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W późnej epoce brązu (1500-1200 

p.n.e.), Izraelici przybyli do ziemi Kana-

an. Podbój Palestyny przez Izraelitów miał 

miejsce około 1400 p.n.e. (wg. chronologii 

masoreckiej).1 Palestyńczycy zamieszki-

wali ziemię Kanaan. BÓG nakazał Izra-

elowi zniszczenie Kanaan (Kanaanitów), 

jak również innych narodów. Jeśli Izrael 

nie posłuchałby nakazu PANA, wszystkie 

te narody, którym pozwoliłby egzystować, 

miały się stać cierniem w jego boku.2 

Palestyńczycy wywodzą swoją historię 

od Kanaana, syna Chama. Kanaan, syn 

Chama, jest ojcem Sydona (Księga Rodza-

ju 10:15-20), czyli ludów fenickich (czarne 

ludy). Hatti (tzn. Hetyci), Jebuzyci, Amo-

ryci, Girgaszyci, Chiwwici, Felachowie, 

Arkici (mieszkańcy Arki), Synici, Arwa-

dyci, ludy Tartos, Semaryci, ludy Sumry, 

Chamatyci – to wszystko Kanaanici – od 

Sydonu do Gerar aż po Gazę, Sodomę i 

Gomorę, jak również po miasta Adma, 

Zeboim, Lasza, oraz Refaici – byli giganta-

mi (Księga Powtórzonego Prawa 2:11, 20). 

Amoryci, Emici (giganci), Zamzummici 

(czyli Zuzim), Ammonici (czyli Cham) i 

Anak (czyli Anakici) byli również gigan-

tami (Księga Powtórzonego Prawa 3:11, 

Księga Liczb 13:33).3 Kanaan jest ojcem 

wszystkich ludów afrykańskich włączajac 

w to Palestynę.4 

Przymierze, które można by nazwać 

przymierzem palestyńskim albo przy-

mierzem wszystkich narodów jest po pro-

stu obietnicą złożoną przez BOGA Pale-

styńczykom, Arabom, narodom Iraku, 

Iranu, Libanu, Korei i wszystkim innym 

narodom świata, że kraina Izrael należy 

do Izraela (do ludu żydowskiego)!!5 Przy-

mierze to można równie dobrze nazwać 

przymierzem rosyjskim, przymierzem 

1 The New Unger’s Bible Dictionary (Nowy Słownik Biblijny Ungera), str. 954  2 Ks. Wyjścia 23:27-33, Ks. Liczb 33:53-55, Ks. Jozuego 23:12-13, Ks. Sędziów 2:1-5  3 The New Unger’s Bible Dictionary

(Nowy Słownik Biblijny Ungera), str. 956  4 The New Unger’s Bible Dictionary (Nowy Słownik Biblijny Ungera), str. 956  5 Ks. Rodzaju 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, Ks. Wyjścia 6:2-4, 8, 32:13, Ks. Kapłańska 20:23-24, Ks. Powtórzonego Prawa 1:8, Ks. Jozuego 13:1-6, 1 Ks. Kronik 16:12-19, 2 Ks. Kronik 20:7, Ks. Nehemiasza 9:7-8, Ks. Psalmów 105:5-11  
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chińskim, przymierzem północnoame-

rykańskim, przymierzem południowo-

amerykańskim, środkowoamerykańskim 

albo przymierzem wszystkich narodów. 

Jest to BOŻE przymierze z Izraelem, Pa-

lestyną, U.S.A., Rosją, Wielką Brytanią, 

Chinami, Arabami i z całym światem!!

ZNACZENIE 
OGÓLNOŚWIATOWEGO 

PRZYMIERZA
Jest to przymierze o ogromnym zna-

czeniu. (1) Jest ono dla Izraela potwier-

dzeniem, w sposób nie pozostawiający 

żadnych wątpliwości, że ziemia ta nadal 

należy do Izraela (ludu żydowskiego). 

Nie jest istotne, że w przeszłości byli oni 

opieszali w służbie BOGU. BÓG zna ich 

serca i obietnica, którą im złożył spełni 

się.6 BÓG wie, że ich brak wiary zamieni 

się w wiarę:7 już teraz jesteśmy tego świad-

kami! Ta ziemia nadal należy do Izraela, 

zgodnie z obietnicą BOGA. (2) Ponadto, 

wprowadzenie warunkowego przymie-

rza, które obowiązywało Izrael w tamtych 

czasach, nie mogło znieść ani nie zniosło 

pierwotnej obietnicy BOGA, ani BOŻEJ 

intencji. Fakt ten stanowi podstawę argu-

mentu sformułowanego przez Pawła, gdy 

pisał on, że przymierza zawartego przez 

Boga z Abrahamem nie unieważnia pra-

wo nadane 430 lat później Mojżeszowi 

(List do Galatów 3:17). (3) Przymierze to 

(tzn. Prawo Mojżeszowe) jest rozwinię-

ciem przymierza Abrahamowego.8 Owo 

palestyńskie lub – używając wyżej sfor-

mułowanego określenia – światowe przy-

mierze akcentuje kwestię własności ziemi, 

która jest przedmiotem przymierza Abra-

hamowego. Ten właśnie akcent, położony 

już po dobrowolnym odrzuceniu wiary i 

nieposłuszeństwie narodu, wspiera tezę, 

że pierwotna obietnica została udzielona 

z intencją wypełnienia jej pomimo okaza-

nego nieposłuszeństwa. 

PRZESŁANKI PRZYMIERZA 
Z PALESTYNĄ 

I Z WSZYSTKIMI NARODAMI
To wyżej określone przymierze jest 

wspomniane w Księdze Powtórzonego 

Prawa 30:1-3, 5-9: „Gdy tedy przyjdzie na 

cię to wszystko, błogosławieństwo i prze-

kleństwo, które ci przedłożyłem, i weź-

miesz je sobie do serca pośród wszystkich 

narodów, dokąd wypędzi cię PAN, BÓG 

twój; i nawrócisz się do PANA, BOGA 

twego i będziesz słuchał JEGO głosu zgod-

nie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazu-

ję, ty i twoi synowie, z całego serca twego 

i z całej duszy twojej; to wtedy przywróci 

PAN, BÓG twój twoich jeńców i zmiłuje 

się nad tobą, i zgromadzi cię z powrotem 

ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył 

PAN, BÓG twój. [To wykonało się w 1948 

roku i trwa do dnia dzisiejszego.] … I spro-

wadzi cię PAN, BÓG twój, do ziemi, którą 

posiadali twoi ojcowie, i posiądziesz ją i 

ty… I obrzeza PAN, BÓG twój, twoje ser-

ce i serca twego potomstwa, abyś miłował 

PANA, BOGA twego, z całego serca twego 

i z całej duszy twojej, abyś żył; włoży zaś 

PAN, BÓG twój wszystkie te przekleństwa 

na twoich nieprzyjaciół… Ty zaś nawrócisz 

się i będziesz słuchał głosu PANA, i speł-

niał wszystkie JEGO przykazania, które 

ja ci dziś nadaję; obficie obdarzy cię PAN, 

BÓG twój, dobrem… gdyż PAN znów ra-

dować się będzie twoją pomyślnością”. 

Kiedy analizujemy ten fragment Pi-

sma, widzimy, że na zamiar BOGA składa 

się siedem podstawowych elementów. (1) 

Naród izraelski zostanie pozbawiony zie-

mi z powodu niewierności (Księga Powtó-

rzonego Prawa 28:63-68, 30:1-3). (2) Izrael 

będzie w przyszłości żałować za swoją winę 

(Księga Powtórzonego Prawa 30:1-3). (3) 

MESJASZ Izraela powróci (Księga Powtó-

rzonego Prawa 30:3-6). (4) Izrael odzyska 

swoją ziemię (Księga Powtórzonego Prawa 

30:5). To nastąpiło w roku 1948. (5) Izrael 

jako naród przejdzie nawrócenie. (Księ-

ga Powtórzonego Prawa 30:4-8, List do 

Rzymian 11:26-27). (6) Wrogowie Izraela 

zostaną osądzeni (Księga Powtórzonego 

Prawa 30:7). (7) Naród izraelski otrzyma 

wtedy pełne błogosławieństwo (Księga Po-

wtórzonego Prawa 30:9). 

Rozważając ten fragment tekstu, roz-

różniamy cały szereg obietnic, które okre-

ślają (lub powinny określać) cel tego przy-

mierza, nie tylko z Palestyńczykami, ale 

również ze wszystkimi narodami. Należy 

sądzić, że BÓG poważnie traktuje to przy-

mierze, i że jest ono dla NIEGO niezwykle 

ważne. BÓG nie tylko gwarantuje Izraelo-

wi posiadanie ziemi obiecanej, ale również 

sam SIEBIE obliguje, aby sądzić i usuwać 

wszystkich wrogów Izraela i odmienić ser-

ce Izraela, aby nawrócił się przed powro-

tem do swej ziemi.9 

To samo przymierze jest potwierdzone 

w historii narodu izraelskiego przedsta-

wionej w innej części Pisma przez proroka 

Ezechiela. BÓG potwierdza w tym proroc-

twie SWOJĄ miłość do Izraela z wczesne-

go okresu życia narodu – okresu młodości 

(Księga Ezechiela 16:1-7). Ezechiel przypo-

mina, że Izrael został wybrany i związany 

z JAHWE węzłem pokrewieństwa, na po-

dobieństwo związku małżeńskiego (Księga 

Ezechiela 16:8-14). Ale Izrael wybrał rolę 

nierządnicy (Księga Ezechiela 16:15-34). 

Dlatego też został ukarany przez rozpro-

szenie narodu (Księga Ezechiela 16:35-52). 

Nie oznacza to jednak ostatecznego wy-

roku względem Izraela ani jego odrzuce-

nia, bo ma jeszcze nastąpić jego restytucja 

(Księga Ezechiela 16:53-63). Ma ona swoje 

źródło w obietnicy BOGA: „Lecz wspo-

mnę o moim przymierzu z tobą w dniach 

twojej młodości i odnowię z tobą przy-

mierze wieczne. I wspomnisz o swoim po-

stępowaniu, i zawstydzisz się, gdy wezmę 

twoje siostry, zarówno starsze [Samaria] 

jak i młodsze [Sodoma] od ciebie, i dam ci 

je za córki, lecz nie na mocy przymierza z 

tobą. I odnowię MOJE przymierze z tobą, 

i poznasz, że JA jestem PANEM” (Księga 

Ezechiela 16:60-62). 

W ten sposób PAN potwierdza swoje 

przymierze z Izraelem, z całym światem 

i z Palestyńczykami. Analizując pierwot-

ną obietnicę PANA i te jej warunki, któ-

re muszą zaistnieć, aby obietnica została 

spełniona – spełniona w sposób dosłowny 

– widzimy, że (1) Izrael musi nawrócić się 

jako naród.10 (2) Jego członkowie muszą 

powrócić do ziemi Izraela z czterech krań-

ców ziemi.11 (3) Izrael musi się nieodwo-

łalnie osiedlić na swojej ziemi, którą ma 

oddaną na własność. Musi być świadkiem 

sądu nad swoimi wrogami i musi otrzy-

mać materialne błogosławieństwa, jakie 

zostały mu przyrzeczone.12 

Treść tego przymierza z pewnością 

wywiera silne wrażenie na każdym, kto 

badał proroctwa dotyczące końca świata. 

Większość warunków, o których jest w 

6 Ks. Rodzaju 17:5-8, 48:3-4, Ks. Kapłańska 26:40-45, Ks. Powtórzonego Prawa 4:29-31, 30:1-5, Ks. Psalmów 9:11, 105:6-11, 145:18, Ks. Izajasza 27:6, Ks. Ezechiela 47:13-20, Ks. Micheasza 7:18-20  7 List 

to Rzymian 9:25-27, 11:19-24  8 Ks. Rodzaju 12:1-3, 7, 15:7, 17:1-8  9 Ks. Powtórzonego Prawa 33:26-29, Ks. Izajasza 59:18-19, Ks. Jeremiasza 31:31-34, Ks. Ezechiela 6:8-10, 11:17-20, 36:24-36, List do 

Hebrajczyków 8:10-12  10 Ks. Zachariasza 12:1-10, List do Rzymian 11:26-27  11 Ks. Izajasza 11:12, Ks. Ezechiela 39:23-29, Ks. Amosa 9:14-15, Ks. Sofoniasza 3:17, 19-20, Ks. Zachariasza 8:7-8  12 Ks. 

Rodzaju 12:1-3, 26:1-5, Ks. Powtórzonego Prawa 8:18, 28:1-14, Ks. Koheleta 5:19, Ks. Izajasza 49:26, 66:20-24, Ks. Jeremiasza 30:16-24, Ks. Ezechiela 39:1-21, Ks. Joela 2:18-21, 3:16-21  

(Ciąg dalszy ze strony 1)
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nich mowa została spełniona. Cały Izra-

el nie jest Izraelem.13 [Wszyscy którzy są 

częścią Izraela w sensie fizycznym nie są 

częścią Izraela duchowego.] Naród izra-

elski został zgromadzony. Tysiące jego 

członków wierzą w JEZUSA jako swoje-

go MESJASZA. Nie dokonało się jeszcze 

zniszczenie jego wrogów, ale przymierze 

to jest przymierzem wiecznym i bezwa-

runkowym i wymaga pełnej realizacji. 

Izrael jest niewątpliwie jednym narodem 

o silnych korzeniach. Jest dla mnie jasne, 

że będziemy świadkami jeszcze dalszych 

nawróceń, dalszych prześladowań, a na-

stępnie całkowitej destrukcji wszystkich 

wrogów BOŻEGO narodu wybranego, 

Izraela, miejsca na ziemi, które BÓG so-

bie upodobał (Księga Izajasza 11:11-12, 

27:12-13, 43:1-8, 49:8, 16, 66:20-22; Księ-

ga Jeremiasza 16:14-16, 23:3-8, 30:10-11, 

31:1-19, 31-37; Księga Ezechiela 11:17-

21, 20:33-38, 34:11-16, 39:25-29; Księga 

Ozeasza 1:10-11; Księga Joela 3:17-21; 

Księga Amosa 9:11-15; Księga Micheasza 

4:1-8; Księga Sofoniasza 3:14-20; Księga 

Zachariasza 8:1-8). Jest to obietnica udzie-

lona wszystkim tym bożym mężom. Nie-

istotne jest to, że nie dane im było dożyć 

spełnienia tych zobowiązań; zobaczą je w 

Kenia

Indie
Witaj w Imię Jezusa Chrystusa. Otrzymałem Twój 

biuletyn, jedną paczkę. Dziękuję. Rozdałem biulety-

ny, które zostały dobrze przyjęte. Modlę się za Cie-

bie, za Twoje duszpasterstwo i Twoją rodzinę. Proszę, 

módl się za mnie i przyślij mi więcej biuletynów. 

Dziękuję.

Twój kochający brat w Chrystusie,

Pastor Kommu Baburao

Dystrykt Khammam 

Andhra Pradesh, Indie

Pastor Kommu Baburao rozdaje w Andhra Pradesh w In-

diach chrześcijańską literaturę napisaną przez Pastora Ala-

mo i przetłumaczoną na język Telugu

Pozdrowienia dla Ciebie w Imię naszego 

Pana i Zbawiciela,

Bardzo się cieszę, że mam możliwość 

przekazania, jak cenne są dla mnie Twoje 

audycje nadawane przez stację radiową East 

Africa. 

Audycje te mają wielki wpływ na mnie 

jako Kenijczyka i wielu moich przyjaciół usły-

szało ode mnie o Twoim duszpasterstwie. 

Proszę o przesłanie mi wszelkiej poży-

tecznej literatury chrześcijańskiej. 

Pozdrawiam w imię Wszechmogącego,

Rebecca Muthoni                            Kenia, Afryka

Iowa
W Waterloo, w stanie Iowa, uczeń pierwszej klasy szkoły średniej West High 

School, wnuk mojego znajomego, usłyszał na lekcji, że nauczyciel dopuścił się kłam-

stwa, opowiadając o stworzeniu świata, jakie miało nastąpić w wyniku WIELKIE-

GO WYBUCHU. Alex Michael Landers wstał i powiedział: „To nieprawda. To Bóg 

stworzył niebo i ziemię”. Nauczyciel odpowiedział na to: „Nie wolno nam tego tutaj 

nauczać”. Alex odpowiedział mu: „Nie zgadzam się, abym przychodząc do szkoły, 

musiał wysłuchiwać kłamstw. Chodzę do szkoły, żeby dowiedzieć się prawdy”.

Dla mnie jest to najbardziej przemawiające świadectwo złożone przez 15-letnie-

go młodego człowieka w systemie szkolnictwa publicznego. Módlmy się, aby wszy-

scy stali się tacy jak ten młody człowiek. Nasz cały kościół jest z niego bardzo dumny. 

Niech cała młodzież chrześcijańska, która uczęszcza do publicznych szkół postępuje 

tak, jak ten młody mężczyzna, a wówczas nastąpi wśród nich odrodzenie duchowe. 

Pastor Tony Alamo

13 Ew. Jana 4:23-24, List do Rzymian 1:16-17, 9:6-8, 11:2-15, List do Galatów 3:7-9, 28, List do Efezjan 2:11-22, Apokalipsa Jana 7:9, 13-15  

Ewangelista Tony Alamo,

Drogi Bracie,

Pozdrowienia dla Ciebie w Imieniu na-

szego Pana Jezusa Chrystusa,

Prowadzisz wiele dusz ku zbawieniu i 

rozpowszechniasz na świecie miłość i po-

kój. Z łaski Pana napawasz nas nadzieją.

Jesteś też dla mnie inspiracją, a prze-

kazywana przez Ciebie wiedza pogłębiła 

moje zrozumienie Boga. 

Niech niebieski Ojciec szczodrze błogo-

sławi Ci na Twojej drodze ku Niemu.

Twój w Najświętsze Imię Pana,

Elvis Kinyua                        Meru, Kenia, Afryka
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dniu sądu ostatecznego, kiedy wszystko 

to zostanie ponownie ukazane ich oczom. 

Zgodnie z obietnicą BOGA: szabat został 

stworzony dla człowieka (dla odpoczyn-

ku i aby oglądać BOGA wypełniającego 

wszystkie swe obietnice), a nie człowiek 

dla szabatu (odpoczynku): tak więc SYN 

CZŁOWIECZY jest WŁADCĄ również i 

szabatu (odpoczynku i spełnienia) (Ewan-

gelia Marka 2:27-28). 

Pokój nastąpi w Izraelu, kiedy BÓG 

zniszczy wszystkich jego wrogów, co na-

stąpi już wkrótce!14 

Pokój zagości, kiedy przyjmiecie JEZU-

SA, żydowskiego MESJASZA, jako swoje-

go PANA i BOGA. Sprowadzicie na siebie 

zgubę, jeśli przeciwstawicie się JEMU lub 

JEGO narodowi, tak jak to miało miejsce 

w Jerychu.15 

Przyjmijcie GO odmawiając poniższą 

modlitwę:

Panie mój Boże, zmiłuj się nade mną 

grzesznikiem.16 Wierzę, że Jezus Chrys-

tus jest Synem żywego Boga.17 Wierzę, 

że umarł na krzyżu i wylał swą drogo-

cenną krew za odkupienie wszystkich 

moich dotychczasowych grzechów.18

Wierzę, że Bóg wskrzesił Jezusa z mar-

twych mocą Ducha Świętego19 i że w tej 

chwili zasiada On po prawicy Boga, słu-

chając mojego wyznania grzechów i tej 

modlitwy.20 Otwieram bramę mojego 

serca i zapraszam Cię, Panie Jezu, abyś 

zamieszkał w nim.21 Zmyj wszystkie 

moje grzechy swoją drogocenną krwią, 

której rozlanie na krzyżu Kalwarii przy-

padło w udziale Tobie, zamiast mnie.22

Nie odwrócisz się ode mnie, Panie Jezu; 

przebaczysz mi moje grzechy i zbawisz 

moją duszę. Wiem o tym, bo tak mówi 

Twoje Słowo, które jest Biblią.23 Biblia 

ta obiecuje, że nikogo nie odrzucisz, 

także i mnie.24 Dlatego wiem, że mnie 

usłyszałeś i wiem, że mi odpowiedziałeś 

i wiem, że jestem zbawiony.25 Dziękuję 

Ci Panie Jezu za zbawienie mojej duszy 

i okażę Ci swoją wdzięczność, wypeł-

niając Twoje przykazanie, aby więcej 

nie grzeszyć.26 

Oto zrobiłeś pierwszy krok z pięciu 

potrzebnych do przyjęcia zbawienia. Dru-

gim krokiem jest codzienne branie swego 

krzyża aby wstąpić w ślady JEZUSA w celu 

umartwienia twej własnej woli, twej sa-

molubnej istoty oraz świata ze wszystkimi 

jego pożądliwościami. JEZUS oddał za nas 

swe życie, i chce, abyśmy i my porzucili 

nasze grzechem naznaczone życie.

Trzecim krokiem jest zmartwychwsta-

nie z grzesznego życia adamowego ku bez-

grzesznemu życiu Chrystusa. Krok czwar-

ty ma mieć miejsce w Ciele CHRYSTUSA, 

które PAN wyznaczył dla Ciebie. A piątym 

krokiem jest wykorzystanie tego stano-

wiska aby przyczynić się do zapewnienia 

Królestwa Niebieskiego na ziemi, to zna-

czy, aby doprowadzić do zbawienia zagu-

bionych dusz przez CHRYSTUSA. Musisz 

poznać SŁOWO BOŻE, a następnie pod-

dać mu się i czynić to, co SŁOWO BOŻE 

mówi, aby Kościół i świat widziały dowód 

twojego poddania się BOŻEMU SŁOWU, 

JEGO porządkowi i JEGO autorytetowi w 

tobie i poprzez ciebie.

Chwała PANU. Niechaj BÓG błogosła-

wi cię i obficie cię wynagrodzi.

Twój w cudownym imieniu JEZUSA, 

Pastor Tony Alamo

Tony Alamo jest prawdopodobnie naj-

większym patriotą, jakiego kiedykolwiek 

znały Stany Zjednoczone.

14 Ks. Ezechiela 38:14-23, rozdz. 39, Ks. Zachariasza 12:1-9, Apokalipsa Jana 20:7-10  15 Ks. Jozuego 6:2-17, 20-21, 24-25  16 Ks. Psalmów 51:6, List do Rzymian 3:10-12, 23  17 Ew. Mateusza 26:63-64, 

27:54, Ew. Łukasza 1:30-33, Ew. Jana 9:35-37, List do Rzymian 1:3-4  18 Dzieje Apostolskie 4:12, 20:28, List do Rzymian 3:25, 1 List Jana 1:7, Apokalipsa Jana 5:9  19 Ks. Psalmów 16:9-10, Ew. Mateusza 

28:5-7, Ew. Marka 16:9, 12, 14, Ew. Jana 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Dzieje Apostolskie 2:24, 3:15, List do Rzymian 8:11, 1 List do Koryntian 15:3-7  20 Ew. Łukasza 22:69, Dzieje Apostolskie 2:25-36, List 

do Hebrajczyków 10:12-13  21 1 List do Koryntian 3:16, Apokalipsa Jana 3:20  22 List do Efezjan 2:13-22, List do Hebrajczyków 9:22, 13:12, 20-21, 1 List Jana 1:7, Apokalipsa Jana 1:5, 7:14  23 Ew. 

Mateusza 26:28, Dzieje Apostolskie 2:21, 4:12, List do Efezjan 1:7, List do Kolosan 1:14  24 Ew. Mateusza 21:22, Ew. Jana 6:35, 37-40, List do Rzymian 10:13  25 List do Hebrajczyków 11:6  26 Ew. Jana 

5:14, 8:11, List do Rzymian 6:4, 1 List do Koryntian 15:10, Apokalipsa Jana 7:14, 22:14
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