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AL TREILEA TESTAMENT Capitolul 1... Asteptand a doua sosire a Domnului 
 
Perspectiva introductiva a sacrului eveniment 
 
1. La inceputul timpului,lumea era fara dragoste.Oamenii erau departe de a intelege sau simti acea FORTA 
DIVINA,esenta spiritului,principiul de baza al intregii creatii. 
 
2. Ei credeau in Dumnezeu, dar Ii atribuiau doar forta si intelepciune,puterea de a face dreptate.Ei credeau ca 
pot percepe si intelege limbajul divin, traducand manifestarile fortelor naturii astfel: daca ele erau pasnice si 
senine,insemna ca Dzeu era multumit de activitatea oamenilor,iar daca ele erau violente sau 
naprasnice,insemna ca mania si pedeapsa divina erau dezlantuite asupra lor. 
 
3. Datorita influentei propriilor emotii,in inima omului s-a format o imagine a unui Dzeu teribil,capabil de furie, 
infricosator si dornic de razbunare,astfel incat,ori de cate ori considerau ca L-au jignit sau suparat cu ceva, 
oamenii Ii ofereau jertfe si sacrificii, in speranta de a-L imbuna. 
 
4. Eu iti spun acum ca acele”ofrande” nu erau inspirate de dragostea fata de Dzeu, ci de frica de autoritatea 
Lui omniprezenta si de dorinta de a gasi o modalitate de a evita pedeapsa iminenta, ce ar fi urmat in lipsa 
jertfei. 
 
5. Ei nu au numit niciodata Marele Spirit Divin ca MAESTRU-Invatator(RABUNI) sau TATA CERESC, ci doar 
ca “Dumnezeu”. 
 
6. Patriarhii si primii profeti au fost cei care au explicat oamenilor ca Dzeu era dreptate, dar mai mult decat 
atat,dreptatea perfecta,caci prin calitatea Lui de creator al vietii,El este un TATA SUPREM CERESC al tuturor 
fiintelor pe care El le iubeste in mod egal. 
 
7. Pas cu pas,avansand incet pe calea evolutiei ei spirituale, omenirea si-a continuat pelerinajul, invatand 
putin cite putin,trecand dintr-o era in alta,pe masura ce Dzeu oferea revelatii noi fiecarei  in parte. 
 
8. Cu toate acestea,omul nu a ajuns la o intelegere completa a dragostei divine pentru ca nu IL iubea pe Dzeu 
ca pe un tata, nici nu simtea in inima lui dragostea pe care Acesta i-o oferea cu fiecare pas. 
 
9. A fost necesar ca dragostea perfecta sa se manifeste printr-o fiinta umana si sa devina om in acest scop,iar 
Cuvantul sa aiba un trup fizic uman, si sa locuiasca temporar printre noi, pentru a face cunoscute omului, 
calitatea si forta acestei iubiri. 
 
10. Nu oricine recunoaste prezenta TATALUI in ISUS. Cum ar putea, cand El s-a comportat cu atata modestie 
in timpul vietii sale terestre,aratand compasiune si dragoste chiar si celor care Il jigneau,mergand atat de 
departe in umilinta Lui incat a ajuns la punctul de a Se oferi pe Sine Insusi ca jertfa pentru intreaga umanitate? 
Ei se asteapta si acum ca Dzeu sa fie aspru si mandru ca fiinta atotputernica suprema,pedepsind cu duritate 
pe cei care ar  indrazni sa incerce macar sa-L jigneasca. 
 
11. Dar, pe cat de multi au fost cei care L-au renegat,tot atat de multi au fost cei care L-au recunoscut 
si  crezut in Cuvintele Lui, care le-au penetrat sufletele si cele mai adanci colturi ale inimii, daruindu-le 
vindecare de tormentul unor boli incurabile,printr-o simpla atingere,iertare si speranta printr-un singur cuvant, 
sau o privire plina de compasiune.Iar invatatura Lui, insotita de putere, era pentru ei garantia promisiunii vietii 
eterne intr-o lume plina de lumina si dreptate, care stralucea deja in inimile lor,a celor care au inteles ca omul 
ISUS CRISTOS era una cu TATAL CREATOR pe care nu Il cunosteau si de aceea nu Il puteau iubi,nici adora 
asa cum ar fi trebuit. 
 
12. Samanta acelui adevar suprem a fost plantata atunci de Isus, in inima umanitatii, pentru toate 
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timpurile.Cristos a fost semanatorul divin, care, pana in prezent, continua sa cultive si sa ingrijeasca evolutia 
acestei Cunoasteri. Curand,El va veni sa culeaga rodul acestei munci,o recolta divina de care se va bucura in 
eternitate.El nu va mai spune din nou:”Mi-e foame” sau “Mi-e sete”,pentru ca, in cele din urma,omenirea Il va 
iubi cu aceeasi dragoste cu care a fost iubita si creata de la inceput,din clipa intemeierii lumii. 
 
13. Cine este Cel care va vorbeste despre Cristos,discipoli? Este chiar El Insusi! 
 
14. “Sunt chiar Eu,Cuvantul,cel care iti vorbeste din nou,umanitate! Nu te indoi de prezenta Mea din pricina 
modestiei Mele.Dorinta de a impresiona nu face parte din MINE! 
 
15. Adu-ti aminte de Mine in trecerea Mea prin aceasta lume fizica,din acele timpuri.Adu-ti aminte ca am murit 
la fel de umil precum m-am nascut si precum am trait.(296.4-16).” 
 
 
 
SPERANTE SI ASTEPTARI 
 
16. Dupa plecarea Mea din cea de-a doua era,din generatie in generatie,sosirea Mea a fost asteptata de catre 
cei care au pastrat credinta in Mine.De la tata si mama la fiu si fiica,promisiunea divina si Cuvantul Meu au 
fost mentinute vii in memoria oamenilor din dorinta de a mosteni,de a lua parte la  marea  sarbatoare a 
intoarcerii Mele in glorie. 
 
17. Fiecare generatie a sperat sa fie cea norocoasa si a crezut ca in timpul ei va avea loc fericitul eveniment si 
astfel, ei vor fi cei care vor avea bucuria de a participa la el si revendica acea promisiune pentru ei. 
 
18. Dar pe masura ce timpul trecea,generatiile treceau si ele,si odata cu ele,promisiunea mult asteptata palea 
si se stergea incet din inimile oamenilor, indata ce practica rugaciunii si a vegherii(vigilentei) slabea.(356.4-5). 
 
19. In acelasi mod in care lumea, care-si duce existenta in mijlocul conflictelor, simte greutatea judecatilor 
Mele cazand asupra tuturor natiunilor,in acelasi mod,soapta vocii si a chemarii Mele este, de asemenea, 
simtita de catre intreaga umanitate. 
 
20. Oamenii care, prin gratia Mea,Imi pot simti prezenta, vor discerne raza universala de lumina care coboara 
asupra lor si ramane cu ei: doar ei Ma pot recunoaste. In lipsa acestei abilitati si fara sa fi auzit cuvantul 
Meu,oamenii isi inalta sufletele catre Mine intrebandu-Ma: “Doamne,cand Te vom intilni din nou?In ce era a 
timpului ne vom bucura din nou de prezenta Ta? Ce inseamna toate aceste dificultati,provocari si suferinte 
care cresc neincetat si pina cand va trebui sa le induram in asteptarea Ta? Oare Tu nu auzi geamatul de 
durere al lumii-al creatiei Tale? Cand,Doamne vei reveni la noi, dupa cum ai promis?”Si astfel,in fiecare 
secta,religie sau cult,spiritele copiilor Mei se inalta in rugaciune,Ma invoca,Ma intreaba si Ma asteapta sa le 
raspund!(222.29) 
 
21. Oamenii Ma intreaba:Doamne,daca existi,de ce nu te manifesti printre noi,ca in acele timpuri din vechime, 
cind locuiai printre noi si innoptai in casele noastre? De ce nu revii la noi? Este oare nedreptatea noastra atat 
de grava incat te impiedica sa vii sa ne salvezi? Tu intotdeauna l-ai cautat pe cel bolnav,pe orb,pe cel afectat 
chiar de lepra, iar lumea de azi abunda de suferinta. Oare noi nu mai suntem inspirati de compasiunea ta 
infinita cand te asteptam sa vii? Ba mai mult decat atat,Tu insuti ai promis apostolilor Tai ca vei reveni si ca vei 
anunta prin semne sosirea Ta. Iata,noi credem ca putem recunoaste aceste semne,dar Tu inca nu Ti-ai aratat 
Fata ta Sfanta printre noi si nici nu stim de ce.(62.27) 
 
22. Iata umanitatea, intr-o stare atat de mare de orbire spirituala, incat  Ma asteapta intr-una sa vin, fara sa 
stie ca Eu sunt deja printre ei,asa cum am promis, ca voi veni “ca un hot”! Starea de confuzie generala este 
atat de mare incat iata,Eu stau chiar in fata lor,dar ei nu ma observa,iata,Eu le si vorbesc,dar ei nu Imi aud 
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vocea,iata:reusesc sa ma perceapa pentru o secunda si atunci Ma reneaga. 
 
23. Dar Eu continui sa le dau marturii despre Mine si continui sa-i astept pe cei care par a fi “ blocati“ intr-o 
stare de asteptare continua a revenirii Mele.  
 
24. Si intradevar, semnele manifestate ale prezentei Mele in aceasta era au fost marete. Acelasi sange uman, 
varsat in valuri,saturand pamantul marcheaza perioada prezentei Mele printre voi in forma spirituala a “Duhului 
Sfant”.(62,28-29) 
 
25. Nimeni nu ar trebui sa fie surprins de prezenta Mea,intrucat prin Isus v-am facut cunoscute evenimentele 
care anuntau manifestarea Mea in persoana Duhului Sfant-Duhul Adevarului.De asemenea,am spus ca 
sosirea Mea va avea loc in spirit, astfel incat nimeni sa nu astepte o manifestare fizica materiala,caci aceea nu 
va veni niciodata! 
 
26. Analizati modelul poporului evreu si invatati din greselile lor: majoritatea inca Il asteapta pe Mesia,pentru 
ca acesta nu a venit in forma preconceputa de ei,iar pe Mesia cel adevarat,care era deja printre ei, l-au 
renegat si judecat,fiind incapabili sa-l recunoasca. 
 
27. Umanitate,asta iti doresti?Sa Ma astepti in continuare sa apar intr-o forma corespunzatoare ideilor tale 
preconcepute, ignorand semnele clare ale noii Mele manifesari si promisiunile Mele pe care ti le-am lasat  in 
scris despre venirea Mea(99,2)? 
 
28. Lumea sa nu astepte un nou Mesia,caci acesta nu va veni in forma fizica.Revenirea Mea va fi in forma 
spirituala si am facut cunoscut acest lucru umanitatii, dar ea nu a stiut niciodata  sa se pregateasca pentru a 
Ma recunoaste si pentru a Ma primi. 
 
29. In acele timpuri,oamenii s-au indoit ca Dzeu s-ar putea ascunde in omul Isus,care arata ca oricare altul si 
era la fel de sarman ca majoritatea acelor timpuri...Abia mai tarziu insa,pusa in fata manifestarilor puterii 
divine,omenirea a recunoscut ca in acest om,care s-a nascut,a crescut si a murit in lumea noastra fizica,a 
locuit Cuvantul lui Dzeu.Si cu toate acestea,in ciuda acestei recunoasteri,multi oameni sunt dispusi sa accepte 
sosirea Mea doar daca este in forma fizica,asa cum a fost in a doua era. 
 
30. Dovada ca am venit in spirit sa comunic cu umanitatea nu va fi acceptata de toti,in ciuda marturiilor 
oamenilor, pentru ca materialismul va actiona ca o cortina de intuneric, acoperindu-le si anihilandu-le vederea 
spirituala. 
 
31. O,cat de multi sunt cei care ar dori sa vada trimisul divin suferind din nou pentru ei in lumea aceasta, ca ei 
sa primeasca miracolul salvarii, astfel incat sa poata spune ca cred in existenta lui Dzeu si in omni-prezenta 
Lui! Dar cu adevarat va spun ca nu va exista pe acest Pamant un alt staul de vite, in care sa fiu adus pe lume, 
nici o alta Golgota, care sa asiste la tortura si moartea Mea fizica. Acum,toti cei care sunt nascuti din nou, in 
viata adevarata,vor simti ivierea Mea in inimile lor,la fel cum,cei care aleg sa ramana si sa traiasca in pacat, 
Ma vor simti murind in agonie(88,27-29). 
 
32. Multi teologi si oameni simpli,cercetatori ai scripturilor vechi,mediteaza asupra profetiilor cu privire la 
intoarcerea Mea incercand sa inteleaga corect promisiunea respectiva si felul in care urmeaza sa aiba loc. 
 
33. Iata ce spun profetii: “Maestrul Invatator s-a apropiat”,”Domnul este aici”,”El vine curand”,iar apoi 
adauga:”semnele venirii Domnului sunt clare si tangibile”. 
 
34. Unii Ma cauta si Ma cheama,altii Imi simt prezenta,iar altii prevad venirea Mea in spirit. 
 
35. O,de-ar avea toti aceasi sete de cunoastere si dorinta perseverenta de a afla adevarul suprem!(239,68-71) 
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36. Urmareste cum,in toate religiile si sectele sau cultele,omul scruteaza timpul ,viata si evenimentele,in 
speranta sa descopere semnele care indica sosirea Mea.Ei sunt inocentii care nu stiu ca de buna bucata de 
vreme, Eu ma manifest printre oameni si ca in curand voi inceta aceasta forma de comunicare cu ei.  
 
37. Dar de asemenea iti spun ca multi dintre cei care Ma asteapta cu atata nerabdare,daca ar vedea forma in 
care Eu am ales sa comunic cu oamenii,nu numai ca nu M-ar recunoaste,dar M-ar si  nega categoric. 
 
38. Acestia,doar vor auzi marturiile altora  si doar prin intermediul lor, ei vor ajunge sa creada ca Eu am fost 
printre copiii Mei. 
 
39. Voi de asemenea M-ati asteptat cu nerabdare, in taina, dar Eu am stiut ca Ma veti recunoaste si ca veti fi 
lucratorii Mei in era aceasta.(255,2-4) 
 
 
 
BIBLICAL PROMISSES 
 
40. In timpul intruparii Mele terestre in persoana lui Isus, Eu am anuntat venirea(“coborarea”)Duhului Sfant,iar 
oamenii au crezut ca M-am referit la o persoana-divinitate,una cu Dzeu si de aceea necunoscuta lor,fara sa 
realizeze de fapt, ca Eu vorbeam despre unicul Dzeu, care anunta prin Mine, oamenilor, timpul in care va 
comunica spiritual direct cu ei, prin intermediul unei facultati umane.(8,4):viul grai,vorbirea. 
 
41. De ce ar fi cineva surprins de noile Mele revelatii? Cu adevarat va spun ca patriarhii din vechime stiau deja 
despre venirea acestei ere,clarvazatorii din alte perioade au prevazut-o, iar profetii au anuntat-o.A fost o 
promisiune divina,facuta oamenilor mult timp inainte ca Eu,salvatorul trimis(omul Isus Cristos),sa fi venit pe 
lume. 
 
42. De la primirea primei revelatii despre sosirea Mea,anuntata de Mine discipolilor Mei, in care le-am ingaduit 
sa prevada felul in care Ma voi manifesta printre oameni si pana la implinirea ei, a trecut foarte mult timp. 
 
43. Iata ca ati avut in fata voastra o noua perioada similara in desfasurare si deasemenea aveti acum 
urmatoarele profetii implinindu-se in fata ochilor vostri! Doar cei care s-au impotmolit in intuneric si cei care si-
au pierdut credinta, anuland acele promisiuni pentru ei insisi,doar aceia sunt luati prin surprindere de 
evenimente. 
 
44. Eu am stiut cat de putin veti intelege invataturile Mele, greselile de interpretare a revelatiilor Mele pe care 
le veti face si v-am anuntat intoarcerea Mea, cand v-am spus ca va voi trimite Spiritul Adevarului,care va va 
explica toate lucrurile si misterele ramase neclare pentru voi. 
 
45. Pentru ca,in cele mai profunde profetii ale Mele,v-am sugerat faptul ca urmatoarea Mea sosire nu va fi in 
tunete si fulgere,ca pe muntele Sinai,nici intr-o maniera fizica,punand dragostea si cuvintele Mele intr-o forma 
inteligibila umana,ca in cea de-a doua era.Ci am spus ca voi veni batand la usa inimii voastre,chemandu-va cu 
o voce pe care o puteti intelege,in spirit,uimindu-va cu splendoarea intelepciunii Mele,care va va coplesi 
mintea cu lumina inspiratiei divine. Acele profetii si previziuni au loc in prezent. 
 
46. Cere putina pregatire sa simti prezenta spiritului Meu si sa iei in considerare lumina intelepciunii Mele,ca 
sa Ma recunosti,caci spiritul Meu este cel care ti-a promis si a declarat ca se va intoarce, ca sa iti descopere 
adevarul si sa te indrume si invete in si despre Adevar in continuare.(108,22-23) 
 
47. Sunt multi cei care nu au avansat in cunoasterea Mea datorita fricii, sau lipsei de studiu.Ei inca practica 
legea lui Moise fara sa fi acceptat venirea lui Mesia in persoana lui Isus Cristos.De asemenea,altii,dintre cei 
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care cred in Isus,nu accepta sosirea Duhului Sfant, profetita de acesta si facuta posibila prin jertfa Lui.Iata deci 
ca am venit pentru a treia oara si totusi,multi inca nu Ma recunosc,asteptand altceva...  
 
48. Ingerii au anuntat venirea Mea si vocea lor a fost auzita pretutindeni in Cer.Voi nu le-ati auzit vocea? 
Lumea spirituala a depus marturie despre Mine si prezenta Mea,dar se pare ca nu i-ati acordat nici o 
atentie.Toate profetiile vor fi indeplinite,dezastrele care au loc acum pe pamant vor depasi mandria si 
vanitatea umana.Indata ce omul se va smeri,realizand conditia sa umila,abia atunci el Ma va cauta, 
chemandu-Ma “TATA”.Iubindu-Ma, va deveni constient de Mine. Si atunci,din inima omului va izvori o 
rugaciune sublima pentru pacea lumii intregi.Eu ii iubesc pe toti copiii Mei. Indata ce ei evolueaza spiritual si 
se intorc la Mine,Eu voi face un legamant cu ei si va fi multa bucurie intre Tatal si copiii Sai.(179,38-39). 
 
49. Si de aceea ti-am vorbit in acea vreme(cea de-a doua era) in felul acesta: Ceea ce ti-am spus nu 
reprezinta in intregime ceea ce vreau sa te invat. Pentru ca tu sa ai acces la cunoasterea spirituala in 
intregime,trebuie mai intai ca Eu sa plec ,pentru a-ti trimite Spiritul Adevarului,care va face clar tot ceea ce am 
spus, precum va si explica ceea ce am facut,acolo unde este nevoie. Ti-am promis ca nu va voi lasa orfani,ci 
va voi trimite “Mangaietorul”,care va ramane cu voi, in vremea  grelelor incercari. Acel “Mangaietor”,Duhul 
Adevarului,nu este altul decat Eu Insumi,intorcandu-Ma la tine, ca sa te ajut sa intelegi lectiile si profetiile din 
vechime, precum si ca sa te iluminez asupra celor noi,pe care le aduc cu Mine.(339,26) 
 
50. In intelepciune este balsamul vindecarii si calmarea durerii,la care aspira neincetat inimile voastre,de 
aceea v-am promis, la acea vreme, Spiritul Adevarului,Duhul Sfant, ca pe un prieten-Mangaietor.Dar este 
indispensabil sa aveti credinta, pentru a nu va lasa cuprinsi de frica in fata incercarilor,ca sa va mentineti pe 
calea cea dreapta fara deviere sau poticnire. (263,10-11) 
 
 
 
PROFETII IMPLINITE 
 
51. Foarte putini sunt cei care stiu ca o noua era a inceput deja si ca EU Insumi Ma manifest in forma 
spirituala in mijlocul umanitatii, in prezent. Majoritatea isi dedica vietile progresului material si in lupta lor 
incapatanata si uneori sangeroasa de a-si atinge obiectivele,umbla ca niste orbi,pierzand din vedere cursul si 
scopul adevarat al vietii,nemaistiind ce anume cauta in alergatura lor.Ei nu vad lumina zorilor unei noi dimineti 
care soseste,nu disting semnele care o anunta si habar nu au  despre revelatiile Mele, de care sunt foarte 
indepartati. 
 
52. Umanitatea aceasta a crezut mai mult in doctrine si cuvinte ale oamenilor decat in revelatiile pe care Eu le-
am trimis de-a lungul timpului,a erelor.Nu cumva,umanitate,doresti ca Tatal, in dreptatea Lui,sa trimita semne 
si mai mari decat cele pe care le ai deja,caci le-ai vazut la fiecare rascruce a timpurilor, astfel incat, sa simti si 
sa crezi ca aceasta este perioada profetita a manifestarii Mele spirituale in persoana Duhului Sfant, Spiritul 
Adevarului? O,oameni plini de necredinta! Acum intelegeti,discipoli, de ce, uneori,spun ca vocea Mea “plange 
in pustie”,caci nu e nimeni care sa o auda,nici sa o  asculte cu adevarat?(93,27-28)  
 
53. Iata ca Eu am facut in asa fel incat, semnele care vorbesc despre noua mea sosire,cele profetite in 
timpurile din vechime, sa fie simtite peste tot globul pamantesc,astfel incat, toti oamenii de pe suprafata 
pamantului sa poata depune marturie despre adevarul acestui mesaj.  
 
54. Si astfel,atunci cand aceasta veste buna va ajunge la toate natiunile,cei care vor cerceta tot ce a fost spus 
in aceste timpuri,vor fi placut surprinsi sa descopere faptul ca, tot ceea ce a fost anuntat si promis despre a 
doua mea sosire, a fost indeplinit cu exactitate, asa cum I se cuvine celui care are o singura Vointa, un singur 
Cuvant si o singura Lege.(251,49) 
 
55. In cea de-a doua era, am anuntat discipolilor Mei noua Mea forma de manifestare,iar cand M-au intrebat 
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ce semne vor marca inceputul acelei perioade,Eu le-am prevestit pe fiecare in parte,unul cate unul,dupa cum 
am descris  si dovezile de netagaduit pe care le voi da.  
 
56. Semnele prevestitoare au avut loc pina la ultimul,ele au aparut si au anuntat ca aceasta este era prezisa 
de Isus,iar iata ca Eu insumi te intreb acum: Daca aceasta manifestare nu este cea asteptata,de ce atunci nu 
a aparut Cristosul pana acum,conform semnelor care indica acest moment in timp.Oare tu crezi ca Satan are 
putere asupra creatiei si asupra elementelor ca sa te insele? 
 
57. Te-am prevenit cu mult timp inainte,omenire, sa nu te lasi sedusa de falsi profeti, falsi mesageri trimisi sau 
rascumparatori; dar acum iti spun ca este aproape imposibil oricui sa imite sau sa falsifice Adevarul, din cauza 
stralucirii luminii si intelepciunii Lui,indiferent de artificiile folosite. 
 
58. De aceea ti-am spus: Inainte de a te devota acestei cai cu o credinta oarba, cerceteaza oricat doresti! Ia 
aminte ca acest cuvant a fost oferit tuturor fara a rezerva o parte unor fiinte alese in mod special. Observa ca 
in aceasta lucrare nu exista vreo referire la vreo carte separata, in care eu pretind sa ascund o invatatura 
secreta. 
 
59. De aceea ti-am spus ,in cea de-a doua era,prin buzele apostolului Meu Ion,”Iata,Eu stau la usa si bat.Daca 
cineva aude glasul Meu si deschide usa,Eu voi intra la el si voi cina cu el,iar el cu Mine”...De asemenea,v-am 
dat parabola celor 10 virgine ca invatatura,ca sa o pastrati in memorie pentru si in aceasta perioada.(63,79-
80). 
 
60. Toate semnele care au fost profetite si au anuntat noua Mea manifestare printre voi au fost implinite. Va 
astepta lumea noi si noi manifestari, doar ca sa continue sa astepte la infinit intoarcerea Mea? Va proceda ea 
la fel ca poporul evreu ,care,dupa ce a primit profetiile despre sosirea lui Mesia,a vazut implinirea lor,L-a primit 
in mijlocul lor,dar L-a respins nerecunoscandu-l si continuand sa astepte pe un altul? Experienta vietii este 
foarte dureroasa si povara existentei atarna greu pe umerii umanitatii ca ea sa se incapatineze in continuare in 
materialismul ei! Daca semnele indicand sosirea Mea au fost implinite si greutatile anuntate de asemenea,iar 
Eu nu am aparut nici in biserici,nici in sinagogi,nu ar trebui ca lumea sa Ma caute altundeva,din moment ce Eu 
nu pot sa-Mi reneg Cuvantul promisiunii Mele?(81,41) 


