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Moartea lui Isus Hristos



Raoul Dederen
Reflections on the Doctrine of the 
Trinity, p. 16, Andrews University 
Seminar Studies, Vol. VIII, No. 1, 

January, 1970

Trebuie să mărturisim că 
trinitatea este un singur 

Dumnezeu INDIVIZIBIL și că 
distincțiile persoanelor nu 

distrug unitatea divină. Această 
unitate a lui Dumnezeu este 

exprimată spunând că El este o 
singură substanță. Cu toate 

acestea, în unitatea divină 
există trei persoane co-eterne 

și co-egale, care, deși 
distincte, sunt Un Dumnezeu 

NEDIVIZAT și adorabil.



Ekkehardt Mueller 
Reflections, p. 9, the Biblical 

Research Institute for July, 2008.

Noi nu credem în trei 
dumnezei, ci într-un singur 

Dumnezeu din trei 
persoane. Aceste trei 

personalități sunt dintr-o 
singură substanță. În 

unitatea divină există trei 
persoane co-eterne și co-

egale, care, deși sunt 
distincte, este un singur 
Dumnezeu NEDIVIZAT.



Ekkehardet Mueller 
Reflections page 9, the Biblical 

Research Institute for July, 2008.

Cele trei persoane au o 
natură INDIVIZIBILĂ. 
Fiecare persoană a 

Dumnezeirii este prin natură 
și esență Dumnezeu, iar 

plinătatea divinității locuiește 
în fiecare dintre ele. Pe de 

altă parte, fiecare persoană 
a Dumnezeirii este 

INSEPARABIL legată 
de celelalte două.



1 Corinteni 15:3-4 
V-am învăţat înainte de toate, așa cum am 

primit și eu, că Hristos a murit pentru 
păcatele noastre, după Scripturi, că a fost 

îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi,



Isaia 53:10 (FIDELA, KJV) 
când tu îi vei face sufletul o ofrandă pentru 

păcat

Isaia 53:10 (CORNILESCU) 
Dar, după ce Își va da viaţa ca jertfă pentru 

păcat,



Faptele apostolilor 2:27 
căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa 

morţilor și nu vei îngădui ca Sfântul Tău să 
vadă putrezirea.



Evrei 2:14 
Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași 

sângelui și cărnii, tot așa și El Însuși a fost 
deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, PRIN 
MOARTE, să nimicească pe cel ce are 

puterea morţii, adică pe diavolul,



Apocalipsa 1:18 
Am fost MORT, și iată că sunt viu în 

vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii și ale 
Locuinţei morţilor.



Nicene & Post-Nicene Fathers, 
series 1, volume 6, page 656, St. 
Augustine, "Sermons on Selected 
Lessons of the New Testament"

Niciun om mort nu se poate 
învia pe sine însuși. El 

[Hristos] a fost unicul care a 
putut să se învie pe Sine, 
care, deși Trupul Său era 

mort, El însuși nu era 
mort. Căci El a înviat ceea 
ce era mort. S-a înviat pe 

Sine însuși, care în El însuși 
era în viață, dar în Trupul 

Său care trebuia să fie 
înviat, era mort.



Brad Huston, 
Departamentul Apologeticii și 

Cercetării creștine
https://carm.org/jesus-raise-himself

S-a înviat Hristos pe Sine Însuși din 
mormânt sau Dumnezeu L-a înviat? 

Deci, în timp ce trupul lui Hristos era 
mort, El a rămas în viață (deoarece 

Dumnezeu nu poate muri). ... Deci, ar fi 
fost oare posibil ca Isus prin natura Sa 
divină, în timp ce trupul Său omenesc 

era mort, să-și fi arătat puterea prin 
înviere? Absolut ... Deci, actul de a-l învia 
pe Isus din morți nu a fost lucrarea unei 
singure persoane în cadrul Trinității, ci 
a fost un act de cooperare realizat prin 

puterea substanței divine. Faptul că Biblia 
învață că Dumnezeu l-a înviat pe Isus din 

morți și că Iisus S-a înviat pe Sine 
însuși, este încă un testament al divinității 

lui Hristos.



Faptele apostolilor 2:24; 2:30-32, 3:15; 4:10; 
5:30; 10:40; 13:30; 13:34; 13:37; 17:31; 

Romani 4:24; 6:4; 8:11; 10:9; 1 Corinteni 
6:14; 15:15;  

2 Corinteni 4:14; Galateni 1:1; Efeseni 
1:19-20; Coloseni 2:12; 1 Tesaloniceni 1:9-10; 

Evrei 13:20; 1 Petru 1:21 

23 DE VERSETE CARE SPUN CĂ DUMNEZEU 
L-A ÎNVIAT PE HRISTOS DIN MORȚI



Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe 
noi cu puterea Sa. - 1 Corinteni 6:14

Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin 
Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat din 

morţi,… - Galateni 1:1

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă 
crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei 

fi mântuit. - Romani 10:9



Ioan 10:17-18 
 Tatăl Mă iubește, pentru că Îmi dau viaţa ca 
iarăși s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o 
dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau și am 
putere s-o iau iarăși; aceasta este porunca pe 

care am primit-o de la Tatăl Meu.”



Ioan 10:17-18 
 Tatăl Mă iubește, pentru că Îmi dau viaţa ca 

iarăși s-o iau[G2983]. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, 
ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau și 

am putere s-o iau[G2983] iarăși; aceasta este 
porunca pe care am primit-o[G2983] de la Tatăl 

Meu.”



Pat Robertson, 
CBN (Rețeaua de difuzare creștină)

https://www1.cbn.com/questions/
when-jesus-died-on-the-cross-did-

he-also-die-spiritually

Când Isus a murit pe cruce, a murit El 
și spiritual? 

Prin definiție, un duh nu poate muri. 
Un duh este o ființă nemuritoare. 

Desigur, nici Dumnezeu nu poate muri. 
Dacă Dumnezeu ar muri, universul s-ar 

destrăma. Iar Isus este Dumnezeu. 
Dacă Duhul lui Isus ar muri, atunci 

Dumnezeu Însuși ar fi murit și întregul 
univers s-ar fi prăbușit. ...


Dacă Isus - Fiul lui Dumnezeu și a 
doua persoană a Trinității - ar fi cu 
adevărat despărțiți în duh de Tatăl, 

atunci Însuși Dumnezeu ar fi fost sfâșiat 
și ar înceta să mai existe - o altă 

imposibilitate.



Pat Robertson, 
CBN (Rețeaua de difuzare creștină)

https://www1.cbn.com/questions/
when-jesus-died-on-the-cross-did-

he-also-die-spiritually

Duhul Său nu era nici 
mort, nici despărțit de 

Dumnezeu. În schimb, El 
continua să mulțumească 
și să slujească Tatălui, așa 

cum este El în acest 
moment.



Judson S. Washburn William W. Prescott





Scrisoarea lui Judson 
S. Washburn către 

William W. Prescott, 
24 aprilie 1940

Dacă predica lui Prescott este corectă și 
dacă Isus era mort de vineri după-

amiază până duminică dimineață atunci și 
Tatăl și Duhul Sfânt erau de asemenea 

morți de vineri după-amiază până 
duminică dimineață.


Dar profesorul Prescott este foarte logic. 
În ce direcție a acestei dileme merge el? 

Citez dintr-o scrisoare care mi-a fost 
scrisă de bătrânul J. F. Anderson, fost 
pastor al Bisericii Takoma Park, din 16 

ianuarie 1940, 112 St. Louis Avenue, Fort 
Worth, Texas:



Scrisoarea lui Judson 
S. Washburn către 

William W. Prescott, 
24 aprilie 1940

„Ca răspuns la întrebarea dvs. cu privire la 
conversația mea cu bătrânul Prescott, după 

ce am vorbit despre jertfa vicară a lui 
Hristos, m-a sunat și a vrut să vorbească cu 

mine despre aceasta. A încercat să mă 
convingă că Hristos NU a murit ca Fiul lui 
Dumnezeu, așa cum predicasem. Și când nu 
m-a putut convinge, a spus: „Nu apreciez că 
m-ați lăsat fără un Hristos timp de trei zile și 
trei nopți”. „Și amintiți-vă, frate Washburn, 
această declarație a fost făcută DUPĂ CE el 
a luat poziția că Fiul lui Dumnezeu NU a 

murit, ci a murit doar Fiul Omului.”



Scrisoarea lui Judson 
S. Washburn către 

William W. Prescott, 
24 aprilie 1940

...Trinitatea face imposibilă moartea lui Hristos, 
așa cum profesorul Prescott pare să învețe ... 

Așa cum se spune în scrisoarea bătrânului 
Anderson, logic avem o negare îndrăzneață a 

morții lui Hristos, care este chiar temelia 
Evangheliei - „fiul lui Dumnezeu nu a murit”, a 

murit doar fiul omului, a fost doar o ispășire 
umană. Aceasta este singura poziție logică pe care o 

poate lua orice om care crede doctrina romană 
păgână a Trinității ... 

Acel Hristos pe care îl predică profesorul Prescott, 
nu a fost mort, ci viu de vineri după-amiază până 

duminică dimineață. DACĂ ACEASTA ESTE 
AȘA, PLATA PĂCATULUI NOSTRU NU A FOST 

PLĂTIT, ȘI NOI TOȚI SUNTEM PIERDUȚI. ...



Scrisoarea lui Judson 
S. Washburn către 

William W. Prescott, 
24 aprilie 1940

Nimic nu este mai clar în scriptură decât 
adevărul că Fiul lui Dumnezeu a murit 
pentru noi și avem o ispășire Divină și 

nu pur și simplu o ispășire umană. 
Cei care cred că Fiul lui Dumnezeu nu a 
murit citează o declarație nepublicată a 

surorii White. „Divinitatea nu putea 
cădea și muri; aceasta era imposibil.” 

Acest lucru este foarte clar dacă credem 
declarația despre moarte din Biblie, așa 

cum se găsește în Iov 34:12,14,15 ...



Scrisoarea lui Judson 
S. Washburn către 

William W. Prescott, 
24 aprilie 1940

Când Hristos a fost născut din Tatăl, El a 
primit viața lui Dumnezeu, Tatăl Său. Când 

Isus a murit pe cruce, el a spus: „Tată în 
mâinile Tale, Îmi încredinţez duhul meu” (sau 

viața), iar viața lui Dumnezeu a fost 
înapoiată Tatălui și, pentru un timp, trei zile 
și nopți, viața a fost cu Tatăl de unde a venit. 

La înviere, viața lui Dumnezeu este 
restaurată celui care a murit. Ps. 104:30. 

Dar între moartea Lui de vineri după-amiază, 
până duminică dimineața, Fiul lui Dumnezeu 

era mort. ȘI-A DAT SUFLETUL SĂU LA 
MOARTE. Isaia 53:12 KJV



Scrisoarea lui Judson 
S. Washburn către 

William W. Prescott, 
24 aprilie 1940

Citiți această afirmație clară din Spiritul 
Profetic, volumul 3, pagina 203: „Când a 
închis ochii în moarte pe cruce, sufletul lui 
Isus nu a mers dintr-o dată la Cer... Tot ce 

a cuprins viața și inteligența lui Isus a 
rămas cu trupul său în mormânt; și când 
a ieșit, a fost o ființă întreagă; nu trebuia 

să-și cheme spiritul din ceruri.” Acest 
lucru contrazice în mod clar învățătura 

bătrânului Prescott. Într-adevăr, după cum 
spune Scriptura: „Am fost împăcați cu 
Dumnezeu prin moartea Fiului Său”.



Scrisoarea lui Judson 
S. Washburn către 

William W. Prescott, 
24 aprilie 1940

Fiul lui Dumnezeu a murit pentru omul 
căzut. Avem o ispășire divină, suficientă. 

Acea doctrină papală a Trinității distruge 
Evanghelia și ne lasă fără speranță, 
pentru că a obligat-o pe apărătorul ei, 

bătrânul Prescott, să nege acel mare adevăr 
al Scripturii, că Fiul lui Dumnezeu a 
murit pentru păcatele lumii. Orice 

doctrină care îl duce pe un om să nege că 
Fiul lui Dumnezeu a murit, trebuie să fie 
o doctrină falsă, o doctrină anti-creștină, 

nu de la Dumnezeu, ci de la Satana.



Max Hatton,
http://

www.restorationministry
.com/studies/

maxhatton.doc

Ellen White a crezut o vreme că Isus putea fi distrus. 
Notați anii următoarelor trei declarații - 1895, 1899 și 

1900. 

„Să nu uitați că Hristos a riscat cu totul; „ispitit așa cum 
suntem și noi”, el Și-a pus în pericol chiar și existența 

sa eternă în problema conflictului. Cerul însuși a fost pus 
în pericol pentru răscumpărarea noastră”. – 

 The General Conference Bulletin, Dec. 7, 1895. 

„Deși Hristos S-a smerit pentru a deveni om, 
Dumnezeirea era încă a Sa. Divinitatea Sa nu a putut fi 

pierdută atât timp cât rămânea credincios și fidel 
loialității Sale.” – Signs of the Times, May  

10, 1899; S .D.A. Bible Commentary, Vol. 5, p. 1129



"El a devenit obiectul ispitelor, punând în pericol 
după cum era, atributele Sale divine" – Scrisoarea 
5, 1900, așa cum este citat în Comentariul Biblic 

AZȘ Vol. 7, p. 926 

Se pare că ea a devenit destul de clară în această 
problemă până în 1904, când și-a schimbat 

credința: 

"În El a locuit toată plinătatea Dumnezeirii. În 
momentul în care Hristos a fost răstignit, natura Sa 
umană a murit. Divinitatea nu putea cădea și muri; 

aceasta era imposibil." –  Scrisoarea 280, 1904 
găsit în Comentariul Biblic AZȘ, Vol. 5, p. 1113

Max Hatton,
http://

www.restorationministry
.com/studies/

maxhatton.doc



Ellen G. White

În acest timp, când se învață false 
doctrine, noi trebuie să învățăm 
aceleași adevăruri pe care le-am 

învățat în ultimul jumatate de 
secol. Nu mi-am schimbat 

credința mea nici pentru o iotă. – 
Scrisoarea 150, 15 mai, 1906



Din fericire, ea a ajuns să înțeleagă că 
Divinitatea nu poate muri. .. Pe măsură 
ce studiem aceste lucruri, putem vedea că 

în acest moment Ellen White devenea 
sau devenise Trinitariană. O, Ce 

schimbare! Ce victorie! Slavă 
Domnului.

Max Hatton,
http://

www.restorationministry
.com/studies/

maxhatton.doc



Ellen G. White

A fost oare natura umană a Fiului Mariei schimbată 
în natura divină a Fiului lui Dumnezeu? - Nu; cele 

două naturi erau unite în mod misterios într-o 
singură persoană - Omul Hristos Isus. În El locuia 
toată plinătatea Dumnezeirii trupești. În momentul în 
care Hristos a fost răstignit, natura Sa umană a murit. 

Divinitatea nu putea cădea și muri; aceasta era 
imposibil.. – Scrisoarea 280, 1904 

Isus Hristos și-a lăsat haina regală, coroana Sa 
împărătească și și-a îmbrăcat divinitatea cu 
umanitatea, pentru a deveni un înlocuitor și o 

siguranță pentru umanitate, și murind în umanitate 
să-l poată distruge pe cel care avea puterea morții. Nu 

ar fi putut face acest lucru ca Dumnezeu, dar 
venind ca om, Hristos a putut muri. – Scrisoarea 

97, 1898



Ellen G. White

Umanitatea lui Hristos  
NU PUTEA FI SEPARATĂ de 

Divinitatea Lui. – Semnele Timpului, 14 
aprilie, 1898, par. 6



Ellen G. White

Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi 
S-a dat pe Sine pentru noi ca un prinos şi ca o 

jertfă de bun miros lui Dumnezeu” (Efeseni 5, 2). 
Domnul Hristos S-a dat pe Sine ca jertfă deplină 
şi fără plată, în toată plinătatea divinităţii Sale, în 

toată slava naturii Sale umane neprihănite, şi 
oricine vine la El trebuie să-L accepte ca şi când ar 
fi singurul om pentru care a fost plătit acest preţ. – 

Credință și fapte, p.85 
  

Fiul lui Dumnezeu S-a oferit să facă ispăşire, cu 
propria Sa viaţă, pentru păcatul lor. Un timp de 

probă avea să le fie dat şi, prin pocăinţă şi 
credinţă în Hristos, ei vor putea să devină iarăşi 

copii ai lui Dumnezeu. – Patriarhi și Profeți, p. 66



PUNCTELE PRINCIPALE ALE EVANGHELIEI

Ispitirea lui Isus Hristos

Moartea lui Isus Hristos

Învierea lui Isus Hristos

Filiația lui Isus Hristos



Învierea lui Isus Hristos



Romani 5:10 
Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost 

împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea 
Fiului Său, cu mult mai mult acum, când 

suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin 
viaţa Lui.



Romani 6:4 
Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am 

fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după 
cum Hristos a înviat din morţi prin slava 

Tatălui, tot așa și noi să trăim o viaţă nouă.



Efeseni 4:9,10 
Și acest: „S-a suit” ce înseamnă decât că 

înainte Se coborâse în părţile mai de jos ale 
pământului? Cel ce S-a coborât este același cu 
Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile, 

ca să umple toate lucrurile.



Ellen G. White

Viața pe care a depus-o în firea 
omenească o ia din nou și o dă 

omenirii. – Hristos Lumina 
lumii, p.786



... Hristos în voi, nădejdea slavei... – Coloseni 1:26,27
... Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în 

lume.  – 1 Ioan 4:4
... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. ... – 

Galateni 2:20
... așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin 

credinţă ... – Efeseni 3:17
... Pe voi înșivă cercaţi-vă. Nu recunoașteţi voi că Isus 

Hristos este în voi? ... – 2 Corinteni 13:5
... Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus 
morţii din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din 

pricina neprihănirii. ... – Romani 8:10



"Understanding the Trinity" 
by Jeffrey E. Brower and 

Michael C. Rea, University of 
Notre Dame, p.2

Acest pasaj oferă o declarație de 
paradigmă a înțelegerii ortodoxe a 
Trinității. După cum se face clar, 

doctrina necesită nu numai că 
Dumnezeu există în trei Persoane, ci și 

că fiecare dintre următoarele este 
adevărat:  

1. Există exact un singur Dumnezeu.  
2. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este 

Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu.  
3. Tatăl nu este Fiul, iar Duhul Sfânt nu 

este Tatăl sau Fiul.



”Studii biblice pentru 
tineret” - editat de pastorul 

Damien Rice pentru 
departamentul 

ministerelor tineretului 
din Biserica Adventistă de 

Ziua a șaptea

Cu toate acestea, conceptul „trinității” s-
a dovedit a fi cel mai adecvat mod de a 

afirma toate dovezile biblice despre 
Dumnezeu: 

1. Există un singur Dumnezeu. 
2. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este 

Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu. 
3. Toți sunt egali și interdependenți. 
4. Tatăl nu este Fiul; Fiul nu este 

Duhul; Duhul nu este Tatăl, etc... 
5. ...



Wayne Boem, Charissa 
Fong, Christiana Leimena

https://
www.hopechannel.com/au/

read/the-trinity

Este Duhul Sfânt, Isus după moartea Sa? 

Duhul Sfânt nu este Isus, dar caracterul 
lor este unul identic. Duhul Sfânt este 
trimis tuturor, ca să trăiască în noi, 
pentru că Isus, după ce a luat natura 

umană acum 2000 de ani, nu poate fi 
peste tot....



Ellen G. White

Duhul Sfânt este Duhul lui Hristos, care este 
trimis tuturor oamenilor pentru a le da suficiență 

– Manuscrise Eliberate, vol 14, p. 84.3
Prin Duhul Său, Domnul Hristos era la 

îndemâna tuturor. În felul acesta era mai aproape 
de ei decât dacă nu s-ar fi înălțat. – Hristos Lumina 

lumii, p. 494

A rămâne în Hristos înseamnă a primi fără 
încetare Duhul Lui, și a trăi o viață o viață de 
supunere fără rezerve în slujba Lui. – Viața lui 

Isus, p. 629

Hristos locuiește în noi prin Duhul, iar Duhul lui 
Dumnezeu primit în inimă prin credință este 

începutul vieții veșnice. – Viața lui Isus, p. 358



Ellen G. White

Acesta este Duhul pe care Îl pune El în noi – 
Duhul Lui locuind în noi. Legea lui Dumnezeu 
este slujită de Duhul lui Dumnezeu. Când ajunge 
în inimă, ea este Hristos Însuși; este Hristos în 
voi, nădejdea slavei. – Adevărul în Hristos p. 68

În timp ce Isus slujește în Sanctuarul de sus, El 
este, prin Duhul Lui cel Sfânt, și slujitor în 

biserica Sa de pe pământ. Pentru ochiul fizic, El 
este departe, dar defapt se îndeplinește făgăduința 
pe care El a dat-o la înălțare: Iată că Eu sunt cu 

voi în toate zilele, până la sfârșitul 
veacului” (Matei 28,20). În timp ce slujitorii Lui 
mai mici primesc putere de la El, prezența Lui 
întăritoare este totdeauna cu biserica Lui. – 

Hristos Lumina lumii p. 166



Căci DOMNUL ESTE DUHUL, și unde 
este Duhul Domnului, acolo este 
slobozenia. – 2 Corinteni 3:17

Ellen G. White

Domnul este gata să vină în curând. Avem 
nevoie de acea înțelegere completă și 

perfectă pe care doar Domnul o poate da. 
Noi Îl vrem pe DUHUL SFÂNT, care este 

ISUS HRISTOS – Scrisoarea 66, 10 
aprilie 1894



PUNCTELE PRINCIPALE ALE EVANGHELIEI

Ispitirea lui Isus Hristos

Moartea lui Isus Hristos

Învierea lui Isus Hristos

Filiația lui Isus Hristos



”Un Dumnezeu”, înseamnă 3 în 1

”Tată”, nu înseamnă Tată

”Hristos în noi”, înseamnă că El nu este în noi

”Isus a murit”, înseamnă că Isus nu a murit

”Isus a fost ispitit în toate”, înseamnă că Isus nu a fost ispitit

”Duhul lui Dumnezeu”, înseamnă Dumnezeu Duhul

”Fiul lui Dumnezeu”, înseamnă Dumnezeu Fiul

”Fiu”, nu înseamnă Fiu



Evanghelia lui Hristos

1. Isus Hristos este  
    Fiul lui Dumnezeu

Evanghelia Trinității Implicații

1. Isus Hristos nu este  
    Fiul lui Dumnezeu

2. Isus Hristos a fost 
    ispitit în toate

2. Isus Hristos nu a fost 
    ispitit în toate

3. Isus Hristos a murit pe  
    deplin pentru păcatele  
    noastre

3. Isus Hristos nu a  
    murit pentru că  
    Dumnezeu nu poate muri

4. Hristos în voi  
    nădejdea slavei

4. Hristos în cer, iar a treia  
    persoană a dumnezeirii  
    în voi

2. Hristos nu ne poate  
    ajuta în ispită  
    - Evrei 2:18, 4:15

3. Moartea și satana nu  
    sunt biruiți.  
    Nici o ispășire deplină  
    - Evrei 2:14

4. Nu putem primi viața  
    veșnică promisă 
    - 1 Ioan 5:12

1. Un alt Isus decât cel 
    predicat de Pavel 
    - 2 Corinteni 11:4


