування. БОГ сказав:
«Чи грабуватиме людина БОГА?
Ви вже пограбували Мене. Але ви
кажете: “Чим ми ТЕБЕ пограбували?” Десятиною і пожертвуваннями. Ви прокляті прокляттям, бо ви
пограбували МЕНЕ, навіть увесь
цей народ [і увесь цей світ]. Принесіть ви всю десятину [десятина
– це 10% від загального доходу]
в комору, щоб була їжа [Духовна
їжа] в МОЄМУ домі [врятовані
душі] і випробуйте цим МЕНЕ тепер, каже ГОСПОДЬ САВАОТ, чи
Я не відчиню вам вікна небес і не
проллю благословення, що не буде
достатньо місця прийняти його.
І Я докорятиму пожирателеві заради вас, і він не буде знищувати
плоди вашої землі; а також і ваша
виноградна лоза не скидатиме свої
плоди передчасно на полях, каже
ГОСПОДЬ САВАОТ. І всі народи
назвуть вас благословенними, бо
ви будете чудовою землею, каже
ГОСПОДЬ САВАОТ» (Малахії 3:812).

15 Josh. 6:2-17, 20-21, 24-25 16 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 17 Матв. 26:63-64, 27:54, Луки 1:30-33, Івана 9:35-37, Рим. 1:3-4 18 Діяння 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Івана
1:7, Одкр. 5:9 19 Псал. 16:9-10, Матв. 28:5-7, Марка 16:9, 12, 14, Івана 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Діяння 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7 20 Луки 22:69, Діяння 2:2536, Євр. 10:12-13 21 1 Кор. 3:16, Одкр. 3:20 22 Єфес. 2:13-22, Євр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Івана 1:7, Одкр. 1:5, 7:14 23 Матв. 26:28, Діяння 2:21, 4:12, Єфес. 1:7, Кол. 1:14
24 Матв. 21:22, Івана 6:35, 37-40, Рим. 10:13 25 Євр. 11:6 26 Івана 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14 27 Матв. 28:18-20, Івана 3:5, Діяння 2:38, 19:3-5
28 Повтор. Закону 4:29, 13:4, 26:16?, Ієш. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Якова 1:22-25, Одкр. 3:18

Для більш детальної інформації або щоб отримати літературу по іншим темам, які вас цікавлять, будь ласка, пишіть або дзвоніть нам:
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078, USA
Цілодобова лінія із запиту інформації та замовлення молитви: 011 (661) 252-5686 • Факс 011 (661)
252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Всесвітня Християнська Місія Тоні Аламо надає проживання і все необхідне у наших місцях розташування в США усім, хто
щиро хоче служити ГОСПОДУ всім серцем, душею, розумом і силою.
Служба проводиться в м. Нью-Йорк кожного другого вівторка о 20:00 годині
і щовечора в інших містах. Будь ласка, телефонуйте за номером 011 (908) 937-5723 для більш детальної
інформації. ПІСЛЯ КОЖНОЇ СЛУЖБИ ПРИГОЩАЄМО ЇЖЕЮ.
Запитайте книжку Пастора Аламо «Месія», яка розповідає про ХРИСТА зі Старого Заповіту в більш ніж 333 епізодах із пророцтвами.
Станьте розповсюджувачем літератури Пастора Аламо і почніть трудитися, збираючи врожай спасенних душ.
Уся наша література та аудіоносії надаються безкоштовно, включаючи доставку.
Якщо хтось намагається отримувати за це гроші, будь ласка, телефонуйте безкоштовно за номером: 011 (661) 252-5686.
ЦЯ ЛІТЕРАТУРА НЕСЕ ІСТИННИЙ ПЛАН СПАСІННЯ (Діяння 4:12).
НЕ ВИКИДАЙТЕ ЇЇ, ПЕРЕДАЙТЕ ЇЇ ІНШИМ.
Тих, хто мешкає в інших країнах, ми заохочуємо перекласти цю літературу на рідну мову.
У разі передрукування, будь ласка, вкажіть авторське право і реєстрацію:
© Охороняється авторським правом, вересень 2011 Всі права захищено. Світовий пастор Тоні Аламо
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