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ПАЛЕСТИНСКИ
ЗАВЕТ
Тони Аламо

Израиљци су ушли у Ханан у касном бронзаном добу (1500. – 1200.
п.н.е.) Њихово освајање Палестине се
одиграло негде око 1400. године п.н.е.
(Мазоретска хронологија).1 Палестинци су били део Ханана. БОГ је рекао Израелу да уништи Ханан (Хананце) заједно са другим нацијама. Да их
Израел није уништио, сви они којима
би било омогућено да живе би им постали трн у оку.2
Историја Палестинаца може да се
прати све до Ханана, сина Хамовог.

Ханан, син Хамов, је отац Сидона
(1. Мојсијева 10:15-20), тј. феничанске расе (људи црне коже). Хет (тј.
Хетејци), Јевусеји, Амореји, Гергесеји,
Евеји, Фалекини, Арукеји (становници Аруке), Асенеји, Арвадеји, људи из
Тартоса, Самареји, људи из Самаре,
Аматеји, сви Хананити – од Сидона
према Герару па до Газе, и према Содому и Гомору и Адами и Севојиму
па до Даса и Рафаје – су сви били дивови (5. Мојсијева 2:11, 20). Амореји,
Емеји (дивови), Замзуми или Зузеји,

Амон (или Хам) и Енак (или Енаким)
су такође били дивови (5. Мојсијева
3:11, 4. Мојсијева 13:33).3 Ханан је
постојбина свих ових афричких породица илити читаве Палестине.4
Завет, који се може назвати палестинским или заветом свих народа,
једноставно је обећање које је БОГ дао
Палестинцима, Арапима, Ираку, Ирану, Либану, Кореји, као и свим другим
народима да израелска земља припада
Израиљу (Јеврејима)!!5 Ово је и руски

(Наставак на страни 2)

1 Нови Унгеров библијски речник (New Unger’s Bible Dictionary), стр. 954 2 2 Мој. 23:27-33, 4 Мој. 33:53-55, ИНав. 23:12-13, Суд. 2:1-5 3 Нови Унгеров библијски речник, стр. 956 4 Нови Унгеров библијски речник, стр. 956 5 1 Мој. 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, 2 Мој. 6:2-4, 8, 32:13, 3 Мој.
20:23-24, 5 Мој. 1:8, ИНав. 13:1-6, 1 дн. 16:12-19, 2 дн. 20:7, Нем. 9:7-8, Пс. 105:5-11
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ПАЛЕСТИНСКИ
ЗАВЕТ
(Наставак са стране 1)
завет, кинески завет, северноамерички завет, јужноамерички завет, централноамерички завет и завет свих
народа. Ово је БОЖЈИ завет Израелу,
Палестини, САД, Русији, УК, Кини,
Арапима и читавом свету!!
ЗНАЧАЈ
ОВОГ СВЕТСКОГ ЗАВЕТА
Овај завет носи огроман значај.
(1) Он поново потврђује Израелу, без
нејасних услова, да власништво над
обећаном земљом и даље припада Израелу (Јеврејима). Није важно што су у
прошлости БОГУ служили без много
жустрине. БОГ познаје њихова срца и
оно што је ОН обећао ће се догодити.6
Бог зна да ће се њихово неверовање
претворити у веровање;7 то се дешава
сада! Земља и даље припада Израелу,
у складу с БОЖЈИМ обећањем. (2)
Поред тога, увођење условног завета,
под којим је Израел тада живео, није
могло да потисне и није потиснуло
првобитно милостиво обећање које
се тиче БОЖЈЕГ циља. То је основна
чињеница којом Павле поткрепљује
своје тврдње када пише: „Ово пак велим: завет, који је од БОГА потврђен
за ХРИСТА, не одбацује закон, који
је постао после четири стотине и
тридесет година, да укине обећање.“
(Галатима 3:17). (3) Овај завет је потврда и проширење првобитног Аврамовог завета. Овај палестински или
светски завет посебно истиче део о
територији из Аврамовог завета.8 Ово
истицање, које долази након вољног
неверовања и непокоравања у животу
народа, потврђује став да је првобитно
обећање дато да би се испунило упркос
непокорности.
ОДРЕДБЕ
ПАЛЕСТИНСКОГ И
СВЕТСКОГ ЗАВЕТА
Овај такозвани завет спомиње се
у Петој књизи Мојсијевој (30:1-3, 5-9):
„А кад дође на тебе све ово, благослов

и клетва коју изнесох преда те, ако их
се опоменеш у срцу свом, где би год
био међу народима, у које те загна
ГОСПОД БОГ твој, и обратиш се ка
ГОСПОДУ БОГУ свом и послушаш
глас ЊЕГОВ у свему што ти ја заповедам данас, ти и синови твоји, из свега
срца свог и из све душе своје, тада ће
ГОСПОД БОГ твој повратити робље
твоје и смиловаће се на тебе, и опет
ће те сабрати између свих народа, по
којима те буде расејао ГОСПОД БОГ
твој. [Ово се десило 1948. и наставља
се до дан данас]. …И одвешће те опет
ГОСПОД БОГ твој у земљу коју беху
наследили оци твоји, и наследићеш
је…И обрезаће ГОСПОД БОГ твој
срце твоје и срце семена твог, да би
љубио ГОСПОДА БОГА свог из свега
срца свог и из све душе своје, да будеш
жив. А све клетве ове обратиће ГОСПОД БОГ твој на непријатеље твоје…
А ти кад се обратиш и станеш слушати глас ГОСПОДА БОГА свог и творити све заповести ЊЕГОВЕ, које ти
ја данас заповедам, даће ти ГОСПОД
БОГ твој срећу…јер ће ти се ГОСПОД
БОГ твој опет радовати чинећи ти добро.“
Када анализирамо овај пасус Светог писма, видимо да постоји седам
главних делова БОЖЈЕГ циља. (1)
Овај народ ће ишчезнути са земље
због неверништва (5. Мојсијева 28:6368, 30:1-3). (2) Израел ће се покајати
у будућности (5. Мојсијева 30:1-3).
(3) Њихов МЕСИЈА ће се вратити (5.
Мојсијева 30:3-6). (4) Израел ће се
вратити на ову земљу (5. Мојсијева
30:5). Ово се десило 1948. (5) Израел ће бити преобраћен као народ (5.
Мојсијева 30:4-8, Римљанима 11:2627). (6) Непријатељима Израела ће се
судити (5. Мојсијева 30:7). (7) Народ
ће потом примити потпун благослов
(5. Мојсијева 30:9).
Док проучавам овај пасус, видим
да су многа различита обећања која
утврђују (или треба да утврде) сврху
овог завета дата не само Палестинцима, већ читавом свету. Човек мора
да верује да БОГ схвата овај завет

озбиљно и да МУ је он изузетно важан. БОГ не само да гарантује Израелу поседовање ове земље (територије),
већ преузима на СЕБЕ обавезу да
осуди и уклони све непријатеље Израела и подари Израелу ново срце,
преобраћење, пре него што га врати
на ову територију.9
Овај исти завет потврђен је
у каснијој историји Израела, у
предсказању пророка Језекиља. БОГ је
потврдио СВОЈУ љубав према Израелу док је овај био још у повоју (Језекиљ
16:1-7). ОН га подсећа да је изабран и
да је повезан браком с Јеховом (стихови 8-14). Међутим, он се бавио курварством (стихови 15-34). Зато је кажњен
тако што је расејан по свету (стихови
35-52). То није коначна пресуда или
одбацивање Израела, јер ће он доживети препород (стихови 53-63).
Тај препород се заснива на БОЖЈЕМ
обећању: „Али ћу се ЈА опоменути завета СВОГ који сам учинио с тобом
у време младости твоје, и утврдићу
ти вечан завет. Тада ћеш се опоменути путева својих и постидећеш се кад
примиш сестре своје старије од себе и
млађе, које ћу ти дати за кћери, али не
по твом завету. И ЈА ћу утврдити завет СВОЈ с тобом, и познаћеш да сам
ЈА ГОСПОД“ (Језекиљ 16:60-62).
Тако БОГ поново потврђује СВОЈ
завет Израелу, свету и Палестинцима. Ако погледамо првобитно БОЖЈЕ
обећање - ствари које морају да се
догоде да би се ова обећања испунила – буквално испунила – видимо да
(1) Израел мора да буде преобраћен
као нација.10 (2) Мора да се поново
окупи у Израелу са све четири стране
света.11 (3) Израел мора да се чврсто
утвдри на својој територији коју му је
БОГ дао у посед. Мора својим очима
да види суђење својим непријатељима
и мора да прими материјалне благослове који су му обећани.12
Овај завет треба да има снажан
утиицај на сваку особу која проучава предсказање о крају времена.
Већина овога се већ испунила. Није
сав Израел Израел.13 Његов народ је

6 1 Мој. 17:5-8, 48:3-4, 3 Мој. 26:40-45, 5 Мој. 4:29-31, 30:1-5, Пс. 9:10, 105:6-11, 145:18, Ис. 27:6, Јез. 47:13-20, Мих. 7:18-20 7 Рим. 9:25-27, 11:19-24 8 1 Мој. 12:1-3, 7,
15:7, 17:1-8 9 5 Мој. 33:26-29, Ис. 59:18-19, Јер. 31:31-34, Јез. 6:8-10, 11:17-20, 36:24-36, Јев. 8:10-12 10 Зах. 12:1-10, Рим. 11:26-27 11 Ис. 11:12, Јез. 39:23-29, Ам. 9:14-15,
Соф. 3:17, 19-20, Зах. 8:7-8 12 1 Мој. 12:1-3, 26:1-5, 5 Мој. 8:18, 28:1-14, Проп. 5:19, Ис. 49:26, 66:20-24, Јер. 30:16-24, Јез. 39:1-21, Јл. 2:18-21, 3:16-21 13 Јн. 4:23-24, Рим.
1:16-17, 9:6-8, 11:2-15, Гал. 3:7-9, 28, Еф. 2:11-22, Отк. 7:9, 13-15
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окупљен. Хиљаде њих верују у ИСУСА као свог МЕСИЈУ. Још увек нису
видели уништење својих непријатеља,
али овај завет је вечан и безуслован
и мора да буде потпуно испуњен.
Они су засигурно нација и чврсто
су утврђени. Како ја то видим, биће
још преобраћања и још прогона, а
онда ће уследити тотално уништење
свих непријатеља изабраног БОЖЈЕГ

народа и омиљеног БОЖЈЕГ места на земљи, Израела (Исаија 11:1112, 27:12-13, 43:1-8, 49:8,16, 66:20-22,
Јеремија 16:14-16, 23:3-8, 30:10-11,
31:1-19, 31-37, Језекиљ 11:17-21, 20:3338, 34:11-16, 39:25-29, Осија 1:10-11,
Јоило 3:17-21, Амос 9:11-15, Михеј 4:18, Софонија 3:14-20, Захарија 8:1-8).
Ово је обећање дато свим овим свецима. Без обзира на то што нису дожи-

вели да виде испуњење ових обећања,
видеће га како се испуњава оног јутра
када буду васкрсли, видеће како се све
понавља. Као што је Бог заповедио:
Шабат је створен за човека (да се одмори и посматра како Бог све испуњава),
а не човек за Шабат (одмор). Дакле
Син човечји је и ГОСПОДАР Шабата
(одмора и испуњења) (Марко 2:27-28).

(Наставак на страни 4)

ПИСМА ПАСТОРУ АЛАМУ

Индија
Поздрави у име милостивог Исуса.
Примио сам ваше билтене, један пакет. Хвала
вам. Све ваше билтене сам лепо разделио.
Молим се за вас, вашу цркву и породицу.
Молим вас да се молите за мене и да ми
пошаљете још билтена. Хвала вам.
Ваш вољени брат у Христу,
Пастор Кому Бабурао
Област Кхаммам
Андра Прадеш, Индија
Пастор Кому Бабурао дели јеванђељску литературу
пастора Алама на телугу језику у провинцији Андра
Прадеш, Индија.

Кенија
Поздрави у име нашег Господа и
Спаситеља,
Имам дивну прилику да с вама
поделим да се осећам благословеном
због ваше емисије на радију Источна
Африка.
Имала је велики утицај на мој живот
и мене као Кенијку па сам великом броју
својих пријатеља испричала о вашој
цркви.
Молим вас да ми пошаљете корисну
хришћанску литературу.
У Његово славно име,
Ребека Мутони		
Кенија, Африка

Аламо цркве на интернету

www.alamoministries.com

Поштовани пасторе Аламо,
Поздрављам вас у име нашег
Господа Исуса Христа,
Ви спасавате многе душе и дајете
љубав и мир свету. Ви сте наша нада
кроз Божју милост.
Ви сте охрабрење јер су ваше

поруке продубиле моје духовно
корачање уз Бога.
Нека вас Отац на Небесима обилно
благослови док настављате свој пут
ка Њему.
Ваш у Његово Свето име,
Елвис Кинја
Меру, Кенија, Африка

Ајова

У Ветерлоу, Ајова, ученик прве године средње школе „West High
School“, унук човека ког познајем, био је на часу на ком им је професор
причао лажи о постању, великом праску. Алекс Мајкл Ландерс је устао
и рекао: „То није истина. Бог је створио небеса и земљу.“ Професор
је одговорио: „Није нам дозвољено да то предајемо овде.“ Алекс је
одговорио: „Одбијам да долазим у школу и слушам лажи. У школу сам
дошао да бих сазнао истину.“
За мене је прича овог 15-годишњег младића најмоћније сведочење из
државног школства које сам икада чуо. Молимо се да сви постану као овај
младић. Читава наша црква је веома поносна на њега. Нека сваки млади
хришћанин који похађа државну школу уради онако како је урадио овај
млади хришћанин па ће доћи до препорода међу омладином.
Пастор Тони Аламо
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ПАЛЕСТИНСКИ
ЗАВЕТ
(Наставак са стране 3)
Мир у Израелу ће доћи онда када
БОГ уништи све његове непријатеље,
што ће се збити врло брзо!14
Мир ће бити ваш када прихватите ИСУСА, јеврејског МЕСИЈУ, као
свог ГОСПОДА и БОГА. Бићете уништени ако се борите против ЊЕГА
и ЊЕГОВОГ народа као што је био
случај у Јерихону.15
Прихватите ИСУСА изговарајући
ову молитву:
Тони Аламо је вероватно највећи
патриота ког је ова земља икада имала.
Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ,
смилуј се на моју душу, мене грешника.16 Верујем да је ИСУС ХРИСТ
СИН живог БОГА.17 Верујем да је
умро на крсту и своју вредну крв
просуо да би сви моји прошли греси
били опроштени.18 Верујем да је БОГ
васкрсао ИСУСА из мртвих помоћу
СВЕТОГ ДУХА,19 и да ОН седи с десне
стране БОГУ у овом моменту и чује
моје признање греха и ову молитву.20

Отворио сам врата мога свога и позивам ТЕ у своје срце, ГОСПОДЕ
ИСУСЕ.21 Спери све моје прљаве грехе
у вредној крви коју си ТИ пролио уместо мене на крсту у Калварији.22 ТИ ме
нећеш одбацити, ГОСПОДЕ ИСУСЕ;
ТИ ћеш опростити моје грехе и спасити душу моју. Знам то, јер ТВОЈА РЕЧ,
БИБЛИЈА, тако каже.23 ТВОЈА РЕЧ
каже да ТИ никога нећеш одбацити,
а то значи ни мене.24 Зато знам да си
ме чуо и знам да ћеш ми одговорити и
знам да сам спашен.25 Захваљујем ТИ
се, ГОСПОДЕ ИСУСЕ, што си спасио
моју душу и показаћу ти своју захвалност тако што ћу чинити оно што ТИ
заповедаш и нећу више грешити.26
Након спасења, ИСУС каже да будемо
крштени, тако што ћемо се у потпуности
потопити у воду, у име ОЦА и СИНА и
СВЕТОГ ДУХА.27
Марљиво учите Библију (Свето
писмо) аутора Ђура Даничића и Вука
Караџића (The English King James
Version) и чините како она каже.28
ГОСПОД жели да и другима кажете
о свом спасењу (Марко 16:15). Можете
да постанете дистрибутер јеванђељске
литературе пастора Тонија Алама.

Послаћемо вам литературу бесплатно. Позовите нас или нам пошаљите
и-мејл ради додатних информација.
Поделите ову поруку и с другима.
Ако желите да свет буде спасен,
као што то ИСУС заповеда, онда не
одузимајте од БОГА ЊЕГОВЕ десетке
и дарове. БОГ рече: „Eда ли ће човек
закидати БОГА? А ви мене закидате;
и говорите: У чем ТЕ закидамо? У
десетку и приносу. Проклети сте, јер
МЕ закидате, ви, сав народ [и цели
свет]. Донесите све десетке [десетак је
10% вашег бруто прихода] у спреме да
буде хране [духовна храна] у МОЈОЈ
кући [спашене душе] и окушајте МЕ у
том, вели ГОСПОД над војскама,
хоћу ли вам отворити уставе небеске
и излити благослова на вас да вам
буде доста. И запретићу вас ради
прождрљивцу, те вам неће кварити
рода земаљског, и винова лоза у пољу
неће вам бити неродна, вели ГОСПОД
над војскама. И зваће вас блаженим сви народи, јер ћете бити земља
мила, вели ГОСПОД над војскама“
(Малахија 3:8-12).
Тони Аламо је вероватно највећи
патриота ког је ова земља икада имала.

14 Јез. 38:14-23, гл. 39, Зах. 12:1-9, Отк. 20:7-10 15 ИНав. 6:2-17, 20-21, 24-25 16 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 17 Мт. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Јн. 9:35-37, Рим. 1:3-4
18 Дап. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Jн. 1:7, Отк. 5:9 19 Пс. 16:9-10, Мт. 28:5-7, Мк. 16:9, 12, 14, Јн. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Дап. 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7 20 Лк.
22:69, Дап. 2:25-36, Јев. 10:12-13 21 1 Кор. 3:16, Отк. 3:20 22 Еф. 2:13-22, Јев. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Јн. 1:7, Отк. 1:5, 7:14 23 Мт. 26:28, Дап. 2:21,4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14
24 Мт. 21:22, Јн. 6:35, 37-40, Рим. 10:1З 25 Јев. 11:6 26 Јн. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Отк. 7:14, 22:14 27 Мт. 28:18-20, Јн. 3:5, Дап. 2:38, 19:3-5, 28 5 Мој. 4:29,
13:4, 26:16, ИНав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Јак. 1:22-25, Отк. 3:18

Обратите нам се за више информација и литературу која може да вас интересује.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Линија за молитве и информације, отворена 24 сата: (661) 252-5686 • Факс (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

Хришћанске цркве Тонија Алама обезбеђују место за живот са свим животним потрепштинама свима
на нашим локацијама у САД који истински желе да служе ГОСПОДУ свим срцем, душом, мишљу и снагом.
Служба се одржава у граду Њујорку сваког уторка у 20.00 сати а на другим локацијама сваку ноћ.
Позовите број (908) 937-5723 за више информација. ОБРОЦИ СЕ СЛУЖЕ НАКОН СЛУЖБЕ.
Затражите књигу „Месија“ од пастора Алама која показује да се ХРИСТ открива у преко 333 пророчанства из Старог завета.
Постаните радник у жетви душа тако што ћете постати дистрибутер литературе пастора Алама.
Сва наша литература и звучне поруке су бесплатне, укључујући и поштанске трошкове.
Ако вам неко покуша наплатити било шта, позовите (661) 252-5686 на наш рачун.

ОВА ЛИТЕРАТУРА У СЕБИ НОСИ ИСТИНСКИ ПЛАН СПАСЕЊА (Дела 4:12).
НЕ БАЦАЈТЕ ЈЕ, ДАЈТЕ НЕКОМ ДРУГОМ.
Вас, који ово читате у другим земљама, позивамо да преведете ову литературу на своје језике.
Приликом штампе, наведите ауторска права и број регистрације:
© Ауторска права, септембар 2011. 2014. Сва права задржана, Светски пастор Тони Аламо ® регистровано у септембру 2011. 2014.
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