
TTT/1 - Kristuksen Toisen Tulemisen Odottaminen  

Pyhän Tapahtuman Esipuhe Näkökulma 

Näin sanoo Herra...  

1.Ajan alussa maailma oli ilman rakkautta; ensimmäiset ihmiset olivat aivan liian kaukana 

tuntemaan tai ymmärtämään sitä Jumalallista Voimaa, Hengen olemusta, koko Luomakunnan 

periaatetta.  

2.He uskoivat Jumalaan, mutta laskivat Hänen ansiokseen vain vahvuuden ja 

oikeudenmukaisuuden voiman. He uskoivat, että he ymmärsivät Jumalallisen kielen Luonnon 

luonnonvoimien kautta, niin että kun he näkivät ne rauhallisina ja tyyninä, he uskoivat, että Herra 

oli tyytyväinen ihmisten töihin, mutta kun luonnonvoimat olivat irti, he uskoivat, että he näkivät 

niissä manifestoitua Jumalan vihaa.  

3.Ihmisen sydämessä oli muodostunut kuva hirveästä Jumalasta, vihaan ja kostonhaluun 

kykenevästä, niin että kun he uskoivat loukanneensa Häntä, he tarjosivat polttouhreja ja uhrauksia 

toiveissa lepyttää Häntä.  

4.Minä kerron teille, että nuo uhraukset eivät olleet saaneet innoitusta heidän Jumalan 

rakkaudestaan, vaan Jumalallisen oikeudenmukaisuuden pelko, ja rangaistuksen pelko olivat ne, 

mitkä innoittivat ensimmäisiä ihmisiä uhraamaan kunnianosoituksen Herralleen.  

5.Jumalallista Henkeä he kutsuivat vain Jumalaksi, ei koskaan Isäksi, tai Opettajaksi.  

6.Patriarkat ja ensimmäiset profeetat alkoivat saamaan ihmiset ymmärtämään, että Jumala oli 

oikeudenmukaisuus, kyllä, mutta täydellinen oikeudenmukaisuus; että Hän oli aivan 

ensimmäiseksi Isä ja että Isänä Hän rakasti kaikkia Hänen luotujaan.  

7.Askel askeleelta, kulkien hitaasti hengellisen kehittymisen polulla, ihmiskunta jatkoi 

pyhiinvaellustaan, kulkien yhdestä Aikakaudesta toiseen ja oppien hiukan enemmän Jumalallisesta 

Salaisuudesta ilmestysten kautta, joita Jumala antoi Hänen lapsilleen jokaisella Aikakaudella. 

8.Silti ihminen ei päässyt täyteen ymmärrykseen Jumalallisesta Rakkaudesta, sillä Hän ei todella 

rakastanut Jumalaa Isänä, eikä Hän tuntenut sydämessään rakkautta, jota hänen Herransa antoi 

hänelle joka askeleella.  

9.Oli tarpeellista, että täydellinen rakkaus tehtiin ihmiseksi, Sana tehtiin lihaksi ja muutettiin 

muotoon, joka oli näkyvä ja kouriintuntuva ihmisille, että he viimeinkin tietävät kuinka, ja kuinka 

paljon Jumala rakasti heitä.  

10.Kaikki eivät oivaltaneet Isän läsnäoloa Jeesuksessa. Kuinka he olisivat oivaltaneet Hänet, jos 

Jeesus oli nöyrä, myötätuntoinen ja rakastava jopa niille, jotka loukkasivat Häntä? He näkivät 

Jumalan voimakkaana ja ylpeänä vihollistensa edessä, karskina ja kauheana niille, jotka loukkasivat 

Häntä.  

11.Mutta, juuri kuten monet kielsivät, monet myös uskoivat sanoja, jotka tunkeutuivat kaikkein 

kätketyimpiin sydämen sopukoihin; sillä tavalla parantumattomia vaivoja ja sairauksia parannettiin 

pelkällä hyväilyllä, loppumattomalla myötätunnon katseella, ja toivon sanalla; ja siinä opetuksessa 

oli uuden maailman lupaus, valon ja oikeudenmukaisuuden elämä, mitä ei voitaisi pyyhkiä pois 

niistä monista sydämistä, jotka ymmärsivät, että Jumalallisen ihmisen olevan Isän totuus, Hänen 

Jumalallinen Rakkautensa. Hänen, jota ihmiset eivät tunteneet, ja sen vuoksi eivät voineet 

rakastaa.  



12.Sen ylivertaisen totuuden siemen oli istutettu ihmiskunnan sydämeen kaikkia aikoja varten. 

Kristus oli Istuttaja, ja Hän on yhä kasvattamassa siementä. Myöhemmin Hän tulee sadonkorjuuta 

varten ja nauttii siitä koko ikuisuuden. Hänen ei enää tarvitse sanoa, ”Minulla on nälkä” tai 

”Minulla on jano,” sillä viimeinkin Hänen lapsensa tulevat rakastamaan Häntä tavalla, jolla Hän on 

rakastanut heitä alusta alkaen.  

13.Kuka on se, joka puhuu teille Kristuksesta, opetuslapset? Se on Hän.  

14.Se olen Minä, Sana, joka puhuu teille jälleen, ihmiskunta. Tunnistakaa Minut. Älkää epäilkö 

Minun läsnäoloani Minun olemukseni nöyrän muodon vuoksi. Mahtailu ei voi olla mikään osa 

Minua.  

15.Muistakaa Minua Minun osuudestani läpi maailman noina aikoina. Muistakaa, että Minä kuolin 

yhtä nöyränä kuin Minä olin syntynyt ja elänyt. (296, 4-16)  

  

Toiveita ja Ennakko-Odotuksia  

16.Minun poislähtöni jälkeen Toisella Aikakaudella, sukupolvesta sukupolveen ne, jotka pitivät 

uskon Minuun, odottivat Minun saapumistani. Isältä ja äidiltä pojalle ja tyttärelle, Jumalallinen 

lupaus ja Minun Sanani pidettiin elossa Minun palaamiseni katselemisen toivossa.  

17.Jokainen sukupolvi uskoi olevansa onnekas, toivoen että heidän aikanaan Herran lupaus 

lunastettaisiin.  

18.Ja niin aika vaihtui, ja niin tekivät sukupolvet, ja Minun lupauksestani tuli yhä enemmän ja 

enemmän unohdettu ihmisten sydämissä, kun rukous ja valvominen pyyhkiytyivät pois. (356, 4-5)  

19.Maailmaan kohdistuu koettelemuksia, kansakunnat tuntevat Minun oikeudenmukaisuuteni 

koko painon, joka lankeaa heidän päälleen. Ja Minun valoni, Minun ääneni kutsuessa teitä, 

tunnetaan läpi ihmiskunnan.  

20.Ihmiset tuntevat Minun läsnäoloni, tulevat havaitsemaan yleismaailmallisen valonsäteen, joka 

laskeutuu ja lepää heidän päällään: he näkevät Minut ennakolta; ilman tietoa tästä Työstä 

(Ilmestykset Meksikossa), ilman että ovat kuulleet Minun Sanaani, he kohottavat Minut henkeensä 

kysyäkseen Minulta: Herra, millä Aikakaudella me tulemme tapaamaan? Nämä koettelemukset ja 

katkeruus, joka on tullut ihmiskunnalle, mitä he tarkoittavat? Voiko olla niin, että te ette kuule 

tämän maailman hälinää? Sinä sanoit, että Sinä palaisit takaisin. Milloin, Oi Herra, Sinä tulet? Ja 

jokaisessa lahkossa ja uskonnossa, Minun lasteni henki nousee ja he etsivät Minua, turvautuvat 

Minuun, kysyvät Minua ja odottavat Minua. (222, 29)  

21.Ihmiset kuulustelevat Minua ja he sanovat Minulle: ”Isä, jos sinä olet olemassa, miksi sinä et 

manifestoi itseäsi meidän keskellemme, kun toisina aikoina sinä olet laskeutunut meidän 

asuinsijaamme? Miksi Sinä et tule nyt? Onko meidän vääryydentekomme nykyään niin suuri, että 

se estää teitä tulemasta pelastamaan meitä? Sinä aina etsit eksyneitä, sokeita, lepraisia, ja joita 

maailma on täynnä nykyään; sattumoisin, emmekö me enää ole Sinun myötätuntosi innoittamia? 

Sinä sanoit apostoleillesi, että Sinä palaisit ihmisten keskuuteen ja että Sinä antaisit merkkejä 

saapumisestasi, jota uskomme pohtivamme; miksi Sinä et näytä Sinun Pyhiä Kasvojasi?” (62, 27)  

22.Katsokaa ihmisiä odottamassa Minua ilman, että ovat tietoisia siitä, että Minä olen heidän 

keskuudessaan. Minä olen heidän silmiensä edessä, eivätkä he näe Minua. Minä puhun heille, 



eivätkä he kuule Minun ääntäni, ja kun silmänräpäyksen ajan he näkevät vilauksen Minusta, he 

kieltävät Minut.  

23.”Mutta Minä jatkan todistuksen antamista Itsestäni; ja Minä jatkan heidän odottamistaan, 

ketkä ovat odottaneet Minua.”  

24.”Ja todella, Minun manifestaationi merkit tämän Aikakauden aikana ovat olleet suuria; sama 

ihmisten veri, vuodatettu ryöppyinä, kyllästäen maan, ne ovat merkinneet Minun läsnäoloni 

jakson keskuudessanne Pyhänä Henkenä”. (62,  28-29)  

25.Kenenkään ei pitäisi olla hämmästynyt Minun läsnäolossani, siitä lähtien, kun Jeesuksen kautta 

Minä tein tiettäväksi teille tapahtumat, jotka ilmoittaisivat Minun manifestaatiotani Totuuden 

Henkenä. Minä kerroin teille myös, että Minun saapumiseni olisi hengessä, niin että kukaan ei olisi 

odottamassa materiaalisia manifestaatioita, jotka eivät koskaan tule.  

26.Katsokaa Juutalaisia ihmisiä, jotka yhä odottavat Messiasta, joka ei ollut tullut siinä muodossa, 

jota he odottivat, koska todellinen oli jo heidän keskuudessaan, eivätkä he tunnistaneet Häntä.  

27.Ihmiskunta, ettekö toivo tunnistavanne Minun uutta manifestaatiotani, jatkaaksenne Minun 

odottamistani uskonne mukaan, eikä sen mukaan, mitä Minä lupasin teille? (99, 2)  

28.Älköön maailma odottako uutta Messiasta; jos Minä lupasin teille, että Minä palaisin takaisin, 

Minä myös tein sen tunnetuksi, että Minun tulemiseni olisi hengellinen, mutta ihmiskunta ei 

koskaan ole tiennyt, kuinka valmistautua vastaanottamaan Minut.  

29.Noina aikoina ihmiset epäilivät, että Jumala voisi olla piilotettuna Jeesuksessa, jonka he 

tuomitsivat olevan ihminen niin kuin muutkin ihmiset, ja yhtä köyhä kuin muut ihmiset. Joka 

tapauksessa, myöhemmin ja ennen Kristuksen voimallisia töitä, ihmiskunta tuli vakuuttuneeksi, 

että siinä miehessä, joka oli syntynyt, kasvoi, ja kuoli maailmassa, oli Jumalan Sana. Ja kuitenkin 

tänä aikana, monet ihmiset tulevat hyväksymään Minun tulemiseni vain, jos se on ihmismuodossa, 

niin kuin toisella Aikakaudella.   

30.Todistusta siitä, että Minä tulen Hengessä kommunikoimaan ihmiskunnan kanssa, kaikki eivät 

tule hyväksymään, huolimatta todistuksista, koska materialismi tulee toimimaan pimeyden silmät 

peittävänä siteenä joidenkin silmille.  

31.Kuinka moni haluaisi nähdä Kristuksen kärsivän uudelleen tässä maailmassa ja vastaanottavan 

Häneltä ihmeen, niin että he voisivat uskoa Hänen läsnäoloonsa tai Hänen olemassaoloonsa; 

mutta todella Minä kerron teille, tällä maapallolla ei tule olemaan uudelleen seimeä näkemässä 

Minun syntyvän uudelleen ihmisenä, eikä toista Golgataa näkemässä Minun kuolevan. Nyt kaikki 

ne, jotka on virvoitettu todelliseen elämään, tulevat tuntemaan Minun syntymäni sydämissään, 

aivan kuin ne, jotka pysyvät synnissä, tulevat tuntemaan Minun kuolevan. (88, 27-29)  

32.Nähkää, että monet tämän ajan ihmiset tarkastelevat tarkkaan menneiden aikojen Pyhiä 

Kirjoituksia, mietiskellen profeettoja ja yrittäen päästä sisälle Kristuksen tekemiin lupauksiin palata 

takaisin.  

33.Kuunnelkaa, kuinka he sanovat: ”Mestari on lähellä,” ”Herra on täällä” tai ”Hän saapuu pian,” ja 

sitten lisäävät: ”Hänen takaisin paluunsa merkit ovat selvät ja käsinkosketeltavat.”  

34.Jotkut etsivät Minua ja kutsuvat Minua, toiset tuntevat Minun läsnäoloni, ja vielä toiset näkevät 

ennalta Minun tulemiseni Hengessä.  



35.Oi, jospa vain tuo tietämisen jano olisi läsnä kaikissa, ja jos kaikilla olisi kaipuu löytää 

ylivertainen totuus! (239, 68-71)  

36.Nähkää, kuinka kaikissa uskonnoissa ja lahkoissa ihmiset tarkastelevat aikaa, elämää, ja 

tapahtumia merkkien löytämisen toivossa, että ne julistaisivat Minun tulemistani. He ovat 

viattomia, jotka eivät tiedä, että jo jonkun aikaa Minä olen ollut manifestoimassa Itseäni ja että 

Minä olen lopettamaisillani tämän muotoisen yhteydenpidon.  

37.Mutta Minä kerron teille myös, että monet niistä, jotka ovat niin innokkaasti odottamassa 

Minua, jos he todistaisivat muodon, millä Minä olen tullut kommunikoimaan, he eivät tunnistaisi 

Minua, vaan he tylysti kieltäisivät Minut.  

38.Heille, vain todistukset käyvät ja täten he tulevat uskomaan, että Minä olin Minun lasteni 

keskuudessa.  

39.Myös te odotitte Minua läheisesti ja kärsimättömästi, mutta Minä tiesin, että te tunnistaisitte 

Minut, ja että te olisitte Minun työntekijöitäni tällä Aikakaudella. (255, 2-4)   

 

Raamatullisia Lupauksia  

40.Minun manifestaatioissani Jeesuksen kautta, Minä ilmoitin teille Pyhän Hengen tulemisen ja 

ihmiset ajattelivat, että se kuuluisi Jumaluuteen, joka ollen Jumalassa, ei ollut heille tunnettu, 

oivaltamatta, että kun puhuin Pyhästä Hengestä, Minä puhuin ainoasta Jumalasta, joka oli 

valmistelemassa aikaa, jossa Hän kommunikoisi hengellisesti ihmisten kanssa, ihmiskyvyn kautta. 

(8, 4)  

41.Miksi kukaan olisi hämmästynyt Minun uusista ilmestyksistäni? Todella Minä sanon teille, että 

muinaisten aikojen patriarkoilla oli jo tieto tämän Aikakauden tulemisesta, ja toisten aikakausien 

näkijät katselivat sitä ja profeetat julistivat sen. Se oli Jumalallinen ihmisille tehty lupaus, kauan 

aikaa ennen kuin Minä, Jeesuksena, tulin maailmaan.  

42.Kun Minä ilmoitin Minun opetuslapsilleni Minun uudesta tulemisestani ja sallin heidän nähdä 

ennalta tavan, jolla Minä manifestoisin Itseni ihmisille, pitkä aika on kulunut siitä, kun se lupaus 

tehtiin.  

43.Tässä teillä on se ajanjakso paljastumassa edessänne, tässä teillä ovat nuo profetiat 

täyttymässä. Kuka olisi hämmästynyt? Vain ne, jotka ovat torkkuneet pimeässä 

(tietämättömyydessä tai hämmennyksessä) tai ne, jotka ovat pyyhkineet Minun lupaukseni pois 

itsestään. (12, 97-99)  

44.Minä tiesin, kuinka vähän te käsittäisitte Minun opetuksiani, ja virheet, joita te tekisitte 

tulkitessanne Minun ilmestyksiäni, Minä ilmoitin teille Minun takaisin paluuni, sanoen, että Minä 

lähettäisin Totuuden Hengen selventämään monia mysteerejä, salaisuuksia, ja selittämään teille 

sen, mitä te ette olleet ymmärtäneet.  

45.Koska kaikkein perustavanlaatuisimmassa Minun profeetallisimmissa sanoissani, Minä johdatin 

teidät ymmärtämään, että tänä aikana Minä en tulisi salamoinnissa ja ukonilmassa niin kuin 

Siinailla, enkä tekisi Itseäni ihmiseksi, laittaen Minun rakkauteni ja sanani ihmismuotoon, kuten 

toisella Aikakaudella; vaan tulisin teidän henkeenne Minun viisauteni loistossa, yllättäen mielenne 

innoituksen valolla ja koputuksella sydämenne oville äänellä, jonka henkenne ymmärtää. Nuo 

ennakoinnit ja lupaukset ovat niitä, joita nyt täytetään.  



46.Teille on riittävää valmistella itseänne vähän, katsoaksenne Minun valoani ja tunteaksenne 

Minun Henkeni läsnäolo, sama, joka julisti, että tulisi opettamaan teitä ja paljastamaan teille 

totuuden. (108, 22-23)  

47.On monia, jotka eivät ole kehittyneet pelon tai opiskelun puutteen vuoksi. Yhä he harjoittavat 

Mooseksen lakia, ilman Messiaan tulemisen tunnustamista; muut, uskoen Jeesukseen, ovat 

jättäneet huomiotta Pyhän Hengen saapumisen niin kuin oli ennalta kerrottu. Minä olen tullut 

kolmannen kerran, kuitenkaan monet eivät odota Minua.  

48.Enkelit ilmoittivat Minun saapumiseni ja heidän äänensä oli kuultu läpi taivaitten. Ettekö 

kuulleet heitä? Hengellinen maailma on tullut tarjoamaan teille Minun läsnäoloni todistusta. Kaikki 

profetiat tullaan täyttämään, suuret onnettomuudet, joita nyt tapahtuu maapallolla, tulevat 

voittamaan ihmisen ylpeyden ja turhamaisuuden. Kun ihminen kerran tulee nöyräksi, sitten Hän 

tulee etsimään Minua, kutsuen Minua Isäksi. Rakastakaa Minua ja täten te tulette tunnustamaan 

Minut. Rukous maailmanrauhan puolesta tulee sitten ilmaantumaan sydämestänne. Minä rakastan 

kaikkia Minun lapsiani. Kun he kerran kehittyvät hengellisesti ja palaavat takaisin Minun luokseni, 

Minä tulen tekemään liiton ihmisten kanssa, ja tulee olemaan suuri ilo Isän ja Hänen lastensa 

kanssa. (179, 38-39)  

49.Niinpä Minä sanoin teille sinä aikana: Se, mitä Minä kerroin teille, ei ole kaikki, mitä Minulla on 

opetettavana teille. Sillä tietääksenne kaiken, ensin Minun täytyy mennä pois, voidakseni lähettää 

teille Totuuden Hengen, tehdäkseni selväksi, mitä Minä olen sanonut, ja mitä Minä olen tehnyt. 

Minä lupasin teille Lohduttajan koettelemusten aikana. Ja tuo Lohduttaja, tuo Selittäjä, olen Minä 

Itse palaamassa takaisin valaisemaan teitä ja auttamaan teitä ymmärtämään menneitä 

oppitunteja, kuin myös tätä uutta, jonka Minä tuon teille nyt. (339, 26)  

50.Viisaudessa on balsami ja lohtu, jota sydämenne kaipaa; tämän vuoksi Minä lupasin teille sinä 

aikana, että Totuuden Hengen Lohduttavana Henkenä. Mutta on korvaamatonta omata usko, 

ettette pysähdy polulla, tai tunne pelkoa ennen koettelemuksia. (263, 10-11) 

   

Täytettyjä Ennustuksia  

51.Harvat ovat ihmiset, jotka tuntevat merkit, että uusi Aikakausi on alkanut ja että Minä olen 

manifestoimassa Itseni hengellisesti ihmiskunnalle. Valtaosa omistaa elämänsä ja ponnistuksensa 

materiaaliselle edistymiselle ja kuurossa ja joskus verisessä kamppailussa tavoittaa päämääränsä, 

he kulkevat kuin sokea, ja menettävät suuntansa, tietämättä mitä tavoittelevat; he eivät näe 

tulevan päivänkoiton valoa, eivät näe merkkejä, ja ovat hyvin kaukana siitä, että saisivat tietoa 

Minun ilmestyksistäni.  

52.Tämä ihmiskunta on uskonut enemmän ihmisten oppeihin ja sanoihin kuin ilmestyksiin, joita 

Minä olen antanut teille läpi ajan. Oletteko sattumoisin odottamassa Isää, että Hän 

oikeudenmukaisuudessaan tulee lähettämään teille suurempia merkkejä kuin nuo, joita te 

katselitte joka käänteessä, tunteaksenne ja uskoaksenne, että tämä on Minun manifestaationi 

ennalta kerrottu aika, Totuuden Henkenä? Oi vähän uskon ihmiset! Nyt opetuslapset, te 

ymmärrätte, miksi Minä joskus sanon teille, että Minun ääneni huutaa erämaassa, sillä ei ole 

ketään, joka kuulee ja todella kuuntelee. (93, 27-28)   

53.Niin että kaikki maailman ihmiset voivat todistaa tämän viestin totuutta, Minä olen tehnyt 

merkkejä, joita profetoitiin muinaisina aikoina, merkkejä, jotka puhuvat Minun uudesta 

tulemisestani, tunnettaviksi kaikkialla maapallolla.  



54.Ja siispä, kun nämä hyvät uutiset tulevat kansakunnille, ihmiset tulevat tarkastelemaan 

tarkkaan ja tutkimaan kaiken sen, mitä oli sanottu näinä aikoina, ja hämmästymään ja 

mielistyneinä he tulevat huomaamaan, että kaikki se, mikä ilmoitettiin ja luvattiin Minun uudesta 

tulemisestani, on uskollisesti täytetty, niin kuin on sopivaa Hänelle, jolla on yksi tahto, yksi sana ja 

yksi laki. (251, 49)  

55.Toisella Aikakaudella (Jeesuksen aikana) Minä ilmoitin Minun apostoleilleni Minun uuden 

manifestaationi, ja kun he kysyivät Minulta mitä merkkejä julkistetaan sillä aikakaudella, Minä 

ilmoitin sen heille yksi kerrallaan, kuin myös todistuksen, jonka Minä antaisin heille.  

56.”Kaikki merkit ovat ilmestyneet; he ilmoittivat, että tämä on Aikakausi, jonka Jeesus ennalta 

kertoi ja Minä kysyn teiltä: Jos tämä manifestaatio, jonka Minä annan teille, ei ollut totta, miksi 

Kristus ei ole ilmestynyt, merkeistä huolimatta? Vai uskotteko te myös, että kiusaajalla on voimaa 

Luomakunnan yli ja luonnonvoimien yli, pettääkseen teitä?”  

57.”Minä varoitin teitä ennakolta kauan aikaa sitten, niin ettette te lankeaisi väärien profeettojen, 

valheellisen Kristuksen ja valheellisten lunastajien viettelykseen; mutta nyt Minä sanon teille, että 

inkarnoitunut, lihaksi tullut henki on niin kirkas kehittymisensä vuoksi, että ei ole helppoa antaa 

hänelle pimeyttä valona, ei väliä, kuinka paljon taitavuutta siinä voi olla”. 

58. Siksi Minä olen kertonut teille: Ennen kuin te omistaudutte sokealla uskolla tälle polulle, 

tutkikaa tarkkaan niin kuin tahdotte. Katsokaa, että tämä sana on annettu kaikille, enkä Minä 

koskaan ole varannut osaa siitä vain tietyille olennoille. Havainnoikaa, että tässä Sanassa ei ole 

kirjoja, joissa Minä teeskentelisin salaavani mitään opetusta.  

59.Kuitenkin, Minä myös sanoin teille Toisen Aikakauden aikana Minun apostolini Johanneksen 

huulien kautta: ”Jos kuka tahansa kuulee Minun ääneni ja avaa oven, Minä tulen saapumaan 

hänen kanssaan, ja illastamaan hänen kanssaan ja Hän Minun kanssani.” Minä myös opetin teille 

vertauksen neitsyistä, niin että te pitäisitte sen mielessänne tällä ajanjaksolla. (63, 79-80)   

60.Jos merkit ja koettelemukset ovat täytetyt, enkä Minä ole ilmestynyt synagogassa, enkä 

ilmestynyt missään kirkossa, eikö maailma ole havainnut, että joissakin paikoissa Minä 

manifestoituisin Itse, koska Minä en voi rikkoa Minun sanaani? (81, 41) 


