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Raamattu ei anna meille mitään tietoa Jee

suksen luonteen syntymisestä. Tiedämme vain 

sen että Jeesus on o llu t kehityksen alainen, 

koskapa hän kasvoi viisaudessa, iässä ja ar

mossa. M utta kuinka hän on keh ittyny t, kuinka 

hänen luonteensa on muodostunut kodin kes

kuudessa, raamatun lukemisessa ja  ju h lilla  käy

dessä, sitä voimme ainoastaan arvailla. Me 

näemme Jeesuksen luonteen pääasiassa va l

miina, sellaisena kuin se esiintyy hänen julkisen 

toimintansa aikana jo kohta sen alussa. Jee

suksen luonteen tu tk iste luun syventyessämme 

tä y tyy  meidän ra jo ittua  ainoastaan muutam iin 

pääpiirteisiin, joten useat itsessään tärkeät 

puolet saattavat jäädä koskettelematta. Y m 

märtääksemme johonkin määrin tätä  syvällistä 

kysymystä, tä y ty y  meidän ottaa lähtökoh

daksi Jeesuksen itsetietoisuus, se kun on hengen
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olemuksen korkein ilmaisu. Ja ennen kaikkea 

se on Jeesuksen persoonan olemus, se on se kes

kus, josta hänen elämänsä säteilee ja jonka tun 

teminen on avain hänen tuntemiseensa. Koe

tamme siis syventyä Jeesuksen itsetietoisuu

teen.

Eräänä elämänsä tärkeimpänä hetkenä lau

sui Jeesus: »kaikki on Isä antanut minun hal

tuuni, eikä kukaan muu kuin Isä tunne kuka 

Poika on, eikä kukaan muu kuin Poika ja se, 

kenelle Poika tahtoo hänet ilmaista, tunne, kuka 

Isä on.» (Luuk. 10:22). Jeesus oli tässä tila i

suudessa ylennetyssä mielentilassa ja hän pal

jastaa tä llö in  oppilailleen elämänsä salaisuu

den. Ja tämä on vä litön ja ihmeellinen yhteys 

Isän kanssa. Ei kukaan muu kuin isä tunne 

hänen olemuksensa yd intä, yh tä  vähän kuin 

kukaan ihminen tuntee Isän. On opettavaista 

verrata tätä  Jeesuksen lausetta Joh. 14:8— 11 

olevaan lausuntoon, jossa Jeesus Filippuksen 

pyyntöön: Herra, näytä meille Isä, niin me 

tyydym m e, vastaa: »Joka on nähnyt minun, 

hän on nähnyt Isän.» Näistä molemmista pai

koista huomaamme, että Jeesuksen ja  Isän 

suhde t)n vä litöntä, sillä Jeesus on Isän täydelli-
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nen ilmenemys, vieläpä siinä määrässä, että 

Jeesuksen puheet ovat Isän puheita ja hänen 

työnsä Isän töitä. Isä on Jeesuksen sanoissa ja 

töissä ilmenevä todellisuus. Tämä tietoisuus 

suhteesta Isään ja tkuu  kautta Jeesuksen elä

män, ja  ilmenee voimakkaasti vielä siinä tu tk in 

nossa, jonka ylimäinen pappi p iti hänen kans

saan ennen hänen tuomitsemistaan, kun Jeesus 

tämän kysymykseen: »oletko sinä Kristus, sen 

Y listetyn poika?», vastasi varmasti ja  päättä

väisesti: »olen» (Markus 14:61,62), hyvin  tietäen 

että tämä tunnustus pidettäisiin Jumalan p ilk 

kana ja maksaisi hänelle hengen. Jeesuksen 

tässä esiintyvä tietoisuus on Pojan-tietoisuus, 

mikä on perustava kohta Jeesuksen sisällisessä 

elämässä. Sen voimasta Jeesus tietää olevansa 

korkeampi kaikkia V. Testamentin pyhiä henki

löitä ja esineitä. Niinpä hän kertomuksessa 

siitä kuinka oppilaat söivät sapattina tähkä

päitä, sanoo: »ettekö ole lukeneet laissa että 

papit sapattina pyhäkössä rikkova t sapatin ja 

ovat kuitenkin syyttöm iä? M utta  minä sanon 

teille, tässä om se, joka on pyhäkköä suu

rempi» (M a tt. 12:6, 7). Tämä oli tie tys ti ju u ta 

laisista sangen loukkaavaa puhetta. Saman
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luvun 40 ja 42 värsyssä hän niinikään vakuut

taa olevansa suurempi kuin Joonas ja Salomo 

ja Luuk. 20:41— 44 hän tekee juuta la isille  pul

mallisen kysymyksen, miten Davidin poika 

samalla voi olla Davidin Herra, josta käy sel

v ille  Jeesuksen tietäneen olevansa Davidia kor

keampi. Mark. 2:28 hän sanoo: »niin Ihmisen 

Poika siis on sapatinkin Herra», m ikä kaikki 

joh tuu  hänen ehdottomasta Pojan-tietoisuu- 

destaan.

Jumalan Poikana on Jeesuksella oikeus vaa

tia  ihmisiä seuraamaan itseään. Hän tekee sen 

häm m ästyttävällä ehdottomuudella, kutsui 

hän sitten kalastajat verkoiltaan (M att. 4: 18, 

19) ta i tullim iehen asemaltaan (M att. 9 :9) tai 

rikkaan nuoren miehen tavarainsa keskeltä 

(Mark. 10: 21). Tällaista sitovaa: »seuraa minua» 

on ainoastaan Jumalan Poika sovelias lausu

maan, ja kun hän sen lausuu, silloin ei saa olla 

esteitä. K a ikk i on jä te ttävä, kun johta ja  käs

kee. Kehoituksessa: »seuraa minua!» esiintyy 

Jeesuksen johtaja-tietoisuus, m ikä myöskin ilme

nee siinä, että hän voi luvata palkinto ja  niille, 

jo tka  hänen nimensä tähden jou tuva t kärsi

mään (M att. 5: 11, 12).
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Vielä on toinen Jeesuksen itsetietoisuudessa 

huomattava piirre. M att. 5: 17 hän sanoo tu l

leensa lakia täyttäm ään, ilmeisesti siinä mie

lessä että hän syventää ja  täydentää Jumalan 

käskyt. Viidenteen käskyyn nähden hän te ro it

taa, ettei ainoastaan tappaminen vaan myös 

viha ja sovinnollisuuden puute on syntiä (M att. 

5: 21— 26), samoin kuudenteen käskyyn nähden. 

Kun laissa sanotaan, että se joka tahtoo erota 

vaimostansa, antakoon hänelle erokirjan, lei

maa Jeesus tämän aviorikokseksi, jo lle i vaimo 

ole o llu t uskoton (M att. 5: 31,32), ja  kun Moo

ses ju listaa koston lain: »silmä silmästä ja ham

mas hampaasta» (3 Moos. 24: 20), ju listaa Jee

sus, ettei saa kostaa (M att. 5: 38 ss). Tässä 

esiintyy Jeesuksen, sanoisimmeko: reformaat

tori-tietoisuus. Jeesus ei löyhdytä  lakia, vaan 

hän korottaa sen korkeampaan potenssiin.

Vielä uusi piirre! Jeesus sovittaa Natsaretin 

synagogassa itseensä Jesajan sanat Herran 

voidellusta, joka on tu llu t  saarnaamaan köy

hille evankeliumia, päästämään vangit vapau

teen j. n. e. (Luuk. 4: 16 ss.). Tässä ilmenee 

Jeesuksen Vapahtaja-tietoisuus. Sen voimasta 

hän myöskin sanoi halvatulle: »sinun syntisi
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