Paștele
Haggadah

Proiectul Pastelui
Introducere
În Torah, Dumnezeu a stabilit pentru totdeauna momente pentru oameni - pe care le-a
numit „Moadimii”- pentru a se întâlni cu El. Paștele sau „Pesach” este primul dintre
aceste momente pentru sărbătorile Domnului.
Pastele este un fapt istoric care relatează eliberarea israeliților din robia lor în Egipt. În
calitate de credincioși în Domnul Isus, nu numai că ne aducem aminte de marea
minune a izbăvirii din Egipt, dar recunoaștem și că Paștele a prefigurat mântuirea
noastră de păcat și moarte. Dumnezeu i-a răscumpărat pe copiii Săi ca să poată trăi o
viață de libertate aducându-i onoare Lui. La fel, cu toții am fost răscumpărați de sclavie
și păcat. Pe măsură ce cinstim acest timp anume, să ne amintim răscumpărarea
noastră prin sângele Domnului Isus Mesia.
În timpul ultimelor ore ale Domnului Isus pe pământ, El a observat Paștele împreună
cu discipolii Săi. În timpul acestei mese, Domnul Isus a dezvăluit semnificația
elementelor Seder și a decretat că „trebuie să facem acest lucru în amintirea Lui” și a
sacrificiului Său pentru noi până când El se va întoarce din nou. 1 Corinteni 11:26
afirmă: „Căci ori de câte ori mănânci această pâine (nedospita) și bei aceast pahar
(Cupa Mântuirii), proclami moartea Domnului până la venirea Sa.” Următoarea
Haggadah se bazează pe ordinea tradițională de serviciu și este adaptată pentru a fi
utilizată de adepții neamului din Yeshua (Isus). Alături de elementele Sederului, vom
împărtăși legătura dintre Povestea Exodului și Cina cea de Taină. Pe măsură ce
observăm acest seder sau in alt fel spus: „mâncare cu rânduială”, ne bucurăm de acest
moment de mari binecuvântări și mântuire pe care Dumnezeu ni le dă prin Mântuitorul
nostru Mesia Isus. * În timpul Sederului, textul cu caractere italice indică acțiunile care trebuie luate și /
sau frazele care trebuie repetate de către participanți.
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Aprinderea lumânărilor

Onorând această sărbătoare rânduită de Dumnezeu, ne împărtășim din experiența
spirituală și fizică libertatea și răscumpărarea.
Ați venit la masă agitati de încordarea vieții de zi cu zi? Participați la această
sărbătoare a salvării cu noi. Dumnezeu este cel care ne scoate din robie și El este
același ieri, azi și pentru totdeauna.În timp ce femeile încep Sederul aducând lumina la
masă, să ne amintim că Dumnezeu a folosit o femeie pentru a aduce Mântuitorul
nostru, Lumina Lumii.
Femeile vor deschide oficial serviciul prin aprinderea lumânărilor:
Femeilor aprindeti luminarile la masa dumneavoastra.
Toate femeile spun împreună:
„Binecuvântat ești Tu, Doamne Dumnezeul nostru, Regele Universului, Care ne-ai
sfințit prin Cuvântul Tău și ne-ai dat pe Isus Mesia al nostru și ne-ai poruncit să fim o
lumină pentru lume.”
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Cele patru CUPE

In timpul acestui Seder vom bea patru pahare de suc de struguri care reprezintă cele
patru lucruri ce Dumnezeu a spus că le va face pentru copiii Săi în Exodul 6: 6 și 7:

Cupa sfințirii: „Vă voi scoate afară ...“
Cupa Eliberării: „Te voi aduce...”
Cupa Mântuirii: „Te voi răscumpăra ...”
Cupa restaurării: „Te voi lua ca poporul Meu ...”
Pentru fiecare din cele patru cupe există o împlinire tradițională așa cum se vede în
povestea Exodului și o împlinire de către Isus. Vom analiza ambele împliniri începând
cu Cupa Sfințirii.
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Cupa de sfințire „Te voi scoate de sub jugul

egiptenilor”
Cu această primă cupă ne amintim că Dumnezeu i-a salvat pe copiii Săi din Egipt și i-a
pus deoparte din lume. Dumnezeu a auzit strigătele poporului Său, și-a amintit
făgăduința Sa către Avraam, Isaac și Iacob și a răspuns cu „Te voi scoate!” Dumnezeu
i-a scos și i-a pus deoparte.
Știm că Isus ne-a chemat să fim în această lume, dar nu din ea. Isus ne cheamă pe
fiecare dintre noi să trăim o viață pusă deoparte, marcată de jertfa Sa, trăind ca
discipoli pentru El. Ne bucurăm și sărbătorim bunătatea lui Dumnezeu față de poporul
său, cu cupe pline și inimi pline de bucurie.
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Să luăm această primă cupa , Cupa Sfințirii și să-L binecuvântăm pe Domnul că ne-a
scos și ne-a pus deoparte.
Ridicăm prima cupă și spunem
împreună:

„Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Rege al Universului, care creezi rodul
viței de vie , Cel ce a trimis pe Domnul Isus să fie exemplul nostru și Mântuitorul
nostru. În numele Domnului Isus Mesia al nostru. Amin."
Toți beau prima cupa împreună.
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Spălarea mâinilor - Urchatz

În acest moment în Seder ne vom spăla pe mâini. Acesta este un act simbolic de
purificare pe măsură ce venim în fața lui Dumnezeu cu mâinile curate.
Psalmii 24: 3-5 spune „Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va
ridica până la Locul Lui cel Sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce
nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele.
Acela va căpăta
binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii lui.”
În timp ce vă cufundați vârful degetelor în vasele de apă și le uscați, amintiți-vă cum în
această noapte Dumnezeu a avut grijă de israeliți când părăseau Egiptul, cum Înaltul
Preot și-a spălat mâinile în vas și cum Isus a spălat picioarele discipolilor Săi .
Toată lumea, cufundă separat degetele în apă și le usucă.
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Patrunjel - Karpas

Copilul întreabă: „De ce mâncăm pătrunjel și apă
sărată?”
Paștele este o sărbătoare de primăvară. În acest sezon, pământul începe să
înflorească și să devină verde
cu viața. Pătrunjelul, numit karpas, reprezintă viața care este creată și susținută de

Dumnezeu. Ea simbolizează isopul folosit pentru a plasa sângele mielului de Paști pe
ușiorii usii la primul Paște. Apa sărată reprezintă lacrimile vărsate în timp ce erau în
robie și sub amaraciunea păcatului.
Să luăm un fir de pătrunjel și să îl scufundăm în apa sărată, amintind că această viață
poate aduce anotimpuri de lacrimi. Dar la fel ca israeliții, Dumnezeu aude strigătul
nostru și este credincios să răspundă. Așteptăm ziua în care Isus ne cheamă la sine și
șterge fiecare lacrimă.
Toată lumea spune
împreună:
„Binecuvântat ești Tu, Regele Universului, care creează rodul pământului și aduce
viață și bucurie din suferință și durere.”
Toată lumea mănâncă pătrunjelul scufundat în apă
sărată împreună.
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Pâine fără drojdie- Matzah

Copilul întreabă:„De ce mâncăm Matzah in
această seară?”
În toate celelalte nopți mâncăm pâine dospita, dar de Paști mâncăm doar Matzah,
pâine fără drojdie. Facem acest lucru pentru că israeliții nu au avut timp pentru ca
aluatul lor să crească, așa că în schimb au fost nevoiți să-l mănânce ca turtele coapte
pe vatra. Dumnezeu le-a poruncit să mănânce întotdeauna matza ca amintire a
eliberării lor din Egipt.

Aluatul dospit (fermentat) este, de asemenea, o reprezentare a păcatului în viețile
noastre. În timpul Paștilor, mâncăm matzah nu numai pentru a ne aminti de izbăvirea
israeliților din Egipt, ci și pentru eliberarea noastră din robia păcatului prin Mântuitorul
nostru, Isus Hristos.
Toată lumea își mănâncă Matzah împreună.
Conducatorul: ia cele trei Matzah.
Pune trei bucăți de matza deoparte, în amintirea lui Avraam, Isaac și Iacob. Dar, de
asemenea, vedem aceste trei piese de matza ca o reprezentare a Tatălui, a Fiului și a
Duhului Sfânt, care nu numai că au izbăvit pe israeliți, ci au salvat pe fiecare dintre noi.
Acum voi rupe matzah-ul mijlociu. Acest matzah spart este Afikomen, un cuvânt
grecesc care înseamnă „El va veni din nou”. Vom discuta din nou despre afikomen
după masă. De afikomen vor fi ascunse și copiii vor căuta mai târziu. Va fi plecat
pentru o perioadă, dar apoi va apărea din nou la o dată ulterioară.
Lider: Înfășurați afikomenul într-un șervețel și ascundeți-l în timpul mesei.

Povestea Exodului
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Cupa Eliberării

„Vă voi izbăvi de robia voastră”.
Sclavii israeliti au trait intr-un anotimp care simtea ca nu se va termina niciodata. Ei șiau amintit de
promisiunile făcute de Dumnezeu și au strigat către El. Dumnezeu le-a auzit strigătele
și i-a răspuns înapoi cu „Te

voi izbăvi de robia ta”. Dumnezeu a îndeplinit promisiunea Sa. Când Faraon a refuzat
să-i lase pe israeliți să plece, Dumnezeu a trimis zece plăgi pentru a
schimba inima lui Faraon.
La fel cum israeliții au fost sclavi în Egipt, și noi toți am fost sclavi ai păcatului. Și
Dumnezeu, în
bunătatea Lui, ne-a eliberat prin Fiul Său, Iisus, Mântuitorul
nostru.
Chiar și acum ne putem găsi în situații care par să nu existe o ieșire sau niciun
răspuns. Dar Dumnezeu aude strigătele noastre și El este credincios pentru a ne
elibera. Uneori, izbăvirea noastră

nu arată întotdeauna sau se simte de parcă am crede că ar trebui, dar Dumnezeu aude
strigătul nostru și El ne va izbăvi cu o mână puternică și cu un braț întins.
Isus este mântuirea noastră, dar acea salvare a venit cu un cost mare. Isus a simțit
greutatea
izbăvirii în timp ce se ruga în grădină și transpira cum niște picături de sânge picură de
pe capul Său.
Vom lua acum cea de-a doua ceașcă și vom recita fiecare din cele zece ciumă
împreună. Să ne scufundăm
degetul în ceașcă și să lăsăm o picătură de suc să cadă pe coasterul nostru. Plinătatea
cupei noastre în această seară
va fi redusă, deoarece ne amintim costul extrem de livrare.
Toată lumea își bagă degetul în ceașcă și picură suc pe coasterul său, recitând fiecare
ciumă o
dată:

„Sânge! Broaștele! Țînțari! Muste! Cresterea
animalelor! Furunculele!
Grindină! Lăcustele! Întuneric! Moartea Primului
Născut! ”
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Ierburi amare - Maror

Child:„ De ce mâncăm ierburi amare? „
Exodul 1: 13-14 spune:„ Le-au muncit aspru și și-au făcut viața amară cu muncă grea
cu mortar și cărămizi ... ”
Acest cuvânt amar este locul în care obținem cuvântul ebraic Maror.
În această seară, mâncăm ierburi amare ca amintire a întristării și a suferinței suferite
de israeliți.
Ni se amintește de propriile noastre încercări și suferințe de care ne-a răscumpărat
Isus.
Știm că în Matei 21, Domnul Isus vorbește despre băutul dintr-o cupă amară. Știa și el
durerea și suferința acestei lumi și a luat acea greutate asupra Lui și a cucerit-o.
El ne-a transformat întristarea în bucurie.
Scufundați o bucată de matzah în hrean și mâncați
împreună

Charoset

Copilul: „În toate celelalte nopți, nici măcar nu scufundăm o singură dată, de ce în
această noapte ne scufundăm de două ori? „
Acum ne vom cufunda matza de două ori, odată sa ne amintim de amărăciunea
sarcinii pe care o suportau israeliții în Egipt. De asemenea, ne vom cufunda matza în
carosetul dulce, ca amintire a iubirii și a milosteniei pe care o primim de la Dumnezeu
și a harului fărăcare ne este dăruit prin Isus.
Vom scufunda o bucată de matzah în hrean și în carosetul dulce. Aceasta va fi o
amintire a dulcei speranțe pe care o avem în Dumnezeu chiar și în cele mai amare
circumstanțe.
Luați o bucată de matzah, scufundați în hrean și apoi în caroset și mâncați
împreună.
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Mielul Paștelui

Osul de coasta de aici ne amintește de mielul de Paște care a fost ucis. Sângele de
miel a
marcat stâlpii ușilor din casele copiilor lui Israel, semnalând ascultarea lor de porunca
lui Dumnezeu.
Evreii nu mai pot jertfi un miel în ziua de Paște, deoarece Templul a fost distrus.
Dar știm că nu este nevoie de sacrificiu suplimentar, deoarece Dumnezeu a făcut așa
cum a
promis lui Avraam în Geneza 22: 8 și a oferit un miel pentru El
însuși.
Isus a murit ca Mielul nostru de Paște, sângele Lui marchează un semn peste stâlpii
ușilor inimilor noastre.

Noi, la fel ca israeliții, am fost izbăviți de jugul păcatului și al morții veșnice
prin jertfa lui Isus Mesia nostru. (Isaia 52:12-53:12)

Bucurați-vă de masa de
Paște
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Afikomen

Acum este timpul să găsiți afikomenii care au fost separați și ascunși, dar vor reapărea
curând.
Odată găsit afikomenul, îl voi „răscumpăra” oferindu-i copilului un cadou în
schimb.
Copii: căutați afikomenii ascunși. Când este găsit, întoarce-l la Seder Leader.

Această bucată ruptă de matza ne amintește de inima frântă a lui Isus, întrucât a
suferit și a murit
pentru noi. Ne reamintește că toți bărbații îl caută pe Iisus la fel cum copiii căutau
afikomenii. Afikomenul însemnând „ceea ce va veni din nou” a fost ascuns și apoi
găsit, am fost odată pierduți, apoi găsiți, numai prin Mântuitorul nostru, care era mort și
îngropat, dar
acum este viu și vine din nou!
Toată lumea ia bucată de matza ruptă din bolul de pe masă.
Îl vedem pe Isus în felul în care este copt matzahul. Matzah are dungi pe ea. Aceasta
este o amintire a dungilor pe care le-a îndurat Iisus în timp ce a fost biciuit. Isaia 53: 5
spune „Dar a fost străpuns pentru fărădelegile noastre, a fost zdrobit pentru nelegiuirile
noastre; pedeapsa care ne-a adus pace a fost asupra lui și prin rănile lui suntem
vindecați. "
De asemenea, vedem cum este străpuns matzahul. Ceea ce este o amintire a mâinilor
sale străpuns de unghii.
Profetul Zaharia spune în 12:10 „Atunci voi turna peste casa lui David și locuitorilor
Ierusalimului un duh de har și rugăciune, când se vor uita spre Mine, pe care L-au
străpuns.“
Iisus, Pâinea vie, care știa că niciun păcatos nu a luat păcatul asupra sa, a renunțat la
trupul Său pentru a fi rănit și zdrobit. Isus a murit și a înviat din nou pentru a deveni
neprihănirea lui Dumnezeu, pentru a putea avea mântuire și vindecare și a domni cu
Dumnezeu pentru totdeauna.
În timp ce Isus a sărbătorit ultima cină cu discipolii Săi, a luat pâinea, a rupt-o și le-dat
spunând: „Acesta este trupul meu care este dat pentru voi. Faceți acest lucru în
memoria Mea. ”
Luca 22: 19

Haideți să ne examinăm inimile înainte de a lua parte la mâncatul
afikomenilor.
Toată lumea mănâncă afikomenii
împreună.

14

Cupa Mântuirii „Te voi răscumpăra cu

un braț întins”
A treia cupă, Cupa Mântuirii, amintește de promisiunea de la Dumnezeu: „Te voi
răscumpăra cu un braț întins”.
Cupa aceasta o va folosi Domnul Isus pentru a simboliza marea Sa jertfă ca Mielul lui
Dumnezeu.
Israelitii au folosit sângele mielului pentru a-și acoperi usorii ușii, aducându-le
mântuirea din robia lor în Egipt. Moartea lui Isus aduce izbavirea si mântuirea celor
care cred, se pocăiesc și îl urmează. Așa cum sângele, mielului l-a făcut pe
Dumnezeu să acopere gospodăriile evreiești și să permită îngerului morții să „treacă
peste” în timpul ultimei ciume din Egipt, la fel și sângele pe care Isus l-a vărsat pe
cruce face ca moartea să „treacă peste ” cei care cred.
Această cupă este cupa noului legământ pentru cei care se încred în moartea și
învierea Domnului Isus pentru iertarea păcatelor.
Luca 22:20 spune: „La fel, El a luat cupa după cină și a spus:„ Această cupa este noul
legământ în sângele meu, care este vărsat pentru tine. ”„
Să luăm din nou un moment și să ne examinăm inimile înainte de a bea paharul
răscumpărării.

Ia cea de-a treia cupă.
Toată lumea bea paharul
răscumpărării împreună.
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Locul lui Ilie

Locul de la masa care este vacant este un loc special care a fost pregătit și este
considerat locul lui Ilie.
Profeția a declarat că Ilie va reveni și va pregăti calea Mesiei. Este obișnuit să
deschidem o ușă pentru a vedea dacă Ilie vine să anunțe venirea lui Isus. Unii spun că
Isus a ocupat acest scaun în timpul Cinei cele de Taină, ne lăsând niciun loc gol.
Ar trebui să vedem acest scaun ca un simbol al prezenței Mântuitorului nostru.
Apocalipsa 19: 11-16
Știm că Ioan Botezătorul a venit în duhul lui Ilie și a fost vocea în
pustie care vestea sosirea lui Isus. Unii încă văd dovezi că Elijah va veni
din nou înainte de Întoarcerea lui
Isus.
Astfel, putem deschide ușa și să-l întâmpinăm pe Ilie, dar mai important ar trebui să
spunem: „Chiar și așa, vino, Doamne Isuse”.

Cupa restaurării
„Te voi lua ca poporul Meu”
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Înainte de a bea această cupă finală, cupa de restaurare, ne amintim că Dumnezeu a
ținut promisiuneaa Sa de a restabili Israelul.
Dumnezeu și-a îndeplinit promisiunea chiar și atunci când pe pământ părea că nu
există nicio cale posibilă. Dumnezeu a luat poporul Său, sămânța lui Avraam și i-a
readus la starea corectă ca regi și preoți.
Prin Mântuitorul nostru avem acces la restaurarea completă în propriile noastre vieți.
Nu există nici o circumstanță pământească care să împiedice pe Dumnezeu să-și
îndeplinească promisiunea Sa și să ne restabilească viața în statul promis ca regi și
preoți.
Această a patra cupă, reprezintă a patra declarație „Eu voi” de la Dumnezeu din
Exodul 6, „Te voi lua ca popor al meu”. Isus le-a spus discipolilor Săi că nu va bea din
cea de-a patra cupă, dar a promis că o va face în Împărăția care vine. Această cupă
poate fi, de asemenea, numită „cupă de laudă”, deoarece va fi savurată cu adevărat
numai după ce „tot Israelul va fi salvat” (Romani 11:26).
Dumnezeu este credincios pentru a-și păstra promisiunea de a restabili toate oile
pierdute ale Casei lui Israel. Ni se promite un exod extravagant, dar în timp ce ținem
ochii asupra eternității și ne amintim de mântuirea noastră, lăsați-ne să ne închinăm
mântuitorului nostru pentru că nu mai suntem sclavi, ci răscumpărați și liberi.
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Hallel

În acest punct din Seder, vom recita o parte din Hallel, care este Psalmul 113-118.
Aceste
Scripturi povestesc actele de mântuire din trecut ale lui Dumnezeu și așteaptă cu
nerăbdare răscumpărarea noastră finală. Să recităm împreună Psalmul 118 .
Fiecare recită împreună Psalmul
118:
1 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!
2 Să zică Israel: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
3 Casa lui Aaron să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
4 Cei ce se tem de Domnul să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
5 În mijlocul strâmtorării, am chemat pe Domnul: Domnul m-a ascultat și m-a scos
la larg.
6 Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă niște oameni?
7 Domnul este ajutorul meu și mă bucur când îmi văd împlinită dorinţa faţă de
vrăjmașii mei.
8 Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om;
9 mai bine să cauţi un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari.
10 Toate neamurile mă înconjurau: în Numele Domnului, le tai în bucăţi.
11 Mă înconjurau, m-au împresurat, dar, în Numele Domnului, le tai în bucăţi.
12 M-au înconjurat ca niște albine: se sting ca un foc de spini; în Numele Domnului,
le tai în bucăţi.
13 Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat.
14 Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele; El m-a mântuit.
15 Strigăte de biruinţă și de mântuire se înalţă în corturile celor neprihăniţi: dreapta
Domnului câștigă biruinţa!
16 Dreapta Domnului se înalţă; dreapta Domnului câștigă biruinţa!
17 Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului.
18 Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morţii.
19 Deschideţi-mi porţile neprihănirii, ca să intru și să laud pe Domnul!
20 Iată poarta Domnului: pe ea intră cei neprihăniţi.
21 Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit!
22 Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.
23 Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăţie înaintea ochilor noștri.

24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm și să ne veselim în
ea!
25 Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!
26 Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului! Vă binecuvântăm din Casa
Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legaţi cu funii vita pentru jertfă și
aduceţi-o până la coarnele altarului!
28 Tu ești Dumnezeul meu, și eu Te voi lăuda; Dumnezeule, Te voi preamări.
29 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!
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Închinare.

Cu inimile mulțumitoare bem această ultimă cupă.
Toată lumea bea Cupa Restaurării împreună.
Este tradiția să închei Sederul cu o proclamare bucuroasă a speranței și a
credinței spunând împreună Maranatha sau Anul următor în Noul Ierusalim.
Acest lucru are o semnificație mare pentru că ne așteptăm și îl căutăm pe
Iisus Mesia al nostru să se întoarcă. Așteptăm în speranță și spunem
împreună:

Toți spun:

Maranatha!

Anul viitor în Noul Ierusalim!
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Sapte Binecuvântări pentru amintirea de Paște din
Exod 23

Dumnezeu vă va atribui un înger

. „Iată, eu trimit un

Înger înaintea ta, ca să te păstreze în cale și să te aducă în locul pe care l-am pregătit” (v.20) „Căci Îngerul
Meu va merge înaintea ta” (v.23)

Dumnezeu va fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi
„Dar dacă într-adevăr asculți vocea Lui și faci tot ce vorbesc, atunci voi fi dușmanul vrăjmașilor tăi
și adversar al adversarilor tăi: (v.22)

Dumnezeu îți va oferi prosperitate „ Deci vei sluji pe
Domnul, Dumnezeul tău, și El îți va binecuvânta pâinea și apa ta ”(v.25)

Dumnezeu va îndepărta boala de la tine „ Și
voi scoate boala departe din mijlocul tău ”(v. 25)

Dumnezeu îți va da o viață lungă „Nimeni nu va suferi
avorturi și nu va fi stearpă în țara voastră; Voi împlini numărul zilelor voastre ”(v.26)

Dumnezeu va aduce creștere și moștenire
„ Ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, până vei crește la număr și vei putea să intri în
stăpânirea ţării.”(v. 30)

Dumnezeu va da un an special de
binecuvântare „Îţi voi întinde hotarele de la Marea Roșie până la marea
filistenilor și de la pustie până la râu (Eufrat). Căci voi da în mâinile voastre pe locuitorii ţării și-i
vei izgoni dinaintea ta. ” (v. 31)

