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HYVÄ OSA
Luuk. 10:38-42

38. Heidän matkatessaan Jeesus meni erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi
oli Martta, otti hänet kotiinsa. 
39. Hänen sisarensa Maria asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen
puhettaan. 
40. Martta taas puuhasi monissa palvelutoimissa. Hän tuli ja sanoi Jeesukselle: "Herra,
etkö välitä siitä, että sisareni on jättänyt minut yksin palvelemaan? Sano hänelle, että hän
auttaisi minua." 
41. Herra vastasi hänelle: "Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet. 
42. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois." 

Mistä Jumala iloitsee
Jumala rakastaa lapsiaan ja iloitsee heistä. Jokaisen uskovan suurena päämääränä onkin
saada elää Hänen kunniakseen, saada tuottaa iloa Jumalalle, vaikka hän synneillään
tietääkin usein murehduttavansa Herraa.  On erityisesti kolme asiaa, joista Herra
omissaan iloitsee.

Parannus
Ensimmäinen ja tärkein on se, että syntinen ihminen tekee parannuksen, kääntyy
Jumalan puoleen, tunnustaa pahat tekonsa ja pyytää armahdusta Jeesuksen ristin uhrin
tähden. Taivaassa enkelikuoro ratkeaa riemulauluun, kun yksi syntinen kääntyy. Jumala
riemuitsee. Syntinsä anteeksi saanut saa myös maistaa samaa iloa, mitä taivaallinen Isä.
Jeesuksen uhri ei jäänyt turhaksi hänen kohdallaan. 

Taivaallinen Isä iloitsee myös siitä, kun Hänen luokseen jo perusparannuksessa palannut
ihminen tekee päivittäistä parannusta. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että heillä ei olisi
mitään osaa Hänen kanssaan, ellei Jeesus saisi pestä heidän jalkojaan. Kylvyssä käynyt,
Jeesuksen uhrilla puhdistettu tarvitsee jatkuvaa puhdistautumista Jeesuksen uhriveren
kautta. Jumala iloitsee jokaisesta lapsestaan, joka haluaa hylätä synnin elämässään ja
kääntyä Herran puoleen päivittäisessä puhdistumisessa.

Palvonta
Jumala iloitsee toiseksi, kun Hänen omansa asettuvat Jeesuksen jalkojen juureen
kuuntelemaan  Hänen puhettaan. Herran sydän paljastuu Hänen sanoissaan.
Kuuntelemalla Herran puhetta uskovan sydän voi alkaa ikään kuin lyödä samaan tahtiin
Jeesuksen sydämen kanssa. Maria kuunteli Jeesusta ja Hänen rakkautensa Jeesukseen
syveni ja kasvoi Jeesuksen puheen vastaanottamisesta. Myöhemmin, kun Lasarus oli
kuollut, Maria sai jakaa murheensa Jeesukselle ja sai myös nähdä miten Lasarus
herätettiin eloon. Lopulta Maria vuodatti kallisarvoisen hajuvoiteen Jeesuksen jaloille
ennen Golgatan kärsimystä. Jeesus kuvasi sitä niin suuren rakkauden osoittamiseksi, että
kaikkialla maailmassa se tultaisiin kertomaan Marian kunniaksi. Maria oli nimittäin ainoa,
joka ennen Jeesuksen ristin kärsimystä pääsi ymmärtämään ristin ja ylösnousemuksen
merkityksen. Muut opetuslapset ymmärsivät sen vasta ylösnousemuksen jälkeen. Jeesus
iloitsi siitä, että Marian asettuminen Jeesuksen jalkojen juureen ja Herran puheen
kuunteleminen synnytti niin syvän ymmärryksen ja rakkauden Jeesukseen.
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Palvelu
Kolmanneksi Jumala iloitsee siitä, että uskovat haluavat palvella Häntä. Herraa voi
tänäänkin palvelle julistamalla pelastuksen evankeliumia, todistamalla Herran suurista
armotöistään ihmisille, jotka eivät vielä Herraa tunne. Häntä voi palvella myös osoittamalla
käytännöllistä rakkautta esimerkiksi valmistamalla toisille aterioita, pesemällä toisten
pyykkiä, avustamalla sairaita ja vammaisia, käymällä katsomassa yksinäisiä ja vankeja
jne. Jumala iloitsee jokaisesta lasillisesta vettä, joka tarjotaan toiselle Hänen nimensä
tähden. Hän tulee myös jokaisen omansa pienimmänkin rakkauden teon palkitsemaan
ylenpalttisesti kirkkaudessaan. Martta halusi palvelun lahjallaan ilahduttaa Jeesusta.
Vaikka  tekstissämme hän epäonnistuikin surkeasti, syy ei ollut siinä, että hänen
tavoitteensa, ilahduttaa Jeesusta palvellen, olisi ollut väärä. Myöhemmin evankeliumien
kertomuksissa näemme hänet jälleen  palvelemassa Jeesusta. Mutta nyt sillä tavalla, että
Jeesus myös iloitsi siitä.

Oikeat suhteet
Näiden kolmen asian, joista Jumala iloitsee omissaan, tulee kuitenkin olla oikeissa
suhteissa toisiinsa. Sielunvihollisen taitavimpia ja vaarallisimpia kiusauksia ovat sellaiset,
missä hän pyrkii hyvällä tuhoamaan parhaan.  Aina ensimmäisenä tulee olla
parannuksen. Jumala ei iloitse, vaikka  kuinka paljon Häntä palveltaisiin tai Häntä
rukoiltaisiin ja Hänen Sanaansa luettaisiin, jos ihminen kuitenkin haluaa pysyä jossain
synnissä sitä tunnustamatta ja hylkäämättä.  Toiseksi tärkeysjärjestyksessä tulee Herran
kuunteleminen, sydämen salatun henkilösuhteen vaaliminen Jeesuksen kautta Isään.
Vasta kolmanneksi tulee sitten palvelu. Palvelu, joka sivuuttaa Herran kasvojen katselun,
muuttuu hyvin nopeasti taakaksi ja katkeroittaa ihmismielen. Vasta Herran katseleminen
ja kuunteleminen tuo ihmiselle sen sisäisen levon ja rauhan, josta käsin hän voi
kiireettömästi lähteä palvelemaan. Herran edessä viipyminen ei ole ajan hukkaa, vaan
kertoo meille sen, kuinka tärkeä itse Herra Jeesus on meille. Toisaalta Herra haluaa myös
omiensa palvelevan rakkaudessa Jumalaa ja toinen toisiaan. Mariakaan ei pelkästään
kuunnellut, vaan kuulemastaan käsin palveli.

Kiireinen elämä
Kiire on se asia, joka näyttää tänä päivänä kaikkein tehokkaimmin tuhoavan ihmisten
hengellisen elämän sotkemalla asioiden tärkeysjärjestyksen ja tuhoamalla uskovienkin
henkilösuhteen Jeesukseen. Tekstissämme Jeesus tarttuu tähän kysymykseen.  Mistä
kiireessä oikein on kysymys?

Aika ja kiire
Kilpailu ja kiristyvät vaatimukset työelämässä aiheuttavat ilmeisellä tavalla kovia paineita.
En kuitenkaan usko, että kiireessä olisi pohjimmiltaan tai edes pääosiltaan kysymys ajan
puutteesta. Sillä myös vapaa-ajan viettoa, jopa loman viettoa ja eläkepäiviä saattaa
leimata merkillinen kiireen tunne. Ihmiset tuntuvat kaikki juoksevan jonkin perässä. Mutta
kun kysyt, mitä he oikein tavoittelevat, mihin he käyttävät kiireellä hankkimansa lisäajan,
niin kukaan ei oikein kykene vastaamaan. Asian tekee entistäkin ristiriitaisemmaksi se,
että aikaa toisaalta näyttää löytyvän jos jonkinlaisen turhanpäiväisen televisio-ohjelman
töllöttämiseen.
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Sisäinen jännitystila ja tulokset
Jouduin armeija-aikoihin viettämään kokonaisen vuoden sairaalassa potilaana. Siellä ei
ollut mitään muuta kuin aikaa toipumisen edistyessä kovin kovin hitaasti. Mutta
hämmästyksekseni jouduin huomaamaan, että sisimpäni täyttyi ajoittain merkillisestä
kiireen tunnusta. Se osoitti minulle itselleni, että ainakaan minun kiireessäni ei
pohjimmiltaan ole kysymys vähimmässäkään määrässä ajan puutteesta.  Kiire
kokemuksena se ei ole sen kummempi ilmiö kuin mikä muu tahansa stressin
ilmenemismuoto. Kiireen tunne on tiettyä hermoperäistä jännitystä jokaisessa
lihaksessamme kautta kehomme. Jatkuvana kiire väistämättä tuhoaa ihmisen fyysisen ja
usein jopa psyykkisen terveyden.

Olen lisäksi vertaillut niiden päivien suorituksiani, jolloin olen ollut mielestäni kiireinen ja
juossut yhdestä työtehtävästä toiseen, päiviin, jotka olen saanut aloittaa hiljaisuudessa ja
suunnitellen ilman mitään kiirettä. Lähes poikkeuksetta kiireettöminä päivinä olen saanut
paljon enemmän aikaan kuin kiireisinä päivinä. Kiireen keskellä aika ikään kuin murenee
käsistä ja jäljelle jää stressaantunut mieli ja vähän tulosta. Sitä paitsi kiireeseen
suostuessani ja muka tärkeitä asioita hoitaessani kuljen monien ihmisten ohi, jotka minun
olisi pitänyt kohdata.

Kiireen syitä
Ihmisellä on aina aikaa sille, mitä hän pitää todella tärkeänä. Kiireen liittäminen ajan
puutteeseen on kaiketi lähinnä eräs itsepetoksen muoto. Mutta itse kiireen tunnetta ja
hallintavaltaa meidän keskellämme on turha kiistää. Kiire on merkillinen ja tuhoava mahti.
Perusteltua se on vain silloin kuin naapurin talo palaa tai joku on saanut äkillisen
sairaskohtauksen. Silloinkin hätäilyllä ei voiteta mitään, pikemminkin sotketaan asioita.

Kiireestä nauttiminen
Mutta mikä ihme ihmiset sitten ajaa tuohon kierteeseen, jonka tuhoisuuden jokainen
tietää. Kiireessä on jotain sellaista, josta ihminen nauttii, koska hän on niin valmis sitä
jatkuvasti kokemaan. Moni etsii jatkuvasti elämäänsä sisältöä. Elämän janoon ei ole
löytynyt tyydytystä. Se rikas ja yltäkylläinen elämä, jota hän etsii, ikään kuin pakenee
kaiken aikaa pois hänen tavoittamattomiinsa. Hänen on lisättävä vauhtia saadakseen
onnen kiinni. Kun onnea ei löydy elämän laadusta, niin sitten yritetään löytää sitä määrää
lisäämällä. Mutta mitä enemmän lisäät kierroksia, sitä varmemmin uuvut lopulta
kokonaan. Loppuun palamisen taustalla ei läheskään aina ole liiallinen työmäärä, vaan se
että se, mitä tehtiin oli turhauttavaa, ei antanut tyydytystä ja tuntui hyödyttömältä.

Oman tärkeyden korostamista
Monen kiireen takana taas on halu saavuttaa toisten arvostusta. Kun ympäristö ei anna
myönteistä palautetta suorituksista kovin vähällä, niin ponnistuksia lisäämällä kuvitellaan
kaivattua palautetta saatavan. Toisaalta kiireen näyttäminen ja siitä valittelu saattaa olla
eräs tunnustuksen kerjäämisen muoto. Ihmisen elämänjano ei kuitenkaan tyydy
milloinkaan saavutetuilla laakeriseppeleillä.

Pelottava hiljaisuus
Moni suomalainen ei kestä hiljaisia hetkiä. Ne paljastaisivat liian kipeästi hänen
syyllisyytensä, kipeät muistot ja selvittämättömät asiat ihmissuhteissa. Siksi juostaan
tehtävästä toiseen, paetaan kaikenlaiseen puuhasteluun ja avataan radio tai TV, jos on
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pienintäkään vaaraa joutua kasvokkain oman omantuntonsa kanssa. Hiljaisuuden hetkinä
Jumalalla on mahdollisuus saada puheenvuoro, mutta se olisi pelottavaa.

Väärät prioriteetit
Kiire voi johtua myös väärästä tavasta järjestellä elämäänsä. Olen huomannut miten
paljon turhasta työstä vältyn, kun en ota puhelimella tai muulla tavalla tulleita keskeytyksiä
välittömästi käsittelyyn, vaikka kiire näyttäisikin vaativan asioille välittömän huomion. Kun
jätän kiireellisen tehtävät seuraavaan päivään, voin usein ilokseni huomata, etteivät ne
enää olekaan kiireellisiä. Jopa niiden suorittaminen saattaa osoittautua lähes
tarpeettomaksi. Tehtävät on asetettava oikeaan tärkeysjärjestykseen: Ensin todella
tärkeät tehtävät, vasta sitten kiireelliset ja tärkeät, ja vasta viimeiseksi kiireelliset, mutta
vähemmän tärkeät asiat. 

Eräs sairaanhoitaja tuli sielunhoitajan luo hyvin masentuneena ja väsyneenä.
Sielunhoitaja kyseli oliko hänellä tunnollaan mitään erityisiä syntejä, jotka häntä rasittivat.
Hän ei osannut kuitenkaan mitään sellaisia kertoa. Lopulta selvisi, että vuorotyön ja
kiireisen hengellisen palvelun kuvioissa häneltä oli jäänyt nukkuminen ja säännölliset
ateria-ajat liian vähälle. Muutamia viikkoja myöhemmin sama sielunhoitaja sai kohdata
säteilevän kristityn. Hän oli Jumalan edessä tehnyt parannuksen väärästä elämän
rytmistään ja Jumalan armon aurinko paistoi jälleen täydeltä terältä.

Nöyryyden puute
Kiire voi johtua myös siitä, että emme osaa arvioida oikein omia kykyjämme ja sitä kuinka
paljon tehtävien suorittaminen vaatii aikaa ja vaivannäköä. Nöyryys on itsensä oikein
arvioimista Jumalan ja ihmisten edessä. Siksi väärät kuvitelmat itsestä ovat eräs ylpeyden
synnin ilmenemismuoto. Kiire voi syntyä myös siitä, että emme ole saman ylpeytemme
vuoksi valmiit pyytämään toisilta apua, vaikka sitä ilmeisellä tavalla tarvitsisimmekin.

Tapahtumasarja
Palatkaamme tekstiimme. Jeesus ja 12 opetuslasta olivat usein vierailleet Betanian
kodissa. Martta ja Maria olivat aina iloinneet heidän tulostaan. Molemmat rakastivat
Jeesusta ja molemmat halusivat ilahduttaa Häntä. Aina he eivät voineet kuitenkaan
täsmällisesti tietää milloin Jeesus ja opetuslapset tulisivat eivätkä voineet tehdä kaikkia
tuon 13 henkisen joukon majoittamiseen ja ruokkimiseen tarvittavia valmisteluja
etukäteen. Toki heillä oli peruselintarvikkeita aina valmiina. Mutta Opettajan ja Mestarin
tulo oli aina suurta juhlaa, jota he halusivat myös ulkoisesti juhlistaa.

Tällä kertaa Jeesuksen ja opetuslasten tulo tapahtui yllättäen. Leipää ja juotavaa löytyi
kyllä heti, kun heidän jalkansa olivat pesty ja he olivat päässeet sisään. Mutta sitten
Jeesus alkoi opettaa jotain todella tärkeää Jumalan valtakunnan salaisuuksista. Maria
istahti Jeesuksen jalkojen juureen kuuntelemaan. Hänestä ei vain ollut suurta saada
kuunnella, vaan hänestä tuntui myös siltä, että Jeesus kohdisti opetuksensa tänään aivan
erityisesti hänelle.

Aihe kiinnosti kyllä Marttaakin. Hänkin olisi mielellään jäänyt kuuntelemaan, mutta hän
ajatteli, että tärkeämpää kuin kuunnella Jeesusta olisi järjestää Hänelle ja oppilaille
mahdollisimman monipuolinen ja ravitseva ateria. Eihän pelkkä leipä ja viini voisi olla
kyllin. Hän juoksi ulos hakemaan kalaa ja paistamaan lihaa. Jotain hän halusi myös
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jälkiruoaksi, jotain erityisen hyvää. Hän halusi koko sydämestään ilahduttaa Jeesusta
juhla-aterialla.

Vaikka Martta oli tehokas ja taitava emäntä, tällä kertaan asiat menivät hullusti. Kun
hänen huomionsa oli kerman vatkauksessa, ulkona paistumassa ollut liha pääsi
mustumaan. Kiireessään hän vielä kompuroi ja kokonainen ruukku juomaa kaatui pitkin
keittiön lattiaa. Ei hän ollut vaatinut Mariaa apuun, mutta nyt häntä kyllä alkoi harmittaa.
Hän yritti vinkata ovelta Marialle, että hän tulisi auttamaan, mutta Maria ei näyttänyt
näkevän eikä kuulevan mitään muuta kuin Jeesuksen. Eikö Maria tippaakaan muistanut
sitä, miten Jeesus oli opettanut myös lähimmäisen rakkaudesta, miten piti ottaa huomioon
toisten tarpeet ja auttaa avuntarvitsijoita.

Harmistuneena Martta palasi keittiöön siivoamaan jälkiään. Hän etsi uutta lihaa, koska
edellinen oli palanut, ja kohensi tulta. Juotavakaan ei riittäisi ja hän ryntäsi hakemaan
kellarista lisää. Ulkona naapurin emäntä halusi kysyä jotain Jeesuksesta ja hän vastasi
auliisti. Kun hän sitten ryntäsi takaisin keittiöön, uusikin liha oli nokeentunut liian
voimakkaalla tulella. 

Nyt hän hermostui jo todella. Jos Maria olisi ollut auttamassa, ateria olisi jo valmis ja
tarjoilukunnossa, mutta nyt kaikki meni vinoon. Hän ei kestänyt enää. Hän oli tuohtunut
Marialle. Eikö edes Jeesus saanut tuohon haaveilija-siskoon tarmoa ja puhtia. Martta
käveli saliin, meni Jeesuksen luo ja kertoi aivan sen miltä hänestä tuntui: "Herra, etkö
lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että
hän auttaisi minua."

Ei hänen tarkoituksenaan oikeastaan ollut Jeesusta moittia, vaan Mariaa, mutta niin siinä
vain kävi, että syytös kohdistui yhtä paljon Jeesusta kuin Mariaakin vastaan. Vasta sen
sanottuaan Martta tajusi, miten hän murehdutti Jeesusta ja miten hän oli asettunut
mestaroimaan tätä suurta Mestaria, jota hän oli oikeastaan halunnut ilahduttaa aterialla.
Mutta olihan Marian välinpitämättömyys sentään sietämätöntä.

Jeesuksen vastaus oli suora, mutta täynnä rakkautta: "Martta, Martta, sinä huolehdit ja
hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä
sitä oteta häneltä pois."

Martan asenne tehtäviinsä oli väärä. Asiat eivät koskaan ole niin tärkeitä kuin henkilöt,
joita varten ne tehdään. Huolehtimisen ja hätäilyn taustalla oli väärä järjestys tässä
kohden. Meidän suomalaisten suurena vaarana on asettaa asioiden hoito henkilösuhteen
hoidon edelle. Siihen liittyy suuri vaara esineellistää ihmiset ja pahimmillaan jopa Jumala
omien suoritusten kohteeksi vailla sydämen yhteyttä heihin.

Jeesuksen sanoja "Vain yksi on tarpeen" on tulkittu monella tavalla. Voi olla, että Jeesus
tarkoitti pelkästään sitä, että Hän ja opetuslapsijoukko tulivat hyvin toimeen pelkästään
yhdellä ruokalajilla, joka oli jo pöydässä ja jonka valmistamisessa oli myös Maria ollut
mukana. Perinnäisesti Jeesuksen katsotaan tarkoittaneen sitä, että Elämän Leipä,
Jumalan Sana, on se ainoa tarpeellinen. Viime kädessä ajallinen ruoka ja sen tuoma
ruumiin terveys katoaa. Vain elämän Sana antaa iankaikkisen elämän. Martankin tulisi
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siksi lähteä palvelemaan Herran sanaa kuultuaan eikä kuunnella sitä vasta palvelunsa
jälkeen.

Maria oli valinnut hyvän osan, Herran edessä viipymisen. Sitä Jeesus ei halua ottaa
keneltäkään pois. Sydämen tulee olla taivaassa silloinkin, kun käsi on aurassa. Mutta se
ei ole mahdollista ilman ajan antamista Jeesuksen edessä viipymiseen. Vaikka usein
vitsailemme "pelkästä istumisesta ja uskomisesta", Jeesus tuskin yhtyy siihen. Palvelu
kellon orjana, kieli vyön alla juokseminen, ei ole Herran seuraajan tie. Herransa edessä
viipyvät voivat säteillä palveluksessaankin Herran olemuksen rakkautta.

Älä suostu kiireen valtaan!
Suostuminen kiireen valtaan on ihmisen hengelliselle elämällekin tuhoisaa. Kun kiireisten
asioiden annetaan ohittaa tärkeät, Raamatulle ja rukoukselle ei löydy aikaa,
puhumattakaan siitä, että kykenisimme kyselemään Jumalan mielipidettä omien
töittemme ja harrastustemme tärkeysjärjestyksistä. Sielunvihollisen usein salakavalimpia
kiusauksia onkin se, että Hän rohkaisee meitä tekemään asioita jotka ovat itsessään
aivan hyviä, tärkeitä ja oikeita, mutta sillä tavalla, että niiden keskinäinen tärkeysjärjestys
menee sekaisin.

Aina kun Luther tiesi, että hänellä on edessään erityisen vaativa ja paineikas työpäivä,
hän nousi normaalia kaksi tuntia aikaisemmin ylös. Hän vietti tavanomaisen kahden
tunnin aamuvartion sijasta neljä tuntia Herran kasvojen edessä. Hän rukoili ja luki
Raamattua ja kyseli Jumalan johdatusta ja tahtoa elämäänsä.

Tarvitset Jumalan johdatusta myös pikkuasioihisi
Elämästämme on noin 95% pikkuasioita ja vain 5% suuria. Jos juoksemme kiireisinä
hoitamassa noita pikkuasioita ja kyselemme Jumalan johdatusta vain isoihin asioihin, vain
5% elämästämme on Hänen hallinnassaan. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että viivymme
Herran jalkojen edessä rukoillen. Kolmannen käskyn mukaan Jumalan tahto on se, että
ihminen aloittaa viikkonsa Jumalan kasvojen edestä kysellen, mikä on Jumalan mielen
mukainen tärkeysjärjestys hänen edessään olevan viikkonsa tehtäviin. Lisäksi ihminen
tarvitsee joka aamu hiljaisen hetken, jona Jumala saa puhua sen päivän asioista.

Jos köytät tunnin joka aamu Herran edessä, nouset siis tuntia aiemmin kuin mihin olet
tottunut, uskallan luvata, että työsi ja tehtäväsi päivän mittaan saavat aivan uuden
ulottuvuuden. Ehdit asettaa tehtävät Herran mielen mukaiseen järjestykseen. Ehdit
valmistautua niihin sydämesi puolesta. Ja huomaat saavasi paljon enemmän aikaan kuin
kiireisesti ryntäillessäsi. Saat myös sisäistä iloa tekemisestäsi, koska tiedät, että
pienimmätkin palvelustehtävät saat tehdä Herran kunniaksi.

Asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen
Herra kutsuu Sinua tänään joko ensi kertaa tai ties kuinka monetta kertaa luokseen.
Käänny, tunnusta ja tuomitse synti ja pahuus elämässäsi. Herra iloitsee saadessaan
armahtaa Sinua Jeesuksen uhrin tähden.

Asetu Jeesuksen jalkojen juureen, kuuntele Häntä ja katsele Hänen kasvojensa
kirkkautta! Sinunkin elämäsi tärkeysjärjestys voi muuttua oikeaksi. Anna Herran käsitellä
sydämesi vaikuttimet. Kun kiireesi vaihtuu ajan antamiseen Jumalallle ja Jeesukselle,
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löydät levon sydämellesi. Palveluksesi sisällöksi tulee Herra, jota palvelet, eikä se mitä
Sinä teet. Vapaudut näkemään silloin myös ajallisen elämän oikeassa
iankaikkisuusnäkökulmassa.


