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Tässä Uuden testamentin eksegetiikan pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan tekstijaksoa Fil. 2:6–11
historialliskriittisen raamatuntutkimuksen metodeilla. Tutkielman viimeisessä luvussa tekstijaksoon sovelletaan
modernia sosiaalisen identiteetin näkökulmaa (SIA). Tutkimuksessa todetaan, että Paavali esittää tekstijaksossa
Fil. 2:6–11 itsensä alentavan Kristuksen filippiläisten eettiseksi esikuvaksi. Sosiaalisen identiteetin
näkökulmasta Kristusta kuvataan tekstijaksossa sosiaalisen identiteetin prototyyppinä. Tutkielmassa selvitetään,
minkälainen sosiaalisen identiteetin prototyyppi tekstijaksosta välittyy.
Tekstijakson sisällön analyysissä perehdytään tutkimuskentällä vallitsevaan keskusteluun, joka koskee jakson
vaikeaselkoisimpia ilmauksia: ”Jumalan muodossa” (ἐν μορφῇ θεοῦ), ”ei pitänyt ryöstösaaliina” (οὐχ ἁρπαγμὸν
ἡγήσατο), ”olemista Jumalan vertaisena” (τὸ εἶναι ἴσα θεῷ) ja ”tyhjensi itsensä” (ἑαυτὸν ἐκένωσεν). Näiden
ilmausten tulkitsemisessa hyödynnetään sanatutkimuksia, Paavalin kirjeitä, joitakin Uuden testamentin tekstejä
sekä Raamatun ulkopuolista antiikin kirjallisuutta.
Tekstijaksoa Fil. 2:6–11 nimitetään tässä tutkielmassa ”Kristus-kuvaukseksi”. Nimitys jättää avoimeksi
kysymyksen tekstijakson kirjallisesta tyylistä. Toisin kuin niissä tutkimuksissa, joissa tekstijakso oletetaan
Paavalin tekstiinsä muualta lainaamaksi ”hymniksi”, tässä tutkielmassa tekstijakso tulkitaan kiinteänä osana
Paavalin omaa argumentaatiota osana Filippiläiskirjeen eettisiä kehotuksia.
Tutkielmassa päädytään seuraaviin johtopäätöksiin: Tekstijaksossa Fil. 2:6–11 itsensä alentava Kristus
sosiaalisen identiteetin prototyyppinä tarkoittaa ensisijaisesti vapaaehtoista alentumista, luopumista omista
eduista ja kärsimistä toisten vuoksi. Paavalin rohkaisee Kristuksen esimerkillä erityisesti yhteisön
vaikutusvaltaisia jäseniä käyttämään sosiaalista pääomaansa – ei omaksi hyödykseen, vaan – toisten
palvelemiseksi. Lisäksi Paavali kuvaa Filippiläiskirjeessä itseään prototyyppisenä Kristuksen seuraajana, joka
on luopunut omista kunniallisista lähtökohdistaan ja etuoikeuksistaan ”Kristuksen tähden” (3:4–10).
Tutkielmassa myös todetaan, että Paavali kirjoitti kirjeensä seurakunnalle, joka eli Filippin kaupungissa
roomalaisen kunnian kulttuurin ympäröimänä. Kirjeen vastaanottajat tuskin olivat immuuneja julkisten kunniaasemien viehätykselle. Suurin houkutus kunnia-asemia kohtaan koettiin todennäköisesti seurakunnan ylemmässä
asemassa olevien jäsenten keskuudessa. Onkin mahdollista, että Paavali vastusti kirjeellään tätä kilpailua
”tyhjästä kunniasta” (Fil. 2:3). Tätä johtopäätöstä tukee se, että Paavalin muista kirjeistä poiketen Filippiläiskirje
on avoimesti suunnattu myös seurakunnan johtajistolle (Fil. 1:1). Samalla Paavali itse poikkeuksellisesti
pidättäytyy tuomasta julki omaa apostolin arvovaltaansa ja nimittää itseään ainoastaan ”Kristuksen orjaksi” (Fil.
1:1). Paavali ei kuitenkaan kutsu seurakuntaa kunniallisuuden hylkäämiseen vaan sen uudelleentulkitsemiseen.
Tämä käy ilmi siitä, että myös ne, jotka seuraavat itsensä alentavan Kristuksen esimerkkiä, tullaan eräänä
päivänä korottamaan (Fil. 3:21).
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Johdanto
Tässä Uuden testamentin eksegetiikan pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Filippiläiskirjeen
toisen luvun jakeita 6–11. Kyseessä on erittäin kiinnostava tekstijakso, joka on vaikeatulkintaisuutensa vuoksi herättänyt viimeisen sadan vuoden aikana laajaa keskustelua. Tätä keskustelua on käyty pääasiassa englanniksi ja saksaksi, mutta tekstijaksosta Fil. 2:6–11 ei vielä toistaiseksi ole ilmestynyt laajaa tutkimusta suomeksi.1 Tämän tutkielman yhtenä pyrkimyksenä
onkin esitellä tätä keskustelua suomenkieliselle yleisölle. Lisäksi tutkielmassa tullaan soveltamaan tekstijaksoon Fil. 2:6–11 modernia sosiaalisen identiteetin näkökulmaa (SIA).
Perinteisesti tekstijakso Fil. 2:6–11 on nähty hymniksi, mutta uudemmassa tutkimuksessa tätä on alettu kyseenalaistaa.2 Kysymys siitä, onko kyseinen tekstijakso mahdollisesti Paavalia varhaisempi hymni, on osoittautunut monilta osin spekulatiiviseksi. Tämän keskustelun
pääpiirteisiin paneudutaan tutkimuksen alkuosassa. Tässä tutkimuksessa etsitään kuitenkin
sitä merkitystä, jonka Paavali antaa tekstijaksolle osana Filippiläiskirjeen eettisiä kehotuksia.3
Näin ollen tekstijakson mahdollinen Paavalia varhaisempi konteksti ja merkitys ei ole tämän
tutkielman kannalta kiinnostava. On toki mahdollista, että Paavali lainaisi tässä kohdassa jotain varhaisempaa traditiota, mutta on myös mahdollista, että Paavali olisi Kristuksen nöyryyttä ylistävän tekstin alkuperäinen laatija. Koska tekstijakson varhaisin kirjallinen versio on
säilynyt Paavalin kirjeessä Filippiläisille, on perusteltua tulkita tekstin arvoituksellinen sanasto tästä kontekstista nousevassa merkityksessä. Tässä mielessä tekstijaksoon suhtaudutaan
ikään kuin Paavalin kompositiona. Lisäksi mainittakoon, että tutkimuksessa jätetään avoimeksi kysymys tekstijakson kirjallisesta tyylistä, minkä vuoksi jaksoa kutsutaan jatkossa nimellä ”Kristus-kuvaus”.4
Tekstijaksossa kuvataan Kristuksen nöyryyttä ”tyhjentämisen” ja ”alentamisen” termeillä sekä sitä, kuinka Jumala on tämän tähden ”korottanut” Kristuksen. Useat tutkijat ovat näh1

Paljon siteerattuja tutkimuksia tekstijaksosta ovat tehneet ainakin Lightfoot (1868), Lohmeyer (1928), Käsemann (1950), Martin (1967; 1974; 1980; 1998), Moule (1970), Hoover (1971), Strimple (1979), Wright (1986;
2004; 2013), Dunn (1989; 1998), O’Brien (1991), Fee (1992; 2007), Vollenweider (1999) ja Hellerman (2003;
2005; 2009). Tuoreimmista julkaisuista tekstijaksoa koskevassa keskustelussa mainittakoon ainakin Weymouth
(2016) ja Holloway (2017). Suomalaisista tutkijoista tekstijaksoon viittaavat lyhyesti Kuula (2001), Aejmelaeus
& Mustakallio (2008), Räisänen (2011), Aejmelaeus (2018) ja Nikki (2019). Paavalin kirjettä filippiläisille tarkastelevassa väitöskirjassaan Nikki jättää kuitenkin tekstijakson 2:6–11 yksityiskohdiltaan käsittelemättä ja tekee
jaksoon ainoastaan lyhyitä viittauksia.
2
Hollowayn mukaan yhä useampi tutkija pitää tekstijaksoa ylevänä proosana (encomiastic prose), jonka Paavali
on itse laatinut juuri tähän kirjeeseen (2017, 115). Hymni-teoriaa vastaan ovat argumentoineet ainakin Fee
(1992, 29–46), Edsall & Strawbridge (2015, 290–311) sekä Holloway (2017, 116–117). Argumentteja hymniteorian puolesta ovat esittäneet ainakin Martin (1967) sekä Martin & Nash (2015, 90–138).
3
Hollowayn mukaan tekstijakso sopii erittäin hyvin kontekstiinsa sekä sanastonsa, sisältönsä että rakenteensa
puolesta (2017, 116–117).
4
Fee (2007, 374) ja Weymouth (2016, 4) käyttävät tekstijaksosta nimeä Kristus-kertomus.
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neet tekstijaksossa rinnastuksen Aadamiin ja/tai keisariin.5 Tekstijakson Aadam-kristologista
tulkintaa arvioidaan ilmauksen ”Jumalan muodossa” tarkastelun yhteydessä. Rinnastusta
Rooman hallitsijoihin puoltavia tulkintoja käsitellään tarkemmin ilmauksen ”Jumalan vertainen” käsittelyn yhteydessä. Samassa yhteydessä viitataan lyhyesti moderniin keskusteluun
anti-imperialistisesta raamatuntulkinnasta. Vaikka tämän tutkimuksen johtopäätökset ovat
samansuuntaisia kuin jotkut anti-imperialistiset tulkinnat, tutkimuksen tarkoituksena ole syventyä tähän raamatuntutkimuksen virtaukseen eikä varsinaisesti edustaa sitä.
Tekstijaksossa Fil. 2:6–11 eniten keskustelua herättäneet ilmaukset löytyvät jakeista 6 ja
7: ”Jumalan muodossa” (ἐν μορφῇ θεοῦ), ”ei pitänyt ryöstösaaliina” (οὐχ ἁρπαγμὸν
ἡγήσατο), ”olemista Jumalan vertaisena” (τὸ εἶναι ἴσα θεῷ) ja ”tyhjensi itsensä” (ἑαυτὸν
ἐκένωσεν). Tutkimuksessa selvitetään näiden ilmausten merkityksiä historialliskriittisen raamatuntutkimuksen metodeilla. Tämä tarkoittaa tekstiin perehtymistä sen alkuperäisellä kielellä, tekstikritiikkiä, kirjallisuus- ja redaktiokriittisiä havaintoja sekä muoto- ja traditiohistoriallista tutkimusta.6 Käsillä olevan tekstijakson ymmärtämiseksi tässä työssä hyödynnetään erityisesti sanatutkimuksia sekä vertaillaan tekstiä muihin antiikin kirjallisiin lähteisiin. Lisäksi
tekstijakson kirjallista tyyliä käsittelevässä osassa sovelletaan muoto- ja traditiohistoriallista
lähestymistapaa. Koska tekstijaksosta esiintyy suhteellisen vähän varhaisia käsikirjoitusvariantteja, tekstikriittinen työskentely on siirretty tekstin käännöksen alaviitteisiin.
Kun Kristus-kuvauksen merkitys Filippiläiskirjeen kontekstissa on pääpiirteittäin hahmoteltu, tutkimuksen loppuosassa sovelletaan tekstijaksoon sosiaalisen identiteetin näkökulmaa (SIA). Tässä vaiheessa selvitetään, minkälainen sosiaalisen identiteetin prototyyppi Kristus-kuvauksesta välittyy. Näin ollen tämä pro gradu -tutkielma täydentää Nina Nikin vuonna
2019 julkaisemaa väitöskirjaa, jossa hän soveltaa Filippiläiskirjeeseen sosiaalisen identiteetin
näkökulmaa, mutta jättää tekstijakson Fil. 2:6–11 käsittelyn vähemmälle huomiolle.
Sosiaalisen identiteetin aspekti on tutkittavassa tekstijaksossa vahvasti läsnä, sillä Paavali esittelee siinä Kristuksen seurakunnalle eettisenä esikuvana – toisin sanoen eräänlaisena
sosiaalisen identiteetin prototyyppinä. Tämä käy ilmi Kristus-kuvauksen johdannosta: ”Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli” (2:5, KR38). On huomion arvoista, että Paavali ei tässä tekstijaksossa korosta Kristuksen alentumista ja ristinkuolemaa sijaiskärsimyksenä ”meidän puolestamme”, kuten muissa kirjeissään (Room. 5:8; 8:32; Gal, 1:4; 1.
Kor. 15:3). Sen sijaan Kristuksen nöyryys ja vapaaehtoinen alentuminen koituvat lopulta hä-

5

Rinnastusta Aadamiin on puoltanut vahvasti Dunn (1989, 113–128). Aadam-rinnastusta pitää todennäköisenä
myös Räisänen (2011, 193–197). Rinnastuksen keisariin näkevät ainakin Heen (2004, 125–154) sekä Weymouth
(2016, 326–337). Wright näkee tekstijaksossa rinnastuksen sekä Aadamiin että keisariin (2013, 487).

2

nen omaksi kunniakseen: ”Sen tähden Jumala on korottanut hänet” (Fil. 2:9). Tutkimuksessa
selvitetään, mitä Paavalin kuvaama Kristuksen mielenlaadun imitoiminen tarkoitti Filippin
uskoville siinä sosiaalisessa ympäristössä, jossa he elivät. Lisäksi kysytään, minkälaiseen sosiaaliseen identiteettiin Paavali kutsuu filippiläisiä samastumaan.
Tutkimuksen työjärjestys on seuraava: Johdantoluvussa esitellään pääpiirteittäin sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen historiaa sekä modernia sosiaalisen identiteetin näkökulmaa (SIA). Johdannossa perehdytään myös Filippiläiskirjeen historialliseen ja sosiaaliseen
kontekstiin siltä osin kuin se palvelee tutkimuksen teemaa. Tämän jälkeen paneudutaan lyhyesti keskusteluun tekstijakson kirjallisesta tyylistä. Tekstin sisällön analyysi toteutetaan pääasiassa kreikan sanatutkimuksia hyödyntäen. Analyysissä esitellään sitä laajaa keskustelua,
jota Kristus-kuvauksen vaikeaselkoisimmista ilmauksista on käyty, ja muodostetaan tämän
keskustelun pohjalta omia päätelmiä. Analyysin lähteinä ovat Paavalin kirjeet, Uuden testamentin tekstit, Septuaginta sekä tekstin teemoja sivuavat muut antiikin kirjalliset lähteet. Tutkimuksen viimeisessä luvussa tekstijaksoon sovelletaan sosiaalisen identiteetin näkökulmaa,
joka auttaa ymmärtämään Kristus-kuvauksen taustalla vaikuttavaa ryhmädynamiikkaa ja Kristuksen esikuvan sosiaalisia vaikutuksia.

Sosiaalitieteelliset lähestymistavat raamatuntutkimuksessa
Sosiaalisen identiteetin näkökulmaa on alettu soveltaa raamatuntutkimukseen 1980-luvulta
alkaen sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen kehittymisen myötä. Sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen lähtökohta on historialliskriittisessä raamatuntutkimuksessa. Lähestymistavan katsotaan täydentävän historialliskriittisiä metodeja, sillä siinä otetaan tarkastelun kohteeksi Raamatussa esiintyvien aiheiden sosiaaliset ulottuvuudet. Näitä ulottuvuuksia tutkitaan
ja selitetään sosiaalitieteistä (erityisesti sosiologiasta, antropologiasta ja sosiaalipsykologiasta)
omaksutuilla tutkimusmetodeilla.7
Sosiaalitieteelliset lähestymistavat rantautuivat raamatuntutkimukseen 1970-luvulla.8
Historialliskriittisen tutkimuksen parissa on kuitenkin jo 1800-luvun lopulla osattu hyödyntää
sosiologian ja antropologian menetelmiä. Merkittäviä sosiologisten teorioiden soveltajia olivat tuolloin ainakin Max Weber, Adolf von Harnack ja Julius Wellhousen.9 Nämä tutkijat
pyrkivät selittämään juutalaisuuden ja kristinuskon kehitystä nimenomaan sosiologisilla malleilla. Heidän lisäkseen Dale B. Martin mainitsee neljä tutkijaa, jotka ovat raivanneet tietä so6

Luomanen s.a..
Martin 1999, 125; Luomanen et. al. 2013, 14.
8
Luomanen et al. 2013, 12.
9
Martin 1999, 126.
7
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siaalitieteellisille lähestymistavoille Uuden testamentin tutkimuksessa: John Gager tarkasteli
teoksessaan Kingdom and Community (1975) varhaista kristinuskoa ”milleniaarisena liikkeenä”, joka odotti pikaista maailmanloppua. Paruusian viipyessä kristityt joutuivat kohtaamaan
suhteessa uskomuksiinsa psykologisen jännitteen, ”kognitiivinen dissonanssin”, johon he reagoivat uudenlaisella missionaarisella aktiivisuudella. John Elliot hyödynsi sosiaalista analyysiä tutkiessaan Ensimmäistä Pietarinkirjettä teoksessaan A Home for the Homeless (1978).
Hän esitti, että kirjeessä muukalaisina Rooman valtakunnassa itseään pitävien kristittyjen
identiteettiä voidaan selittää sosiologisella lahkoteorialla. Gerd Theissen analysoi varhaista
”Jeesus-liikettä” sosiologisen funktionalismin näkökulmasta artikkelissaan Itinerant Radicalism (1973). Hänen mukaansa evankeliumit heijastavat kuvaa ”kiertävästä radikaalista”, joka
hylkäsi normaalit sosiaaliset rakenteet, kuten työn ja perheen, vaeltaakseen saarnaamassa Jeesuksen sanomaa. Pääosa alkukristityistä säilytti kuitenkin sosiaalisen asemansa ja toimi tukiverkostona näille vaeltaville saarnaajille. Wayne A. Meeks analysoi sekä ”johanneslaista lahkolaisuutta” (The Man from Heaven in Johannine Sectarianism, 1972) että Paavalin edustamaa kristillisyyttä (The First Urban Christians, 1983) hyödyntäen monia sosiaalitieteellisiä
malleja ja typologioita.10
Eräs tunnetuimpia sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen edustajia on ollut Philip Esler. Hän analysoi uraa uurtavassa teoksessaan Community and Gospel in Luke-Acts (1987)
Luukkaan kaksoisteosta ”legitimaation” näkökulmasta.11 Legitimaatio viittaa niihin keinoihin,
joilla yhteisön jäsenet oikeuttavat yhteisönsä olemassaolon. Mallin tekivät alun perin tunnetuksi Peter Berger ja Thomas Luckmann.12 Eslerin mukaan Luukas legitimoi Jeesus-liikettä
yhteisölleen (johon kuului myös Rooman virkamiehiä ja sotilaita) osoittamalla, että liike on
olemukseltaan sopusoinnussa valtion hallintojärjestelmän kanssa, eikä sitä voida pitää Rooman näkökulmasta uhkana.13
Esler alkoi 1990-luvulla soveltaa myös sosiaalisen identiteetin näkökulmaa tutkiessaan
varhaiskristillisten ryhmien välisiä suhteita.14 Vuonna 1998 hän julkaisi tutkimuksen Galatalaiskirjeestä ja vuonna 2003 tutkimuksen Roomalaiskirjeestä.15 Vuonna 2007 Esler julkaisi
artikkelin, jossa hän sovelsi sosiaalisen identiteetin ja kollektiivisen muistin teorioita Kolossalaiskirjeeseen, Efesolaiskirjeeseen sekä 2. Timoteuskirjeeseen. Eslerin tutkimuksiin palataan
myöhemmin tässä luvussa sosiaalisen identiteetin näkökulman esittelyn yhteydessä.
10

Martin 1999, 126–129.
Martin 1999, 134; Syreeni 2013, 39.
12
Martin 1999, 134; Luomanen s.a..
13
Martin 1999, 135–136; Syreeni 2013, 39.
14
Luomanen et al. 2013, 23.
11
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Sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen piirissä on vallinnut metodinen vastakkainasettelu sosiaalihistorioitsijoiden ja sosiaaliteoreetikkojen välillä. Sosiaalihistorioitsijat ovat
painottaneet työssään perinteisen historian tutkimuksen metodeja (mm. historiallisiin lähteisiin ja arkeologisiin löytöihin perehtymistä), ja soveltaneet sosiaalitieteellisiä näkökulmia hyvin maltillisesti. Sen sijaan sosiaaliteoreetikoilla tutkimuksellinen painopiste on ollut sosiaalitieteellisten mallien soveltamisessa muinaisiin teksteihin.16 Tämä vastakkainasettelu on kuitenkin lieventynyt, ja nykyään yhä useampi tutkija näkee nämä painotukset toisiaan täydentävinä tulokulmina.17
Yhtenä haarana sosiaalitieteellisten lähestymistapojen piirissä voidaan mainita myös
Bruce Malinan ja hänen tutkijakollegoidensa perustama kulttuuriantropologian näkökulmaa
korostava ryhmä, joka järjestäytyi vuonna 1989 The Context Group -nimiseksi.18 Ryhmä on
ammentanut vahvasti Välimeren kulttuurin antropologisista tutkimuksista ja pyrkinyt niiden
kautta rekonstruoimaan kuvaa Raamatun ajan Palestiinan kulttuurista. Malina on kiinnittänyt
tutkimuksissaan huomiota muun muassa Välimeren kulttuurin kunnian ja häpeän arvoasetelmiin sekä Raamatun ihmisen ”dyadiseen persoonaan”, jonka minäkuva rakentui vahvasti yhteisön arvioinnin varaan.19
Sosiaalitieteellisillä lähestymistavoilla on Helsingin yliopiston eksegetiikan laitoksella
ollut vahva jalansija. Jutta Jokiranta on tarkastellut Qumranin yhteisön teksteja sosiaalisen
identiteetin näkökulmasta tutkiessaan ”Vanhurskauden opettajan” hahmoa ryhmäidentiteetin
prototyyppinä (2013). Raimo Hakola on puolestaan soveltanut sosiaalisen identiteetin teoriaa
tutkiessaan johanneslaista kristillisyyttä (2015). Petri Luomanen on soveltanut sosiaali- ja
kognitiotieteitä Matteuksen evankeliumin tutkimukseen (2018). Risto Uro on soveltanut kognitiotieteitä ja rituaaliteorioita varhaisen kristinuskon kehityksen tutkimuksessa (2007). Nina
Nikki on soveltanut sosiaalisen identiteetin näkökulmaa Filippiläiskirjeeseen (2019).
Sosiaalitieteellisiä lähestymistapoja raamatuntutkimuksessa on myös kritisoitu. Usein
kritiikki liittyy epäilykseen soveltaa onnistuneesti moderneja sosiaalitieteen malleja muinaisiin teksteihin. Olisi tietysti täysin anakronistista väittää Paavalilla olleen mielessään moderneja sosiaalispykologian kategorioita, kun hän laati kirjeitään.20 On myös ilmiselvää, että termi ”identiteetti” on moderni keksintö.21 Myös Jokiranta ja Luomanen nostavat tämä proble15

Esler 2007, 235; Jokiranta & Luomanen 2013, 81.
Luomanen et al. 2013, 18–19, 29–30; Uro s.a..
17
Luomanen et al. 2013, 29–30; Clarke & Tucker 2014, 48–49.
18
Uro s.a..
19
Luomanen et al. 2013, 18–19; Uro s.a..
20
Clarke & Tucker 2014, 45.
21
Clarke & Tucker 2014, 47.
16
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matiikan esiin: ”Miten nykyajan sosiaalitieteissä kehitettyjä näkökulmia voidaan soveltaa
raamatuntutkimukseen? Voidaan oikeutetusti kysyä, missä määrin koko yksilöllisen erilaisuuden tai identiteetin korostaminen on modernin ajan tuote.”22 Mielen historian tutkimuksessa käytetäänkin identiteetin sijasta usein termiä ”itseys” (self).23 Tässä tutkimuksessa pitäydytään kuitenkin termissä ”identiteetti”, ja sitä käytetään kuvaamaan henkilön käsitystä omasta
itsestään. ”Sosiaalinen identiteetti” on puolestaan henkilön käsitys itsestään jonkin ryhmän
jäsenenä.24 Sosiaalisen identiteetin näkökulman soveltamista antiikin teksteihin voidaan perustella yksinkertaisesti sillä, että ihmismielen toiminnassa on havaittu monia yleistettäviä
lainalaisuuksia kulttuurieroista riippumatta.25 On myös todettu, että antiikin aikaan Välimeren
kulttuurissa eläneen ihmisen identiteetti oli vahvasti kollektiivinen (tai dyadinen). Tämä mahdollistaa sen, että sosiaalisen identiteetin malleja voidaan soveltaa heuristisina apukeinoina
selittämään sitä, miten muinaiset ihmiset näkivät itsensä ryhmien jäseninä.26

Sosiaalisen identiteetin näkökulma (SIA)
Sosiaalisen identiteetin näkökulma (social identity approach) liitetään alunperin Henri Tajfeliin, joka 1970-luvulla kehitti kumppaneidensa kanssa sosiaalisen identiteetin teorian (SIT)
selittääkseen ihmisten diskriminoivaa ryhmäkäyttäytymistä. 1970- ja 1980-luvuilla Tajfelin
oppilas, John. C. Turner, täydensi sosiaalisen identiteetin teoriaa kehittämällä itsekategorisointiteorian (self-categorization theory, SCT). Tällä hän pyrki selittämään ryhmäkäyttäytymistä yksilön näkökulmasta.27 Sosiaalisen identiteetin näkökulma viittaa näiden kahden teorian pohjalta muodostettuihin argumentteihin ja hypoteeseihin.28
Tajfel pyrki 1970-luvulla tekemissään empiirisissä tutkimuksissa selvittämään minimaalisimmat olosuhteet, joissa jonkin ryhmän jäsenet alkavat syrjimään ulkoryhmän jäseniä ja
vastaavasti suosimaan omaa sisäryhmäänsä (minimal group studies). Näissä tutkimuksissa
eliminoitiin kaikki sellaiset olosuhteet, jotka normaalisti johtaisivat sisäryhmän suosimiseen
tai ulkoryhmän diskriminointiin. Tällaisiksi olosuhteiksi tutkimuksessa katsottiin kasvotusten
kohtaaminen, eturistiriidat, aiempi vihollisuus sekä kytkökset henkilöiden reaktioiden ja oman
hyödyn välillä.29 Kävi ilmi, että kun koehenkilöt ymmärsivät kuuluvansa jopa mielivaltaisilla
kriteereillä muodostettuun ryhmään, he ryhtyivät suosimaan sisäryhmäläisiä ja vastaavasti
22

Jokiranta & Luomanen 2013, 79–80.
Jokiranta & Luomanen 2013, 79–80.
24
Jokiranta & Luomanen 2013, 68.
25
Luomanen et al. 2013, 29; Clarke & Tucker 2014, 46.
26
Jokiranta & Luomanen 2013, 80.
27
Jokiranta & Luomanen 2013, 74.
28
Haslam 2004, 28–29.
29
Tajfel 1974, 67.
23

6

syrjimään ulkoryhmäläisiä.30 Tajfel tuli siihen johtopäätökseen, että yksilökeskeisen käyttäytymisen muuttuminen oman ryhmän jäseniä suosivaksi käyttäytymiseksi vaatii ainoastaan sosiaalisen kategorisoinnin ”meihin” ja ”toisiin”.31
Tajfel määritteli ”sosiaalisen kategorisoinnin” prosessiksi, jolla yksilö järjestää sosiaalista ympäristöään hänelle merkityksellisiksi ihmisryhmiksi. Tällaiset ”ryhmät” eivät välttämättä ole yksilön tuntemia ”oikeita” ihmisiä, vaan ne ovat pikemminkin yksilön mielessään
muodostamia kognitiivisia kokonaisuuksia ihmisistä, joita yhdistävät tietyt ominaisuudet,
toiminnot, tarkoitukset, asenteet tai uskomukset. ”Sosiaalinen identiteetti” on Tajfelin mukaan
yksilön käsitys kuulumisesta johonkin sosiaaliseen ryhmään (tai ryhmiin) sekä siitä emotionaalisesta merkityksestä, joka liittyy tuon ryhmän jäsenyyteen. Sosiaalinen kategorisointi on
puolestaan se keino, jolla yksilö muodostaa ja määrittelee oman ”paikkansa”, eli sosiaalisen
identiteettinsä, yhteiskunnassa.32
Tajfel esitti seuraavan mallin, joka kuvaa sosiaalisen identiteetin muodostumista sosiaalisen kategorisoinnin avulla: 1) Yksilö pysyy osana ryhmää tai siirtyy etsimään uutta ryhmää
riippuen siitä, kokeeko yksilö ryhmän jäsenyyden positiivisena omalle identiteetilleen. 2) Jos
ryhmän jäsenyys ei vahvista positiivista itsetuntoa, yksilö jättää ryhmän, paitsi jos a) ryhmän
jättäminen koetaan mahdottomaksi tai b) jos ryhmän jättäminen rikkoo tärkeitä arvoja, jotka
itsessään ovat osa hyväksyttävää sosiaalista identiteettiä. 3) Jos ryhmän jättäminen koetaan
edellä mainituilla tavoilla ongelmalliseksi, yksilö voi ratkaista tämän kahdella tavalla: a) tulkita uudelleen oman ryhmänsä jäsenyyden niin, että aiemmin negatiivisina nähdyt ryhmän ominaisuudet nähdäänkin positiivisessa valossa tai b) hyväksyä tilanteen ja ryhtyä sosiaaliseen
toimintaan oman ryhmänsä sosiaalisen statuksen parantamiseksi. 4) Sosiaalisen identiteetin
positiivisuus, uudelleentulkinta sekä keinot oman ryhmän sosiaalisen statuksen muuttamiseksi
ovat merkityksellisiä ainoastaan verrattaessa omaa ryhmää muihin sosiaalisiin ryhmiin.33
John. C. Turner täydensi Tajfelin kehittämää sosiaalisen identiteetin teoriaa itsekategorisointiteorialla (SCT).34 Turner erotti toisistaan yksilön persoonallisen identiteetin (henkilön
kuvaus itsestään persoonallisena ja omintakeisena yksilönä) ja yksilön sosiaalisen identiteetin
(henkilön kuvaus itsestään sosiaalisen kategorian jäsenenä) sekä tutki kognitiivisia prosesseja,

30

Tajfel 1974, 67–68. Tutkimuksissa koehenkilöt jaettiin ryhmiin niinkin yksinkertaisilla kriteereillä kuin tiettyihin maalauksiin mieltymisen tai laskutehtävien tulosten pohjalta. Tämän jälkeen heille annettiin tehtäväksi
jakaa tietty määrä rahan arvoisia pisteitä kahden henkilön kesken, joista toinen kuului koehenkilön omaan ryhmään ja toinen ulkoryhmään. Selvästi yleisemmin suosittiin omaan ryhmään kuuluvia.
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Tajfel 1974, 87–88; Jokiranta & Luomanen 2013, 72–73.
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jotka vaikuttavat näiden identiteettien syntymiseen ja vuorovaikutukseen.35 Hänen mukaansa
yksilön mielikuva itsestään (self-concept) elää tilanteesta riippuen janalla, jonka toisessa
päässä on henkilökohtaiseen identiteettiin perustuva ja toisessa päässä sosiaaliseen identiteettiin perustuva tapa määritellä itsensä. Turner muodosti teoriansa selittämään liikettä, joka tapahtuu tällä janalla.36 Janan ensiksi mainitussa ääripäässä yksilön käyttäytymistä ohjaa usko
sosiaaliseen liikkuvuuteen (social mobility), jolloin yksilö kokee voivansa liikkua ryhmien
välillä ja siirtyä sellaiseen ryhmään, joka sopii hänelle paremmin.37 Janan toisessa ääripäässä
yksilön käyttäytymistä ohjaa puolestaan usko sosiaaliseen muutokseen (social change), jolloin
yksilö kokee ryhmien väliset rajat läpäisemättömiksi. Tällöin yksilö toimii ryhmäidentiteetistään käsin tavoitteenaan oman ryhmänsä positiivinen erottuminen ryhmien välisessä vertailussa.38 Turnerin itsekategorisointiteorian on katsottu olevan selitysvoimaltaan laajempi kuin sosiaalisen identiteetin teorian, koska se ei keskity vain ryhmien välisiin suhteisiin vaan selittää
sosiaalisia suhteita ja niiden kontekstuaalisia muuttujia yleisesti.39
Itsekategorisointiteorian mukaan ihmiset määrittelevät itsensä ja toiset samaan sosiaaliseen kategoriaan kuuluviksi siten, että he näkevät itsensä tuota kategoriaa määrittelevien ominaisuuksien mukaisina. Turner kutsuu tätä prosessia ”epäyksilöllistämiseksi” (depersonalization).40 Siinä yksilö uudelleenmäärittelee itsensä yksilöllisten piirteidensä sijaan jaetun sosiaalisen kategorian piirteiden mukaisesti. Samalla henkilö muodostaa itsestään tietyn stereotyypin (self-stereotyping), jonka hän katsoo olevan sopusoinnussa ryhmäjäsenyyttä kuvaavien
piirteiden kanssa.41 Turnerin mukaan sosiaalinen kategorisointi tapahtuu ”metakontrastiperiaatteen” (metacontrast principle) mukaisesti.42 Tämä tarkoittaa, että ryhmä yksilöitä katsotaan
kuuluvaksi samaan kategoriaan, kun näiden väliset erot havaitaan pienemmiksi kuin muiden
samassa kontekstissa olevien ihmisten väliset erot.43 Tämä oletus ”samankaltaisuudesta” alkaa
ruokkia itseään, kun samaan ryhmään luokitelluista yksilöistä aletaan havaita lisää samankaltaisuuksia. Lisäksi tämä ”samankaltaisuus” luo sosiaalisia odotuksia, jolloin ryhmän jäsenten
odotetaan olevan samankaltaisia myös muiden asenteiden ja käyttäytymismallien suhteen.
Turnerin mukaan prosessi, jossa ryhmän odotukset vaikuttavat yksilön asenteisiin ja käyttäy35
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tymiseen, voidaan tiivistää seuraavasti: 1) Yksilöt määrittelevät itsensä tietyn sosiaalisen kategorian mukaisesti. 2) He oppivat tai kehittävät niitä sopivia, odotettuja ja haluttuja käyttäytymismalleja, jotka määrittelevät kyseisen kategorian jäsenyyttä. 3) He liittävät itseensä tuon
kategorian normeja ja ominaisuuksia epäyksilöllistämisen ja itsestereotypisoinnin kautta. 4)
Heidän käyttäytymisensä muodostuu normatiiviseksi sitä mukaa, kun heidän jäsenyytensä kyseiseen kategoriaan tulee ilmeisemmäksi.44
Alexander Haslam on jalostanut Tajfelin ja Turnerin teorioita johtajuustutkimukseen.
Hänen mukaansa johtajat ovat yhteisöissä henkilöitä, jotka edustavat ja määrittelevät jaettua
sosiaalista identiteettiä.45 Haslam kritisoi sellaista johtajuustutkimusta, joka keskittyy yksipuolisesti johtajissa oleviin ominaisuuksiin eikä ota huomioon johtajuuden taustalla vaikuttavaa ryhmädynamiikkaa. Haslam ehdottaa, että tutkimuksessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota ”seuraajuuteen” (followership), sillä johtajuus on aina jotain, jonka ryhmän jäsenet projisoivat johtajaan.46 Haslamin mukaan johtajuus ei ole mahdollista ilman jaettua sosiaalista
identiteettiä.47 Vahva johtaja on henkilö, joka parhaalla tavalla edustaa jaettua sosiaalista
identiteettiä ja muistuttaa siten eniten sisäryhmän prototyyppiä (prototype).48
Jokiranta & Luomanen selittävät prototyypin käsitettä seuraavasti: ”Ryhmän prototyyppi on ryhmän jäsenten mielessä oleva (abstrakti) kuva siitä, millainen ryhmän paras edustaja
on. Prototyyppi maksimoi erot ulkoryhmiin ja minimoi ryhmän sisäiset erot.”49 Prototyypin
käsitteen yhteydessä puhutaan myös ryhmän esimerkistä (exemplar), joka eroaa prototyypistä
siinä, että esimerkki on tosielämän henkilö, jonka katsotaan olevan ryhmän ihanteellinen
edustaja.50 Vahva johtaja on siis ryhmän ”prototyyppinen” edustaja ja samalla myös ryhmän
esimerkki. Tämä puolestaan edellyttää, että johtajan havaitaan olevan toisaalta riittävän samanlainen kuin ryhmän jäsenet ja toisaalta riittävän samanlainen kuin ”ihanteellinen” ryhmän
jäsen.51 Prototyyppi on luonteeltaan tilannesidonnainen, koska se muuntautuu sen mukaan,
millaisessa kontekstissa ryhmää määritellään.52
Haslam käyttää johtajista myös termiä ”sosiaalisen identiteetin yrittäjät” (entrepreneurs
of social identity). Tällä hän tarkoittaa, että johtajat ovat identiteetin muokkaajia, jotka uudelleenjärjestelevät ryhmää määrittelevää sosiaalista kontekstia niin, että se vahvistaa heidän
44
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omaa asemaansa prototyyppisenä ryhmän jäsenenä.53 Tämä auttaa jollakin tapaa selittämään
Paavalin ajattelua, kun esittää itsensä esimerkillisenä Kristuksen seuraajana: ”Olkaa minun
seuraajiani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja” (1. Kor. 11:1, KR38).
Philip Esler on tarkastellut tapaa, jolla Paavali vaikuttaa lukijoidensa sosiaaliseen identiteettiin tutkimuksissaan Galatalaiskirjeestä (1998) ja Roomalaiskirjeestä (2003). Eslerin mukaan pakanataustaisilla Kristuksen seuraajilla oli Galatian seurakunnissa vielä siinä mielessä
heikko sosiaalinen identiteetti, että heillä oli houkutuksena sulautua joko etniseen juutalaisuuteen ympärileikkauksen myötä tai palata harjoittamaan aiempaa polyteististä uskontoaan.
Paavalin ratkaisuna tähän oli torjua pakanataustaisilta galatalaisilta vaadittu juutalainen identiteetti sekä uudelleenmäärittelyn kautta vahvistaa Kristukseen uskovien identiteettiä alkuperäisinä Aabrahamin lupauksen perillisinä.54 Eslerin mukaan Roomalaiskirjeessä Paavali puolestaan joutuu selvittämään ryhmän sisäistä konfliktia juutalais- ja pakanakristittyjen välillä.
Paavali pyrkii ratkomaan tätä konfliktia muodostamalla näistä ryhmistä uuden sisäryhmän ja
luomalla heille uuden identiteetin kategorian: heitä kaikkia yhdistää syntisyys, armon tarve
sekä uskon kautta saatu vanhurskaus.55
Haslamin mukaan johtaja muovaa jaettua sosiaalista identiteettiä erityisesti puheensa
avulla. Puhe ”meistä” ja ”toisista” vahvistaa ryhmien välisiä rajoja ja auttaa sisäryhmää erottautumaan positiivisesti ulkoryhmästä, jonka jäsenistä sisäryhmä muodostaa stereotyyppisen
kuvan.56 Johtaja voi myös vahvistaa omaa asemaansa sisäryhmässä puhumalla ulkoryhmään
kuuluvista ”toisista” negatiiviseen sävyyn. On havaittu, että tällainen retoriikka on yleisempää
johtajilla, jotka ovat ryhmässään epävakaassa asemassa kuin johtajilla, joiden johtamisasema
on turvattu.57 Kirjeessään filippiläisille Paavali tuo ajoittain esiin voimakkaan ”me” vastaan
”nuo” vastakkainasettelun. Tällainen retoriikka saattaa kieliä Paavalin epävakaasta asemasta
filippiläisten parissa. Tämä Paavalin mainekriisi saattoi johtua hänen poleemiseksi kehittyneestä suhteestaan Jerusalemin seurakuntaan.58 Paavali kirjoittaa filippiläisille: ”Kavahtakaa
noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalleleikattuja. Sillä
oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan.” (Fil. 3:2–3, KR38.) Tässä Paavali
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selvästi määrittelee ”meidät” (sisäryhmän) positiivisesti ja vastaavasti ”nuo” (ulkoryhmän)
negatiivisin termein.59
Nina Nikki on käsitellyt tätä Filippiläiskirjeessä ilmenevää Paavalin poleemista retoriikkaa sosiaalisen identiteetin näkökulmasta kattavasti väitöskirjassaan (2019). Nikki on tehnyt kiinnostavan havainnon, että Paavali esittää itsensä tekstijaksossa 3:4–6 prototyyppisenä
juutalaisen ulkoryhmän jäsenenä, joka on tietoisesti hylännyt tämän identiteetin Kristuksen
tähden.60 Tällä tavoin Paavali kykenee kategorisoimaan itsensä osaksi pakanakristittyjen filippiläisten sisäryhmää (3:7–11) ja esiintymään heidän esikuvanaan (3:17).
Nikin mukaan Paavalin kirjeessä Kristus on varsinainen sosiaalisen identiteetin prototyyppi, jonka vapaaehtoista alentumista kuvataan tekstijaksossa 2:6–11.61 Paavalin oma alentuminen (3:4–11) tekee hänestä tämän prototyypin tosi elämän esimerkin (exemplar) ja samalla Kristuksen seuraajien prototyyppisen johtajan.62 Nikki myös toteaa, että Paavali määrittelee
Filippiläiskirjeessä aktiivisesti omaa suhdettaan sisä- ja ulkoryhmiin ja toimii siten eräänlaisena ”identiteetin yrittäjänä”.63 Nämä Nikin havainnot luovat perustaa myös tälle tutkimukselle, jossa paneudutaan syvemmin tekstijakson Fil. 2:6–11 kuvaamaan Kristus-prototyyppiin.
Tämä tutkimus täydentää merkittävästi Nikin väitöskirjaa, sillä hän ei juurikaan käsittele kyseistä tekstijaksoa työssään.64 Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten Paavali jakeissa
3:4–11 kuvaa itseään tämän Kristus-prototyypin esimerkkinä.
Kertomuksella Kristuksen esikuvallisesta nöyryydestä tekstijaksossa Fil. 2:6–11 on
vahvasti identiteettiä muovaava rooli. Paavali tekee tämän selväksi johdantosanoilla: ”Olkoon
teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli” (2:5, KR38). Usein ryhmän ideaalinen
prototyyppi on joku menneisyyden henkilö. Tämän henkilön elämästä nostetaan esiin valikoidusti esikuvallisia piirteitä riippuen tilanteista ja haasteista, joissa yhteisö kulloinkin elää.
Kyseisessä prosessissa sosiaalisella muistilla on tärkeä identiteettiä vahvistava rooli. Prosessissa ryhmä uudelleentulkitsee omaa menneisyyttään vetoamalla menneisyyden prototyyppiinsä.65 Tässä tutkimuksessa tullaan pohtimaan myös kysymystä, miksi Paavali nostaa Kristuksen elämästä esikuvalliseksi piirteeksi juuri vapaaehtoisen alentumisen. Seuraavaksi perehdytään siihen historialliseen ja sosiaaliseen kontekstiin, jossa Filippiläiskirje kirjoitettiin ja
luettiin.
59
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Filippiläiskirjeen historiallinen ja sosiaalinen konteksti
Filippiläiskirjettä pidetään yleisesti ja perustellusti apostoli Paavalin kirjoittamana.66 Kirjeestä
käy selvästi ilmi, että Paavali oli kirjoittaessaan vangittuna (1:12–26). Kirjeen mukaan Paavalia odotti joko syyttömäksi julistaminen tai kuolemantuomio (Fil. 1:20–26). Kirjeen kirjoituspaikkana on perinteisesti pidetty Rooman vankeutta,67 jolloin kirje olisi kirjoitettu Paavalin
elämän viimeisinä vuosina (todennäköisesti 60-luvun alkupuolella).68 Kirjoituspaikaksi on
myös ehdotettu Kesareaa ja Efesoa.69 Tämän tutkimuksen kannalta kirjeen kirjoituspaikalla ei
kuitenkaan ole merkitystä. Sen sijaan kirjeen vastaanottajayhteisön historialliseen ja sosiaaliseen kontekstiin on tässä yhteydessä syytä luoda lyhyt katsaus.
Kirje on osoitettu Filippin seurakunnalle (Fil. 1:1), jonka enemmistö oli todennäköisesti
pakanallisesta taustasta kääntyneitä uskovia.70 Kaupungista ei ole löydetty arkeologisia viitteitä paikallisesta juutalaisesta synagogasta.71 Apostolien teotkaan ei mainitse Filippissä olleen
synagogaa. Sen sijaan mainitaan ainoastaan juutalainen ”rukouspaikka” (προσευχή) kaupungin portin ulkopuolella (Ap. t. 16:13). Pakanakristittyihin viittaavat myös Filippiläiskirjeessä
esiintyvät seurakuntalaisten kreikankieliset nimet (Epafroditus, Fil. 2:25; Euodia ja Syntyke,
4:2; Clemens, 4:3).72 Ottaen huomioon Filippin seurakuntalaisten suurelta osin pakanallisen
taustan on ymmärrettävää, että Paavali ei kirjeessään juurikaan siteeraa Pyhiä kirjoituksia.73
Peter O’Brien on pannut merkille, että naisilla on ilmeisesti ollut merkittävä rooli seurakunnassa, ja erityisesti sen evankelioimistyössä (Fil. 4:3).74 Samaan suuntaan viittaa myös se,
että Apostolien teot nimeää ensimmäiseksi filippiläiseksi uskovaksi ”jumalaapelkäävän nai65
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sen”, Lyydian (Ap. t. 16:14), jonka kodissa uskovat sittemmin kokoontuivat (j. 40).
Filippi oli ensimmäisellä vuosisadalla ”roomalainen siirtokunta” (κολωνία, Ap. t.
16:12). Kyseistä titteliä pidettiin suurena kunniana ja etuoikeutena.75 Moni sotaveteraani oli
saanut kaupungista maaosuuden asettuakseen sinne.76 Erik. M. Heen arvioi, että johtuen kaupungin vahvasta kytköksestä Roomaan keisarinpalvontakultti oli Filippissä erityisen merkittävä osa julkista elämää.77 Tyypillisesti kaupungin varakas eliitti toimi kulttimenojen järjestäjänä ja rahoittajana ja ansaitsi tällä tavoin kunniallisen roolin toimia keisarillisen ”armon”
(χάρις) välittäjänä kaupungissa.78 Hyvämaineista keisaria saatettiin nimittää kaupungin nimikkojumalan tavoin kaupungin ”perustajaksi” (κτίστης), ”hyväntekijäksi” (εὐεργέτης) ja
”vapahtajaksi” (σωτήρ).79 Vaikka ylimystö sai hyväntekijänä osansa keisarille osoitetusta
kunnioituksesta, vain keisaria ja hänen perhettään sai pitää ”jumalien arvoisena kunniassa”
(ἰσόθεοι τιμαί).80
Hellermanin mukaan Filippi oli Paavalin kirjeen kirjoittamisen aikaan sosiaalisesti hyvin kerrostunut kaupunki. Hän arvioi, että johtuen Filippin asemasta Rooman siirtokuntana
kaupungin sosiaalista elämää ohjasi vahva ”statustietoisuus”.81 Hellerman mainitsee, että erityisesti sotaveteraanien keskuudessa orjan asemaan liittyi lähtemätön sosiaalinen stigma, sillä
armeijassa sotilaana palvelevia entisiä orjia ei saanut sekoittaa vapaana syntyneisiin.82 Esimerkiksi kirjailija Valerius Maximus ensimmäiseltä vuosisadalta kertoo (8.14.5), kuinka
eräälle sotilaana ansioituneelle entiselle orjalle annettiin kunniamerkkinä kultaisen rannekkeen sijaan hopeasta tehty ranneke, sillä komentajan mukaan sotilaallista kunnianosoitusta ei
tullut halventaa myöntämällä se henkilölle, joka oli aiemmin ollut orjana.83
Tältä pohjalta onkin mielenkiintoista, että kirjeessään Filippin seurakunnalle Paavali
esittelee sekä itsensä ja työtoverinsa ”Kristuksen Jeesuksen orjina” (δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ,
1:1). Paavali tosin mainitsee joissakin kirjeissään olevansa ”Kristuksen orja” (Room. 1:1; Gal.
1:10), mutta ainoastaan Filippiläiskirjeessä Paavali pidättäytyy vain tässä tittelissä eikä tuo
ilmi omaa apostolin auktoriteettiaan (vrt. Room. 1:1; 11:13; 1. Kor. 1:1; 9:1–2; 2. Kor. 1:1;
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Gal. 1:1; 1. Tess. 2:7).84 Huomion arvoista on sekin, että vain Filippiläiskirje sisältää yleisen
alkutervehdyksen lisäksi myös tervehdyksen seurakunnan ”kaitsijoille ja palvelijoille”
(ἐπισκόποις καὶ διακόνοις, 1:1). Lisäksi Filippiläiskirje on ainoa Paavalin meille säilyneistä
teksteistä, jossa termi δοῦλος liitetään Kristukseen (2:7). Hellerman päättelee, että kirjeen
poikkeava alkutervehdys saattaa johtua Paavalin vastareaktiosta siihen sosiaaliseen paineeseen, joka Filippissä vallitsi. Hänen mukaansa Paavali vähättelee omaa apostoliuttaan, puhuu
itsestään orjana ja kutsuu seurakunnan johtajia arvonimillä todennäköisesti mallintaakseen
Kristuksen nöyrää asennetta, jota hän aikoo kuvata myöhemmin kirjeessään (2:6–8).85 Tällä
tavoin Paavali toivoo oman esimerkkinsä vaikuttavan seurakuntalaisiin, etteivät nämä tekisi
mitään ”itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä” (μηδὲν κατ’ ἐριθείαν μηδὲ κατὰ
κενοδοξίαν), vaan että nämä ”nöyryydessä pitäisivät toisiaan parempana kuin itseään”
(ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν, 2:3).
Vaikka ”orjuuteen” liittyi antiikissa yleensä häpeän leima, todennäköisesti Paavalille itselleen titteli, ”Kristuksen orja”, oli kunnia-asia.86 Antiikin ajalta säilyneissä vapautettujen
orjien hautakaiverruksissa mainitaan usein heidän entisen isäntänsä nimi – erityisesti silloin,
kun isäntä oli ollut joku arvostettu henkilö. Hellermanin mukaan tämä viittaa siihen suuntaan,
että entiset orjat halusivat osoittaa olevansa kytköksissä itseään voimakkaampiin ihmisiin ja
tulla siten osalliseksi heidän kunniastaan.87 Tältä pohjalta onkin mahdollista, että julistautumalla ”Kristuksen orjaksi” Paavali ilmaisi olevansa osallinen Kristuksen auktoriteetista ja
kunniasta. Silti Paavali oli todennäköisesti myös varsin tietoinen kyseisen tittelin häpeällisestä
leimasta kristillisen yhteisön ulkopuolella.
Heenin mukaan on yleisesti tiedossa, että antiikin yhteiskunta oli kunniajohtoinen ja että
erityisesti eliitin intohimona oli ”kunniarakkaus” (φιλοτιμία).88 Antiikin Rooman kaupungeissa varsinkin ylimystö kilpaili kunnioitetuimmista asemista. Hellerman nimittää antiikin yläluokkaan kuuluvien pyrkimystä yhä arvostetumpiin asemiin ”kunnian tieksi” (cursus honorum), jota myös alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvat (jopa orjat) mallinsivat keskinäisissä
suhteissaan.89 Valerius Maximus toteaa (8.14.5): ”Kukaan ei siis ole niin nöyrä, ettei kunnian
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viehätys koskettaisi häntä.”90 Myös Cicero kirjoittaa, että kunnianhimo koskettaa jokaista –
jopa niitä, jotka väittävät halveksivansa sitä (Puhe runoilija Archiaan puolustukseksi, luku
11):
Meitä kaikkia ohjaa ylistyksen mieliteko ja, kuta jalompi kukin on, sitä enemmän häntä johtaa kunnianhalu. Itse filosofitkin piirtävät nimensä niihin kyhäelmiin, jotka kirjoittavat kunnian halveksimisesta; juuri
siinä, missä ylenkatsovat ylistystä ja kuuluisuutta, he haluavat tulla ylistetyiksi ja kuuluisiksi.” (käännös
Hidén 1905)91

Hieman myöhemmin samassa luvussa Cicero jatkaa:
Eihän kunto vaadi mitään muuta kuin palkkaa vaivoistaan ja vaaroistaan kuin julkista tunnustusta ja kunniaa; ja jos tämä meiltä pidätetään, tuomarit, mitä syytä meillä on näännyttää itseämme niin tavattomilla
ponnistuksilla tällä ahtaalla ja lyhytikäisellä elämänurallamme?” (käännös Hidén 1905)92

Ciceron mukaan kaiken ponnistelun päämääränä oli siis julkinen tunnustus ja kunnia.
Hellermanin mukaan on todennäköistä, että myös ensimmäisen vuosisadan Filippissä
vallitsi kaupungin jokaisen yhteiskuntaluokan tasolla omanlaisensa kilpailu julkisesta tunnustuksesta ja kunniasta.93 Kristittyjen yhteisö tuskin oli tästä poikkeus. Tässä kunniajohtoisessa
kulttuurissa ”ristiinnaulitun orjan” julistaminen seurakunnan esikuvaksi ja Jumalan korottamaksi Herraksi on täytynyt vahvasti muovata varhaisten kristittyjen sosiaalista identiteettiä.94

Keskustelua tutkittavan tekstijakson kirjallisesta tyylistä
Tässä tutkimuksessa tekstijakso Fil. 2:6–11 tulkitaan osana Paavalin omaa argumentaatiota
Filippiläiskirjeen eettisten kehotusten keskellä. Useat tutkijat ovat kuitenkin pyrkineet osoittamaan, että kyseinen tekstijakso olisi varhainen Kristus-hymni, jolla on jokin Paavalia varhaisempi käyttöyhteys, ja jota Paavali kirjeessään siteeraa. Jotta tämän tutkimuksen positiota
voidaan pitää perusteltuna, otetaan tässä vaiheessa tutkimusta lyhyesti kantaa keskusteluun
tekstijakson kirjallisesta tyylistä. Onko tekstijakso siis Paavalia varhaisempi hymni vai onko
se Paavalin – juuri tähän kohtaan Filippiläiskirjettä laatima – ylistyspuhe Kristuksesta? Kysymykseen tarjotut vastaukset ovat hyvin spekulatiivisia, ja siksi tässä vaiheessa joudutaan jo
toteamaan, että lopullista ratkaisua kysymykseen ei ole näköpiirissä. Seuraavaksi tarkastellaan
kuitenkin muutamia yleisimpiä argumentteja hymniteorian puolesta ja sitä vastaan.
Tekstijakson Fil. 2:6–11 erikoiseen kirjoitusasuun alettiin kiinnittää enemmän huomiota
vasta 1900-luvulla. Ensimmäisenä jakson runollisen rakenteen ja rytmiikan noteerasi Johan-
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nes Weiss (1899).95 Hieman myöhemmin (vuonna 1928) Ernst Lohmeyer esitteli ajatuksen,
että Paavali siteeraa tässä tekstijaksossa alkukristillistä, rytmiseen muotoon sävellettyä, Kristus-hymniä, joka koostuu kuudesta kolmen rivin säkeistöstä:96
(1)

jae 6

ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων
οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο
τὸ εἶναι ἴσα θεῷ

(2)

jae 7

ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν
μορφὴν δούλου λαβών
ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος·

(3)

jae 8

καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος
ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν
γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου
(θανάτου δὲ σταυροῦ.)

(4)

jae 9

διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν
καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ
τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα

(5)

jae 10

ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ
πᾶν γόνυ κάμψῃ
ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων

(6)

jae 11

καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται
ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς
εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

Lohmeyerin mukaan jae 5 toimii johdantona hymniin ja jakeen 8 ilmaus ”kuolemaan ristillä”
on Paavalin tekemä lisäys.97 Hänen johtopäätöksensä ovatkin muodostaneet perustan monien
tutkijoiden käsitykselle, että jaejakso olisi muodoltaan hymni, jonka Paavali on lainannut
tekstiinsä muualta. Tätä käsitystä puoltaa vahvasti R. P. Martin laajassa teoksessaan Carmen
Christi (1967). Martin itse väittää, että hänen edustamansa näkemys tekstijaksosta erillisenä
hymninä, joka on liitetty Paavalille tyypillisen proosan keskelle, on saavuttanut lähes univer-
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saalin hyväksynnän.98 Tässä yhteydessä ”hymnillä” viitataan yleensä ”uskontunnustus” tyylisiin, muinaisiin liturgisiin ja doksologisiin teksteihin.99
Tekstijaksoa koskevaa hymniteoriaa on perusteltu seuraavilla kriteereillä:100
a) Tyylilliset kriteerit: teksti sisältää runollisia elementtejä, joita ovat (oletettu) rytmiikka ääneen luettaessa, runomittaa muistuttava ulkonäkö, parallelismi, antiteesit, alku- tai loppusoinnut, kiastiset rakenteet. b) Lingvistiset kriteerit: teksti sisältää epätavallista sanastoa ja
erityisesti teologisia termejä, jotka eroavat ympäröivästä kontekstista. Tekstijaksosta on löydetty myös muita hymnin piirteitä:101 1) Se alkaa johdantotyylisellä relatiivipronominilla ὃς.
2) Sanat on sijoitettu niin, että niistä voidaan helposti muodostaa rivejä ja säkeistöjä. 3) Jakeet
sisältävät tavallista enemmän partisiippimuotoja, jotka esiintyvät erikoisessa järjestyksessä.
Tekstijakson näkeminen alkukristillisenä hymninä on synnyttänyt joissakin tutkijoissa
tarpeen eristää jakso nykyisestä kontekstistaan, jotta hymnin ”alkuperäinen” merkitys hahmottuisi. Martin esittää hymnille oman tulkintaperiaatteensa: On erittäin tärkeää eristää hymnin termien merkitys siitä merkityksestä, jonka Paavali antaa samoille termeille jakeissa ennen hymniä ja sen jälkeen. Hymnin teksti täytyy tulkita itsenäisenä sitä ympäröivien jakeiden
sovelluksesta.102 Näin hän olettaa, että Paavalin kirjeessään hymnille antama merkitys eroaa
siitä merkityksestä, mikä hymnillä on ollut sen alkuperäisessä kontekstissa.103
Tällaista tulkintaperiaatetta on kuitenkin kritisoitu sen spekulatiivisesta luonteesta, sillä
Paavalia aikaisemmasta kristillisyydestä tiedetään varsin vähän.104 Ja vaikka teksti olisikin
Paavalia varhaisempi, ei ole syytä olettaa, että Paavali olisi ymmärtänyt tekstin väärin tai
käyttänyt sitä alkuperäisestä merkityksestä poikkeavalla tavalla.105
Keskustelua on myös syntynyt oletetun hymnin runollisesta rakenteesta. Martinin mu-
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kaan suuri osa tutkijoista on hyväksynyt hymnille Lohmeyerin muodostaman rakenteen.106
Monet ovat kuitenkin olleet tyytymättömiä Lohmeyerin jäsennykseen ja tarjonneet tilalle
omaansa – mukaan lukien Martin itse.107 Lukuisista yrityksistä huolimatta hymnin jäsentäminen on osoittautunut niin vaikeaksi, että sen rakenteesta ei ole vieläkään yksimielisyyttä.108
Monet tutkijat ovatkin kyseenalaistaneet vallalla olleen hymniteorian.109 Jos kyseessä on
hymni, eikö tulisi olettaa, että sen rakenne olisi suhteellisen helposti tunnistettavissa, kuten
tekstijaksoissa Kol. 1:15–18 ja 1. Tim. 3:16? Miksi tutkijat joutuvat tämän ”hymnin” oletettua
rakennetta muodostaessaan joko 1) poistamaan sanontoja, 2) muuttamaan jakeiden sisäistä
logiikkaa, tai 3) luomaan säkeitä, jotka ovat joko ilman parallelismia tai ilman finiittiverbiä?
Jos kerran kaikki tunnistavat jakson hymniksi – niin kuin Martin väittää – miksi sen jäsennys
on niin vaikea erottaa? Hymnin rakennetta koskevan yhteisymmärryksen puute asettaa siis
koko teorian kyseenalaiseksi.110
Gordon Fee huomauttaa, että relatiiviproniminin ὃς käyttö ei välttämättä ole merkki
hymnin alkamisesta. Tekstijaksoissa Kol. 1:15–18 ja 1. Tim. 3:16 termi ὃς esiintyy huomattavan epänormaalilla tavalla, mutta jaksossa Fil. 2:5–11 se on osa täysin normaalia Paavalille
tyypillistä virkettä, jossa se viittaa edeltävään henkilöön: Jeesukseen Kristukseen. Feen mukaan on myös kiinnitettävä huomiota siihen, miten epämääräisiä monet oletetuista hymnin
säkeistä ovat, jos niiden on tarkoitus olla osa seemiläistä tai muuta runoutta. Esimerkiksi
Nestle-Alandin kriittisen Uuden testamentin edition jäsentelyssä on useita säkeitä, joista puuttuu kokonaan seemiläiselle runoudelle tyypillinen finiittiverbi. Lisäksi muissa ”säkeissä”
esiintyvät verbit ovat paikoissa, jotka eivät noudata tasapainoista runollista rakennetta.111 Fee
päätyy pitämään tekstijaksoa Kristusta ylistävänä proosana.112 Toisaalta hän ei kiellä mahdollisuutta, että osalla tekstistä olisi ollut jokin aiempi käyttöyhteys esimerkiksi uskontunnustuksena.113 Hän kuitenkin toteaa, että jakeita 9–11 on hankala nähdä runollisina.114
Edsall ja Strawbridge puolestaan kritisoivat hymniteoriaa toteamalla, että tekstijaksosta
Fil. 2:6–11 esiintyy yli 570 lainausta teksteissä ennen vuotta 325, eikä niissä yhdessäkään
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mainita tekstin olevan ”hymni” (ὕμνος). Heidän mukaansa tällainen todistusaineiston puute
varhaisessa reseptiohistoriassa on hiljaisuutta, joka tulisi ottaa vakavasti keskustelussa tekstin
kirjallisesta tyylistä.115
M. W. Martin ja B. A. Nash puoltavat hymniteoriaa toisesta näkökulmasta. Heidän mukaansa tekstijakson Fil. 2:6–11 osoittavat hymniksi nimenomaan siinä käsitellyt teemat eikä
niinkään siinä oletettu runollinen rakenne, josta tähän mennessä ei ole syntynyt konsensusta.116 He väittävät, että tekstijakso vastaa aiheidensa puolesta antiikin keisareita ylistäviä
hymnejä, mutta kääntää yleisesti roomalaisessa kulttuurissa vallinneet näkemykset kunniallisuudesta ja häpeällisyydestä ylösalaisin. Näin ollen Kristusta ylistetään kaikesta siitä, mitä
ympäröivässä kulttuurissa pidettiin häpeällisimpänä (erityisesti orjan asema ja ristiinnaulituksi
tuleminen).117 Martin ja Nash pitävät kuitenkin mahdollisena, että hymni olisi Paavalin kirjoittama.118 Martinin ja Nashin havaintoihin tekstijakson Fil. 26–11 suhteesta antiikin keisareita ylistäviin hymneihin tai ylistyspuheisiin palataan myöhemmin tässä tutkimuksessa ilmauksen ”Jumalan vertainen” (ἴσα θεῷ) käsittelyn yhteydessä.
Keskustelussa tekstijakson Fil. 2:6–11 kirjallisesta tyylistä on viime vuosina noussut yhä
uusia soraääniä hymniteoriaa vastaan. Paul Hollowayn mukaan entistä useampi tutkija pitää
tekstijaksoa ”ylistävänä proosana” (encomiastic prose), jonka Paavali on itse laatinut juuri
tähän kirjeeseen.119 Hän painottaa, että tekstijakso sopii erittäin hyvin kontekstiinsa sekä sanastonsa, sisältönsä että rakenteensa puolesta.120 John Byron puolestaan näkee, että koko Filippiläiskirje rakentuu tekstijakson 2:6–11 kuvaaman Kristuksen esikuvan ympärille.121 Hänen mukaansa Paavali esittää itsensä Kristuksen nöyryyden esimerkillisenä seuraajana Filippiläiskirjeen jakeissa 3:4–14.122 Tämä huomio puoltaa käsitystä, että tekstijakso on oleellinen
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Edsall & Strawbridge 2015, 304–305.
Martin & Nash 2015, 136. Analyysinsä pohjalta Martin & Nash (2015, 113, 134–135) väittävät, että tekstijakso Fil. 2:6–11 vastaa muinaisten kirjoittajien hymnigenrelle asettamia kriteereitä: a) se on luonteeltaan epideiktinen, b) se kohdistuu jumalalliseen hahmoon, c) se eroaa kokonaisuutena ihmiselle kohdistetusta ylistyksestä
(epainos) ja d) siinä käsitellyt teemat vastaavat muista antiikin hymnejä (alkuperä, syntymä, kehon kuvaus, mielenlaatu/hyveet, teot, kuolema, kuoleman jälkeiset tapahtumat, nimet ja tittelit).
117
Martin & Nash 2015, 135.
118
Martin & Nash 2015, 138.
119
Holloway 2017, 115.
120
Holloway 2017, 116–117. Tekstijakson Fil. 2:6–11 edellä (jakeessa 3) seurakuntalaisia kehotetaan välttämään
”tyhjän kunnian” (κενοδοξία) mukaan toimimista, ja sen sijaan ”nöyryydessä” (ταπεινοφροσύνῃ) pitämään toisia
parempina kuin itseä. Näinhän Kristuskin toimi, kun hän ”tyhjensi” (ἐκένωσεν) ja ”alensi” (ἐταπείνωσεν) itsensä
(jakeet 7–8). Myöhemmin jakeessa 12 kehotetaan jatkamaan kuuliaisena olemista (ὑπακούω), niin kuin Kristuskin oli ”kuuliainen” (ὑπήκοος) kuolemaan asti (jae 9).
121
Byron 2003, 172–173.
122
Byron 2003, 175. Myös Nikki on tehnyt saman huomion (2019, 173–174). Jakeissa 3:4–14 Paavali antaa
ymmärtää, että vaikka hänellä olisi syntyperänsä ja uskonnollisen antautuneisuutensa perusteella ollut aihetta
saada itselleen kunnioitusta ja ylpeillä, hän valitsi ”Kristuksen tähden” alentumisen tien. Näin tekemällä Paavali
toivoo, että hänet ”havaittaisiin” (εὑρεθῶ, vrt. 2:7: εὑρεθεὶς) olevan Kristuksessa (3:9), että hän ”muuttuisi sa116
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osa Paavalin kokonaisvaltaista argumentaatiota Filippiläiskirjeessä.
Koska kysymyksessä tekstijakson tyylistä ei ole tutkijoiden parissa saavutettu konsensusta, tässä tutkimuksessa on päädytty käyttämään jaksosta nimitystä “Kristus-kuvaus”. Tulkinnallisena lähtökohtana tekstijaksolle korostetaan sen varhaisinta säilynyttä kirjallista kontekstia, eli Paavalin kirjettä Filippin seurakunnalle. Tekstijakso tulkitaan siis kiinteänä osana Paavalin omaa argumentaatiota Filippiläiskirjeen toisen luvun eettisten kehotusten keskellä. Näin
ollen tässä tutkimuksessa etsitään sitä merkitystä, jonka Paavali antaa tekstijaksolle omassa
kirjeessään. Tämä merkitys voidaan olettaa jokseenkin samansuuntaiseksi kuin Paavalin kristologia muissa hänen kirjeissään, ottaen kuitenkin huomioon Filippiläiskirjeen oman erityislaatuisuuden. Spekulaatiot tekstijakson mahdollisesta Paavalia varhaisemmasta kontekstista ja
merkityksestä eivät ole tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavia.

mankaltaiseksi” (συμμορφιζόμενος, vrt. 2:6–7: μορφή) kuin Kristus samanlaisen kuoleman kautta (3:10), ja että
hänkin pääsisi kokemaan ylösnousemuksen (3:11).

20

Sisällön analyysi
Jae 5 toimii Kristus-kuvauksen johdantona: ”Olkoon teillä keskenänne tällainen mielenlaatu,
joka oli myös Kristuksella Jeesuksella...” Edellisissä jakeissa (1–4) Paavali on kehottanut Filippin uskovia yksimielisyyteen, rakkauteen, epäitsekkyyteen ja nöyryyteen keskinäisissä suhteissaan. Yhteenvetona kehotuksille hän kutsuu seurakuntalaisia omaksumaan saman mielenlaadun kuin Kristuksella Jeesuksella oli (jae 5), minkä jälkeen hän kuvaa Kristuksen mielenlaatua (jakeissa 6–8) sekä tämän mielenlaadun seurausta (jakeissa 9–11).

Käännös
Käännös alkaa jakeesta 5, koska se on samaa virkettä jakeen 6 kanssa ja toimii johdantona
koko Kristus-kuvaukselle.
5. Τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν

5. Olkoon teillä keskenänne tällainen mielenlaa-

Χριστῷ Ἰησοῦ,

tu, joka oli myös Kristuksella Jeesuksella,

6. ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων

6. joka, vaikka hän oli Jumalan muodossa,

οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο

ei käyttänyt omaksi hyödykseen123

τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,

olemista Jumalan vertaisena,

7. ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν

7. vaan teki itsensä arvottomaksi125

μορφὴν δούλου λαβών,

ottamalla orjan muodon,

ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων124 γενόμενος·

tulemalla ihmisten kaltaiseksi,

καὶ σχήματι εὑρεθεὶς

ja kun hänet havaittiin hahmoltaan sellaiseksi

ὡς ἄνθρωπος

kuin ihminen,

8. ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν

8. hän alensi itsensä

γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου,

olemalla kuuliainen kuolemaan asti,

θανάτου δὲ σταυροῦ.

kuolemaan ristillä.

9. διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν

9. Ja sen tähden Jumala korotti hänet ylimmäksi

καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ126 ὄνομα

ja antoi hänelle nimen,

τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

joka on jokaista nimeä ylempänä,

123

Kirjaimellisesti käännettynä: ”ei pitänyt ryöstösaaliina”.
Käsikirjoituksessa 𝔓46, yksittäisissä Vulgata-käsikirjoituksissa, Markionilla Tertullianuksen mukaan ja Cyprianuksella esiintyy tässä yksikkömuoto ἀνθρώπου (”ihmisen”). Tämän lukutavan mukaan Kristus tuli ”ihmisen
kaltaiseksi” (ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπου). Kaikissa muissa käsikirjoituksissa on kuitenkin monikkomuoto
ἀνθρώπων, jota voidaan pitää alkuperäisenä lukutapana. Todennäköisesti kopioija on vain halunnut harmonisoida tekstiä muuttamalla monikkomuodon vastaamaan jakeen lopussa olevaa yksikkömuotoa ἄνθρωπος.
125
Kirjaimellisesti: ”tyhjensi itsensä”.
126
Artikkeli τὸ puuttuu useista bysanttilaisista käsikirjoituksista (𝔐), mutta löytyy käsikirjoituksista 𝔓46, A, B,
C. Artikkelin poistaminen ei muuta jakeen asiasisältöä. Artikkelin kanssa ajatus on painokkaampi (”sen nimen”),
ja se on todennäköisesti alkuperäinen lukutapa.
124
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10. ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾽Ιησοῦ

10. jotta Jeesuksen nimessä

πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων

jokainen taivaallisten,

καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων

maallisten ja maanalaisten polvi notkistuisi

11. καὶ πᾶσα γλῶσσα

11. ja jokainen kieli tunnustaisi,

ἐξομολογήσηται127

että Jeesus Kristus on Herra,

ὅτι κύριος ᾽Ιησοῦς Χριστὸς128

Isän Jumalan kunniaksi.

εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

Jae 6: ”Jumalan muodossa”
Tämä jae kuvaa Kristuksen alentumisen lähtökohtaa. Perinteisesti ilmaus ”Jumalan muodossa” (ἐν μορφῇ θεοῦ) on tulkittu viittauksena Kristuksen jumalalliseen pre-eksistenssiin ennen
hänen inkarnaatiotaan, jonka oletetaan tapahtuvan jakeessa 7, kun Kristus ”tyhjentää itsensä”
ottamalla orjan muodon ja tulemalla ihmisten kaltaiseksi.129 Perinteinen tulkinta juontaa juurensa jo toisen vuosisadan loppupuolelle. Tuolloin Clemens Aleksandrialainen siteerasi jaetta
Fil. 2:6 tulkiten sitä seuraavin sanoin (Protrepticus 1.8.5–9):
ἐκένωσεν δὲ ἑαυτόν, ὁ φιλοικτίρμων θεός, σῶσαι τὸν ἄνθρωπον γλιχόμενος· καὶ αὐτὸς ἤδη σοὶ ἐναργῶς
ὁ λόγος λαλεῖ, δυσωπῶν τὴν ἀπιστίαν, ναί φημι, ὁ λόγος ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος γενόμενος, ἵνα δὴ καὶ σὺ
παρὰ ἀνθρώπου μάθῃς, πῇ ποτε ἄρα ἄνθρωπος γένηται θεός.130
Mutta tämä myötätuntoinen Jumala tyhjensi itsensä haluten pelastaa ihmisen. Ja nyt Sana jo itse selvästi
puhuu sinulle saattaen epäuskosi häpeään. Kyllä, minä sanon: Jumalan Sana tuli ihmiseksi, jotta sinä voisit ihmiseltä oppia, kuinka ihminen voi tulla Jumalaksi. (käännös oma)

Perinteisen tulkinnan mukaan tekstijakso Fil. 2:6–11 kuvaa Kristusta kolmessa vaiheessa: preeksistenssi (jae 6), maanpäällinen elämä (jakeet 7 ja 8) ja kuoleman jälkeinen elämä (9–11).131
Merkittävin kilpailija kolmivaiheista kristologiaa edustavalle tulkinnalle on nykytutkimukses-
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Joissakin unsiaaleissa (A, C, D) esiintyy futuurimuoto ἐξομολογήσεται (”tulee tunnustamaan”, med. ind. fut.
yks. 3.). Verbi esiintyy tässä muodossa Septuagintan jakeessa Jes. 45:23, johon ilmeisesti viitataan. Luultavasti
kopioija on halunnut harmonisoida tekstiä Septuagintan lukutavan mukaiseksi. Futuurimuoto on kuitenkin kieliopillisesti hankala sijoittaa sivulauseen aloittavan ἵνα-konjunktion jälkeen (jae 10). Sitä paitsi lauseessa edeltävä verbi κάμψῃ (”notkistuisi”) on myös konjunktiivimuodossa viitaten samaan reaktioon, jota ἵνα selittää. Finaalinen konjunktiivimuoto ἐξομολογήσηται (”tunnustaisi”) on siis kieliopillisesti loogisin – ja todennäköisesti alkuperäinen – lukutapa. Tätä lukutapaa tukevat useat käsikirjoitukset, mukaan lukien 𝔓46,  אja B.
128
Lause on joissakin käsikirjoituksissa muodossa κύριος ᾽Ιησοῦς (2, F, G, vgms) tai muodossa Χριστὸς κύριος,
(K). Enemmistö käsikirjoituksista, mukaan lukien 𝔓46,  אja B, edustavat kuitenkin tekstimuotoa κύριος ᾽Ιησοῦς
Χριστὸς, ja se on todennäköisesti varhaisin lukutapa.
129
Näin esimerkiksi E. Lohmeyer (kts. C. Brown 1998, 12). Brown esittelee Lohmeyerin vuonna 1928 julkaisemaa saksankielistä analyysiä artikkelissaan “Ernst Lohmeyer’s Kyrios Jesus.”
130
Teksti: Clément d'Alexandrie. Le protreptique. 2.ed. Editoinut C. Mondésert, Paris: Éditions du Cerf, C.,
1949, 52–193.
131
Brown 1998, 12. Myös Aejmelaeus (2018, 213) näkee tekstijaksossa vastaavan kolmivaiheisen kristologian.
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sa ollut ns. Aadam-kristologinen tulkinta, jonka tunnetuin kannattaja on J. D. G. Dunn.132
Dunnin mukaan traditionaalisen tulkinnan ongelmana on, että Kristuksen pre-eksistenssi luetaan tekstiin (hänen mukaansa) itsestään selvänä ennakko-oletuksena.133 Hän ehdottaa perinteisen tulkinnan tilalle jakeen 6 taustaksi Aadamin lankeemusta, jonka Kristus tuli kumoamaan.134 Tulkinnasta on viime vuosikymmeninä esiintynyt monia variaatioita, joista osa korostaa jakeen 6 kontekstina Kristuksen ihmisyyttä (Dunn) ja osa puolestaan Kristuksen preeksistenssiä (Wright).135
Dunnin edustama Aadam-kristologinen tulkinta perustuu oletukselle, että ilmaus ἐν
μορφῇ θεοῦ (”Jumalan muodossa”) tarkoittaa samaa kuin ”Jumalan kuva” jakeessa Gen.
1:27.136 Septuagintassa tämä ilmaus on muodossa εἰκών τοῦ θεοῦ, joten kyseessä ei ole ilmeinen vastaavuus. Kyseisen tulkinnan mukaan oleminen ”Jumalan muodossa” tarkoittaa yksinkertaisesti, että Kristus oli Aadamin tavoin lähtökohdittain ihminen, eli ”Jumalan kuva”. Mutta toisin kuin Aadam, joka Genesiksen 3. luvussa yritti korottaa itsensä ”Jumalan kaltaiseksi”,
Kristus ei tavoitellut ”Jumalan vertaisuutta” (jae 6) vaan suostui vapaaehtoisesti syntiin langenneen ihmisen osaan, eli kuoleman ja synnin orjuuteen (jae 7).137 Teksti ei siis puhu niinkään Kristuksen ihmiselämää edeltävästä ajasta, vaan hänen maanpäällisen elämänsä asenteesta ja valinnoista. Toisaalta Dunn mainitsee, että jae 6 saattaa silti viitata jonkinlaiseen
”myyttiseen metahistoriaan”, jossa ”Aadam” tarkoitti yleistä ihmisyyttä ennen kuin siitä tuli
erisnimi henkilölle, jolla on nimettyjä jälkeläisiä.138 Voidaan siis sanoa, että koska Aadamkristologisen tulkinnan mukaan ilmaus ”Jumalan muodossa” kuvaa alkuperäistä Jumalan
luomaa ”ihmisyyttä”, se ymmärtää ilmauksen ontologisesti.
Aadam-kristologinen tulkinta ei ole jäänyt kritiikittä.139 Dunn itsekin myöntää, että rinnastus Aadamiin ei ole tekstissä ilmeinen, vaan se täytyy lukea rivien välistä.140 Näin ollen
myös Dunnin tulkintaa ohjaa tietty ennakko-oletus, vaikka hän kritisoi perinteistä tulkintaa
nimenomaan tällaisesta. Dunnin mukaan Aadam-rinnastus avautuu Kristus-kuvauksesta, kun
ymmärretään kaava, jota selkeämmät Aadam-kristologiset tekstit noudattavat muualla
Dunn 1989, 113–128. Tätä tulkintaa edustaa myös K. Kuula (2001, 186–187).
Dunn 1989, 114.
134
Dunn 1998, 78.
135
Dunn 1989, 115; Wright 2004, 90. Kts. Fee 2007, 375–376. Dunn on kuitenkin myöhemmässä artikkelissaan
Christ, Adam, and Preexistence (1998, 74–83) ollut myöntyväinen mahdollisuudelle, että jae 6 viittaisi myös
jonkinlaiseen Kristuksen pre-eksistenssiin. Hänen mukaansa Aadam-kristologinen tulkinta ei automaattisesti
rajaa pois ajatusta pre-eksistenssistä (78).
136
Dunn 1989, 115.
137
Dunn 1989, 115–116; 1998, 78; Kuula 2001, 187.
138
Dunn 1998, 78.
139
Tulkintaa kritisoivat ainakin Strimple (1979, 263), Hurst (1998, 84–95), Fee (2007, 375), Aejmelaeus & Mustakallio (2008, 55), Martin & Nash (2015, 115), Holloway (2017, 118–119) ja Aejmelaeus (2018, 214).
132
133
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UT:ssa.141 Jos kuitenkin tarkastellaan tapaa, jolla Paavali muualla puhuu Kristuksesta toisena
”Aadamina”, huomataan, että Paavali korostaa Kristuksen taivaallista alkuperää, kun taas ensimmäinen Aadam oli maasta: ”Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen
on taivaasta.” (ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ, 1. Kor.
15:47, KR38). Tämä ajatus muistuttaa Johanneksen evankeliumissa kuvattua taivaasta tulevaa
Kristusta: ”Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta,
ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien.” (Joh. 3:31) Entä alistuiko Kristus ”synnin ja kuoleman orjuuteen” ottaessaan orjan muodon ja tullessaan ihmisten
kaltaiseksi, kuten Dunn väittää?142 Tuskin. Sillä Paavali kiistää ehdottomasti sen, että Kristus
olisi ”synnin palveluksessa” (Gal. 2:17). Paavalille ”synnin orjuus” tarkoittaa kykenemättömyyttä palvella Jumalaa (Room. 6:16–22). Tätä ajatusta on vaikea sovittaa Kristukseen.
Dunnin tulkinta ”orjan muodosta” langenneen ihmisen osana on epäselvä. Olisi outoa,
että Jeesus olisi ihmisenä kieltäytynyt tavoittelemasta Jumalan vertaisuutta, ja sen sijaan tullut
ihmisten kaltaiseksi. Jos jo ilmaus ”Jumalan muodossa” kuvaa ontologista ihmisyyttä, tarkoittaako tämä, että Kristus vaihtoi ihmisyytensä johonkin muuhun omaksuessaan ”orjan muodon”?143 Tuskin, sillä tekstin mukaan Kristus tuli tämän seurauksena ”ihmisten kaltaiseksi” ja
”hänet havaittiin hahmoltaan sellaiseksi kuin ihminen.” (jae 7). Lisäksi Paavali korostaa, että
langennutkin ihminen on edelleen ”Jumalan kuva” (1. Kor. 11:7) – hän ei siis ole ”orjan kuva”. Jakeissa 6 ja 7 halutaan selvästi kuvata päinvastaisuutta. Tämä ilmenee voimakasta vastakkainasettelua ilmaisevasta sanasta ἀλλὰ (”sen sijaan”, ”vaan”), sekä siitä, että Jumalan
muodossa olemiseen liitetään ajatus Jumalan vertaisuudesta (τὸ εἶναι ἴσα θεῷ), kun taas orjan
muodon ottamiseen yhdistetään ajatus ihmisten kaltaisuudesta (ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων
γενόμενος).144 Jakeiden välinen voimakas kontrasti ei voi tarkoittaa vain siirtymistä inhimillisestä olotilasta tai asemasta toiseen.145
On myös tärkeää pitää mielessä, että Paavali tarkoittaa ilmauksella ”Jumalan kuva”
(εἰκὼν τοῦ θεοῦ) eri asioita puhuessaan miehen suhteesta naiseen (1. Kor. 11:7) ja puhuessaan
Kristuksesta (2. Kor. 4:4). Paavalille Kristus on ”Jumalan kuva”, koska ”Jumalan kirkkauden
tunteminen loistaa Kristuksen kasvoilta” (φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν
προσώπῳ Χριστοῦ, 2. Kor. 4:6). Voidaankin sanoa, että liittäessään Kristukseen ilmaukset ἐν
140

Dunn 1998, 75.
Dunn 1998, 75.
142
Dunn 1998, 78.
143
Tämän huomion on esittänyt myös Hurst (1998, 86).
144
Hellerman 2005, 134; Holloway 2017, 120–121. Tältä pohjalta Holloway tulkitsee, että ”olla Jumalan vertainen” on vain toinen tapa sanoa ”olla Jumalan muodossa”.
145
Fee 2007, 377; Aejmelaeus & Mustakallio 2008, 55; Aejmelaeus 2018, 214.
141
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μορφῇ θεοῦ ja εἰκὼν τοῦ θεοῦ, Paavali puhuu ”Jumalan kirkkauden näkyvästä ilmentymästä”,
joka on enemmän kuin olemista ihmisenä. Markus Bockmuehl huomauttaa, että Paavalille oli
tärkeää korostaa Kristuksen ilmestyneen hänelle (Gal. 1:12, 16), ja tämä tulisi ottaa huomioon
myös ilmauksen ἐν μορφῇ θεοῦ tulkinnassa.146 Paavali kysyy korinttilaisilta: ”Enkö ole nähnyt Jeesusta, meidän Herraamme?” (1. Kor. 9:1, KR38, kursiivi lisätty).
Siirrymme seuraavaksi tarkastelemaan sanan μορφή merkityksiä. Sana μορφή esiintyy
Uudessa testamentissa jakeiden Fil. 2:6–7 lisäksi vain jakeessa Mark. 16:12, jossa Jeesuksen
sanotaan kuolemansa jälkeen ilmestyneen kahdelle opetuslapselleen ”toisenlaisessa muodossa” (ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ). Tässä yhteydessä termillä selvästi viitataan ulkonäköön. Lisäksi termin
rinnakkaismuoto μόρφωσις kuvaa jakeessa 2. Tim. 3:5 henkilöitä, joilla on ”jumalisuuden ulkokuori” (ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας), mutta jotka ”kieltävät sen voiman” (τὴν δὲ δύναμιν
αὐτῆς ἠρνημένοι).147
Myös Septuagintassa, muissa juutalaisissa kirjoituksissa ja hellenistisessä kirjallisuudessa μορφή tarkoittaa yleensä jonkin asian ”näkyvää ja aistein havaittavaa muotoa”.148 Septuagintassa kuvataan Jumalan kohtaamista seuraavin sanoin (Job 4:16): ”sen näköä en erottanut, ei ollut muotoa silmieni edessä” (καὶ οὐκ ἐπέγνων· εἶδον, καὶ οὐκ ἦν μορφὴ πρὸ
ὀφθαλμῶν μου). Se, että katsoja ei nähnyt silmiensä edessä Jumalan ”muotoa” (μορφὴ), osoittaa, että sanalla tarkoitetaan silmin havaittavaa asiaa. Filon kirjoittaa Mooseksen elämän kuvauksessa (De Vita Moses 1.66), että tämä näki palavassa pensaassa tulen keskellä mitä kauneimman ”muodon” (μορφή), ”joka ei muistuttanut mitään muuta näkyvää” (τῶν ὁρατῶν
ἐμφερὴς οὐδενί), jumalallisen kirkkauden, joka säteili valoa kirkkaammin kuin tuli, ja jonka
voisi kuvitella ”sen kuvaksi, joka on oleva” (εἰκόνα τοῦ ὄντος εἶναι).149 Hän kuitenkin päätyy
kutsumaan tätä näkyä ”enkeliksi” (ἄγγελος). Voidaan siis sanoa, että merkitys ”näkyvä ilmentymä” pätee silloinkin, kun juutalaisissa kirjoituksissa viitataan Jumalan ”muotoon”.150
Termillä μορφή viitataan jumalan näkyvään muotoon myös Plutarkhoksen tekstissä
Aleksanteri Suuren elämästä (3.3.1):
ἀποβαλεῖν δὲ τῶν ὄψεων αὐτὸν τὴν ἑτέραν, ἣν τῷ τῆς θύρας ἁρμῷ προσβαλών κατώπτευσεν ἐν μορφῇ
δράκοντος συνευναζόμενον τῇ γυναικὶ τὸν θεόν.151
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Bockmuehl 1997, 20.
Termi μόρφωσις esiintyy Paavalilla jakeessa Room. 2:20: ”…sinulla kun laissa on tiedon ja totuuden muoto
(τὴν μόρφωσιν)” (KR38). Tässäkin jakeessa Toora voidaan tulkita tiedon ja totuuden ”näkyväksi ilmentymäksi”.
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Holloway 2017, 117–118; Weymouth 2016, 408–409; Byron 2003, 157.
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Kreikankielinen teksti: Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 4. Editoinut L. Cohn, Berlin: De Gruyter, 1962, 119-268. (http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?0018:022:26486) (viitattu 13.02.2020). Ilmeisesti Filon viittaa tässä sekä termillä μορφή että termillä εἰκών silmin havaittavaan asiaan.
150
Martin & Nash 2015, 116–117.
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Teksti: Plutarchi vitae parallelae, vol. 2.2, 2.ed. Editoinut K. Ziegler, Leipzig: Teubner, 1968: 152-253.
(http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?0007:047:3339) (viitattu 20.1.2020).
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Mutta (oraakkeli kertoi Filippoksen) menettävän toisen silmänsä, jonka hän oli työntänyt oven raosta vakoillessaan jumalaa, joka käärmeen muodossa makoili vaimonsa sylissä. (käännös oma)152

Teksti on siinä mielessä kiinnostava, että siinä kuvataan jumalaa, joka on muuttanut ulkomuotonsa käärmeeksi. Tähän antiikin kirjallisuudessa esiintyvään jumalien muodonmuutosteemaan palataan myöhemmin tässä luvussa.
Osa tutkijoista on pyrkinyt lukemaan termiin μορφή merkityksen: ”ulkoiset ominaisuudet, jotka vastaavat sisäisiä ominaisuuksia”.153 Esimerkiksi Joseph B. Lightfoot kirjoitti uraa
uurtavassa Filippiläiskirjeen kommentaarissaan vuodelta 1868, että vaikka μορφή ei ole sama
kuin φύσις tai οὐσία, silti μορφή pitää sisällään myös osallisuuden ”olemuksesta” (οὐσία),
sillä μορφή ei merkitse ulkoisia piirteitä vaan ”olennaisia attribuutteja.”154 Vaikka Lightfoot
myöntää, että termi μορφή viittaa lähtökohdittain ”näköhavainnon kohteena olevaan asiaan”,
hän päätyy tulkitsemaan, että μορφή sisältää myös asian olemuksen toisin kuin termi σχῆμα
(”hahmo”, vrt. jae 8), joka kuvaa yksiselitteisemmin jonkin asian muutokselle alttiita ulkoisia
piirteitä (esimerkiksi vaatetusta).155 Lightfoot perustelee tulkintaansa sillä, että Aristoteles
käyttää termejä εἶδος ja μορφή synonyymisinä, jolloin ne kuvaavat fyysisten piirteiden lisäksi
myös asioiden ei-materiaalisia ominaisuuksia.156 Esimerkiksi kirjassaan Fysiikka Aristoteles
kirjoittaa (2.193b):
ὥστε ἄλλον τρόπον ἡ φύσις ἂν εἴη τῶν ἐχόντων ἐν αὑτοῖς κινήσεως ἀρχὴν ἡ μορφὴ καὶ τὸ εἶδος, οὐ
χωριστὸν ὂν ἀλλ’ ἢ κατὰ τὸν λόγον. τὸ δ’ ἐκ τούτων φύσις μὲν οὐκ ἔστιν, φύσει δέ, οἷον ἄνθρωπος.157
Siten toisella tavalla käännettynä ’luonto’ (ἡ φύσις) tarkoittaa hahmoa (ἡ μορφὴ) ja muotoa (τὸ εἶδος) (ei
erikseen olevana paitsi ajattelussa) niissä, joissa itsessään on liikkeen prinsiippi. Näiden yhdistelmä ei ole
luonto (φύσις), vaan se on luonnostaan oleva (φύσει), esimerkiksi ihminen.” (käännös Jatakari, et al.
1992)158

Lighfootin essentialistinen tulkinta termille μορφή on kuitenkin ongelmallinen, kun huomioidaan, että tekstijaksossa Kristus ottaa myöhemmin ”orjan muodon”.159 Se johtaisi nimittäin
ajatukseen, että Kristuksen mielenlaatu tai henkiset ominaisuudet, joita teksti alusta loppuun
ylistää, jollakin tavalla taantuisivat hänen muodonmuutoksensa yhteydessä.
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Linkomies & Suuronen (1955, 395) kääntävät: ”Filippos menetti näkökyvyn toisesta silmästään tirkistellessään oven raosta, kun Ammon käärmeen muodossa lepäili hänen vaimonsa rinnoilla.”
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Byron 2003, 157.
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Lightfoot 1868, 110.
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Lightfoot 1868, 127–129.
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Lightfoot 1868, 127–129.
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Teksti: Aristotelis physica. Editoinut W.D. Ross, Oxford: Clarendon Press, 1966, 184a10-267b26.
(http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?0086:031:45030) (viitattu 13.02.2020). Myös Hellerman (2009, 785) mainitsee tämän tekstin osoituksena siitä, että termi μορφή viittaa Aristoteleen teksteissä joskus asian ”olemukseen”.
Hellerman ei kuitenkaan itse kannata tämän suuntaista tulkintaa jakeessa Fil. 2:6, vaan arvelee, että termi μορφή
kuvaa siinä (sekä jakeessa 7) näkyvää ilmentymää ilman ontologista merkitystä (2009, 786).
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Jatakari, et. al. 1992, 28.
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Holloway 2017, 117–118.
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Termille μορφή on myös ehdotettu merkitystä ”status” tai ”asema” perustuen Tobitin
kirjan jakeeseen 1:13, jossa Septuaginta kuvaa termillä μορφή Tobitin suosiota kuningas Salmanassarin edessä.160 Vuoden 2007 käännöksessä Vanhan testamentin apokryfikirjoista kyseinen jae käännetään seuraavasti: ”ja niinpä Korkein antoi minun päästä Salmanassarin suosioon (χάριν) ja hyvään asemaan (μορφὴν). Sain tehtäväkseni ostaa kaiken, mitä kuningas tarvitsi.”161 Tällä tulkinnalla on se vahvuus, että ”status” toimii hyvin liitettynä myös ”orjan
muotoon” jakeessa 7. ”Status” on kuitenkin harvinaisempi merkitys termille μορφή, kuin sen
ulkonäköön viittaava merkitys.162 Vuoden 1938 Apokryfikirjojen käännöksessä jae Tob. 1:13
käännetäänkin toisella tavalla: ”Ja Korkein antoi minun näyttää sorealta ja kauniilta Enemessarin silmissä, ja minä sain tehdä hänelle ostoksia.” Tässäkin tapauksessa termi μορφή on siis
mahdollista tulkita viittauksena ulkomuotoon. Näyttääkin siltä, että ilmaus ἐν μορφῇ θεοῦ on
luonnollisinta tulkita jakeessa Fil. 2:6 merkitsevän Kristuksen jumalallista ulkomuotoa.163
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei ilmaus viittaisi myös statukseen tai asemaan, sillä Filippiläiskirjeen lukijoiden näkökulmasta ”Jumalan muodossa” olevalle Kristukselle ”orjan muodon” ottaminen merkitsi myös äärimmäistä statuksen alenemista.164 Tämä näkökulma on
oleellinen, kun tutkimuksessa myöhemmin tarkastellaan Kristuksen alentumisen sosiaalista
ulottuvuutta.
Hellermanin mukaan Kristuksen näkyvä μορφῇ θεοῦ voidaan tulkita ”Jumalan kirkkaudeksi”, johon Kristus oli ”puettu” ennen kuin hän otti orjan muodon.165 Tätä hän perustelee
seuraavilla huomioilla:166 1) Termi μορφή tarkoittaa yleensä jonkin asian ”näkyvää ilmentymää”. 2) Antiikin Rooman maailmassa vaatetuksella ja sosiaalisella statuksella oli vahva yhteys. 3) Raamatullisissa teksteissä Jumalan näkyvä ilmentymä ymmärretään yleensä Jumalan
”kirkkaudeksi” (hepr. ָכּבוֹד, kreik. δόξα). 4) Ilmaukseen μορφῇ θεοῦ liitetty prepositio ἐν yhdessä partisiipin ὑπάρχων kanssa voidaan tulkita ”puettuna olemiseksi”, aivan kuten jakeessa
Luuk. 7:25, jossa kerrotaan joidenkin ”elävän loisteliaissa vaatteissa ja ylellisyydessä” (οἱ ἐν
ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες). 5) Raamatullisessa kirjallisuudessa kirkkaus, vaatetus ja näkyvä ilmentymä ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa (Ps. 104:1; Jes. 6:1; Dan. 7:9).
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Byron 2003, 157; Weymouth 2016, 408–409.
Kreikaksi: καὶ ἔδωκεν ὁ ὕψιστος χάριν καὶ μορφὴν ἐνώπιον Ενεμεσσαρου, καὶ ἤμην αὐτοῦ ἀγοραστής·
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Weymouth 2016, 408–409.
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Gieschen 1998, 338; Martin & Nash 2015, 116–117; Holloway 2017, 118.
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Hellerman 2009, 791.
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Hellerman 2009, 793, 796. Hellermanin mukaan O’Brien (1991, 211) on oikeilla jäljillä tulkitessaan ilmauksen ἐν μορφῇ θεοῦ seuraavasti: “The expression does not refer simply to external appearance but pictures the
preexistent Christ as clothed in garments of divine majesty and splendour.” Myös Holloway (2017, 118) arvelee
Paavalin tarkoittavan, että Kristuksella oli ennen hänen alentuvaa muodonmuutostaan ”hohtava ulkonäkö”, niin
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Tämän pohjalta onkin mielenkiintoista, että kun esimerkiksi Markuksen evankeliumissa kuvataan Kristuksen kirkastumista vuorella, kiinnitetään huomiota erityisesti hänen vaatteisiinsa:
”Ja hänen muotonsa muuttui (μετεμορφώθη) heidän edessään; ja hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi, niin ylen valkoisiksi, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä taida semmoiseksi
valkaista.” (Mark. 9:2b–3, KR38) Ajatus, että ”Jumalan muodossa” olemiseen liittyy ”kirkkaus”, saa tukea myös Filippiläiskirjeen sisältä, kun Paavali myöhemmin jakeessa 3:21 kertoo, kuinka Kristus on muuttava uskovien alennustilan ruumiin ”oman kirkkautensa ruumiin
kaltaiseksi” (σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ). On kuitenkin tärkeä pitää mielessä,
että termi μορφή ei itsessään voi olla synonyymi sanalle ”kirkkaus” (δόξα), sillä Kristus tuskin olisi muuttanut muotonsa orjan ”kirkkaudeksi”. Sen sijaan ilmaus ἐν μορφῇ θεοῦ voidaan
kokonaisuudessaan tulkita merkitsevän ”Jumalan kirkkautta”.167 Markus Bockmuehl selittää
kyseisen ilmauksen merkitystä oivaltavasti. Hänen mukaansa ilmaus viittaa jakeessa Fil. 2:6
näkyvään kauneuteen ja muotoon, joka Kristuksella oli ennen kuin hän tuli näkyväksi vaatimattomassa orjan muodossa.168
Räisäsen mukaan usko siihen, että jumalat voivat tulla ihmishahmossa maan päälle, oli
hellenistisessä kulttuurissa yleistä (vrt. Apt. 14:11). Hän toteaa, että ”Paavalin Filippiläiskirjeessä lainaama hymni käyttää terminologiaa, joka on tuttua valepukuisten jumalien vierailuista – muoto, kaltaisuus, hahmo…”169 Myös Holloway on havainnut, että Fil. 2:6–11 muistuttaa paljon sekä kreikkalais-roomalaisia että juutalaisia myyttejä jumalien ja enkelien muodonmuutoksista.170 Esimerkkeinä hellenistisistä myyteistä hän mainitsee Euripideksen tekstit:
Dionysios on muuttanut ”muotonsa” (μορφήν) jumalasta ihmiseksi (Bacch. 4–5, 53–54), ja
Zeus tulee Ledan luo ”ottamalla joutsenen muodon” (μορφώματ᾽ὄρνιθος λαβών, Hel. 19). Lisäksi eräässä Moskuksen tekstissä Zeus ”piilotti” (κρύψεν) jumaluutensa ennen kuin hän ”tuli” (γείνετο) häräksi (Eur. 79). Esimerkkeinä juutalaisen apokalyptiikan enkelimyyteistä Holloway mainitsee, että Ruubenin testamentissa (5:6) langenneet enkelit eli Katselijat ”muuttavat muotonsa” (μετασχηματίζοντο) ihmisiksi, ja Jobin testamentissa (6:4) Saatana ”muuttaa
muotonsa” (μετασχηματισθείς) kerjäläiseksi sekä myöhemmin Persian kuninkaaksi (17:2).
Myös Paavali käyttää samanlaista ilmausta jakeessa 2. Kor. 11:14, jossa Saatana ”tekeytyy”
(μετασχηματίζεται) valon enkeliksi.171
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Näin myös Strimple (1979, 261), Feinberg (1980, 30), O'Brien (1991, 209) ja Hellerman (2005, 132).
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Tätä taustaa vasten on todennäköistä, että myös Kristuksella uskottiin olleen jumalallinen ulkomuoto ennen kuin hän tuli ”ihmisten kaltaiseksi”.172 Paavalin ymmärryksessä tämä
Kristuksen muodonmuutos jumalallisesta ulkomuodosta orjan muotoon tapahtui todennäköisesti tavallisen syntymän kautta, sillä hän mainitsee kirjeessään galatalaisille, että ”kun aika
oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen (γενόμενον ἐκ γυναικός), lain
alaiseksi syntyneen.” (Gal. 4:4, KR38) Aejmelaeuksen mukaan ajatus Kristuksen olemassaolosta ennen hänen ihmiseksi syntymistään saattoi nousta juutalaisuudessa esiintyvästä käsityksestä Jumalan luona asuvasta persoonallisesta Viisaudesta (Sananl. 8:22–30; Sir. 24:11–
12), joka oli luontevaa yhdistää Kristukseen.173 Viisaus oli läsnä jo Jumalan luomistöissä.
Samaan tapaan Paavali korostaa, että kaikki on olemassa Kristuksen kautta (1. Kor. 8:6).
On siis mahdollista, että Paavali viittaa jakeessa 6 jonkinlaiseen ”pre-eksistenssiin” tai
jumalalliseen asemaan, josta käsin Kristus ”laskeutui” ihmisten – ja jopa orjan – tasolle (jae
7). Tällainen ajatus on nähtävissä myös johanneslaisessa traditiossa, jossa Kristuksella ajateltiin olleen jokin ”kirkkaus” (δόξα) Jumalan luona jo ennen kuin maailma syntyi (Joh. 17:5).
Seuraavaksi ryhdytään tarkastelemaan, millaista mielenlaatua (kts. jae 5) Kristus tekstijakson
mukaan osoitti ollessaan ”Jumalan muodossa”.

Jae 6: ”ei pitänyt ryöstösaaliina”
Mitä Paavali haluaa sanoa filippiläisille sillä, että Kristus ”ei pitänyt ryöstösaaliina olemista
Jumalan vertaisena” (οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ)? Tässä lauseessa on eniten
keskustelua herättänyt sana ἁρπαγμός, joka on erittäin haastava tulkita sen harvinaisuuden ja
erikoisen asiayhteyden tähden. Gerald F. Hawthornen mukaan kyseessä on kenties koko Uuden testamentin vaikeimmin ymmärrettävä sana.174 Sana esiintyy Uudessa testamentissa vain
tässä kohdassa, eikä se esiinny koskaan Septuagintassa. Se on harvinainen myös Raamatun
ulkopuolisessa kreikkalaisessa kirjallisuudessa, ja kirkkoisilläkin se esiintyy muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vain viittauksissa jakeeseen Fil. 2:6.175 Suurin osa termiä koskevasta
hämmennyksestä on syntynyt siitä, että sana itsessään välittää ideoita, jotka tuntuvat sopivan
erittäin huonosti Kristusta kuvaavaan jaloon asiayhteyteen (”ryöstösaalis”, ”ryöstö”, ”rais-
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omalle artikkelilleen, ”ἁρπαγμός Revisited: A Philological Reexamination of the New Testament’s “Most Difficult Word”” (2016, 175).
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Wright 1986, 321.
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kaus”, ”sotasaalis”, ”varkaus”, ”tarttuminen”).176 Keskustelun pääkysymykset koskevat negatiivisen väittämän οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο (”ei pitänyt ἁρπαγμὸν:na”) suhdetta ilmaukseen τὸ
εἶναι ἴσα θεῷ (”olla Jumala vertainen”). Toisin sanoen, oliko Kristus tekstin mukaan ”Jumalan
vertainen” ja miten Kristus suhtautui tähän?
Osa tutkijoista tulkitsee ilmauksen ”ei pitänyt ryöstösaaliina” niin, ettei Kristus ollut
”Jumalan vertainen” eikä hän myöskään tavoitellut sitä. Tätä tulkintaa sanasta ἁρπαγμός on
tutkijoiden keskuudessa kutsuttu res rapienda -merkitykseksi (”asia, johon tartutaan”, ”asia,
jota tavoitellaan”).177 Muita yleisimmin ehdotettuja merkityksiä sanalle ovat res rapta (”ryöstämällä hankittu asia, ryöstösaalis”), raptus (”ryöstäminen/riistäminen tekona”) sekä res retinenda (”asia, joka pyritään säilyttämään itsellä”).178
Sanan ἁρπαγμός merkityksestä käytyyn kielelliseen ja teologiseen kiistaan on tuonut
mielenkiintoisen ratkaisuehdotuksen R. W. Hoover, joka on tutkimuksessaan osoittanut ilmauksen οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο perustuvan todennäköisesti antiikin kreikkalaiseen idiomiin
ἅρπαγμά τι ποιεῖσθαι (”tilaisuus, johon tarttua” tai ”käyttää tilaisuutta hyväksi”).179 Hoover
tutki sanojen ἁρπαγμός ja ἅρπαγμα esiintymistä kreikkalaisessa kirjallisuudessa sekä hyödynsi Werner Jaegerin (1915) tekemiä havaintoja kyseisten termien idiomaattisesta käytöstä tiettyjen verbien yhteydessä.180 Tutkimuksessaan Hoover on ottanut esimerkeiksi tekstikohtia
muun muassa Heliodorukselta, Eusebiukselta ja Kyrillos Aleksandrialaiselta,181 joissa termejä
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The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon (2011, 245): ἁρπαγμός.
(http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=15772&context=lsj) (viitattu 13.02.2020). An Intermediate Greek-English
Lexicon. Toim. Liddell & Scott, Oxford, Clarendon Press, 1889: ἁρπαγμός.
(http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0058%3Aentry%3Da(rpagmo%2F
s) (viitattu 13.02.2020). Nominimuoto ἁρπαγμός tulee verbistä ἁρπάζω, joka merkitys on ”riistää”, ”temmata
äkisti tai väkivaltaisesti” (The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon, 2011, 245–246)
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Lightfoot siteerasi näitä tekstejä esimerkkeinä termien ἁρπαγμὸς ja ἅρπαγμα käytöstä jo vuonna 1868 julkaistussa Filippiläiskirjeen kommentaarissaan (111). Hän päätyy toteamaan, että ilmaus ἅρπαγμα ἡγεῖσθαι sisältää
usein merkityksen ”tarttua ahnaasti”, ”arvostaa suuresti”, ”ottaa talteen” (111). Kun kyseinen ilmaus tulkitaan
osana tekstijaksoa Fil. 2:5–11, sen merkitys on hänen mukaansa seuraava (134): ”Be humble as Christ was
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ἅρπαγμα ja ἁρπαγμός käytetään joidenkin verbien kanssa merkityksessä ”tilaisuus, johon tarttua” tai ”käyttää tilaisuutta hyväksi”:
νεὸς οὕτω καλὸς καὶ ἀκμαῖος γυναῖκα ὀμοίαν καὶ προστετηκυῖαν απωθεῖται, καὶ οὐχ ἅρπαγμα οὐδὲ
ἕρμαιον ποιεῖται τὸ πρᾶγμα (Hel. Aeth. 7.20)182
Tällainen kaunis ja viriili nuori mies hylkää samanlaisen naisen, joka haluaa häntä, eikä pidä asiaa
ἅρπαγμα:na eikä edes hyvänä onnena. (käännös oma)

Tässä Heliodotuksen tekstissä termi ἅρπαγμα näyttää merkitsevän ”tilaisuutta, johon tarttua”
tai “tilaisuutta, josta hyötyä”. Toisin kuin Jaeger väittää, termi ei kuitenkaan Hooverin mukaan voi olla synonyyminen sanan ἕρμαιον (”hyvä onni”) kanssa, koska se johtaisi tässä yhteydessä turhaan toistoon. Hoover mainitsee, että Heliodorus käyttää sanaa ἅρπαγμα yllä olevan esimerkin mukaisessa merkityksessä myös kohdissa Aeth. 7.11. ja 8.7.183
Hooverin lainaamissa Eusebiuksen teksteissä termejä ἅρπαγμα ja ἁρπαγμός käytetään
samanlaisessa kaksoisakkusatiivirakenteessa kuin jakeessa Fil. 2:6. Molemmissa tekstikohdissa termit näyttävät ilmaisevan ”tilaisuutta, johon tarttua” tai jonkinlaista ”etuoikeutta”:184
ὁ Πέτρος δε ἁρπαγμὸν τὸν διὰ σταυροῦ θάνατον ἐποιεῖτο διὰ τὰς σωτηρίους ἐλπίδας (Comm. Luc. 6)185
Pietari piti pelastuksen toivossa kuolemaa ristillä ἁρπαγμὸν:na. (käännös oma)
τινες…τὸν θάνατον ἅρπαγμα θέμενοι τῆς τῶν δυσσεβῶν μοχθηρίας (Hist. eccl. 8.12.2)186
Sillä jotkut… pitivät kuolemaa ἅρπαγμα:na verrattuna jumalattomien miesten turmelukseen. (käännös
oma)

Hoover nostaa esimerkiksi myös Kyrillos Aleksandrialaisen kommenttin koskien Lootin sinnikästä kutsua saada enkelit vieraikseen (De ador. 1.25):187
ὁ δὴ καὶ συνεὶς ὁ δίκαιος, μειζόνως κατεβιάζετο, καὶ οὐχ ἁρπαγμὸν τὴν παραίτησιν ὡς ἐξ ἀδρανοῦς καὶ
ὑδαρεστέρας ἐποιεῖτο φρενός188
Kun hurskas oli (tämän) ymmärtänyt, hän vielä suuremmin vaati (heitä) eikä pitänyt kieltäytymistä
ἁρπαγμὸν:na, aivan kuin (hänen pyyntönsä) olisi tullut hatarasta ja vesittyneestä sydämestä. (käännös
oma)

Hooverin mukaan ilmaukseen οὐχ ἁρπαγμὸν… ἐποιεῖτο sopii tässä Kyrilloksen tekstikohdassa idiomaattinen merkitys: ”Hän ei pitänyt heidän kieltäytymistään tilaisuutena, josta hyötyä
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Teksti: Héliodore. Les Éthiopiques (Théagène et Chariclée), 3 vols., 2. ed. Toim. T.W. Lumb, J. Maillon &
R.M. Rattenbury, Paris: Les Belles Lettres, 1960: 1:2-124; 2:2-164; 3:2-126.
(http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?0658:001:403926) (viitattu 14.02.2020).
183
Hoover 1971, 105.
184
Hoover 1971, 109.
185
Teksti: Patrologiae cursus completus (series Graeca) (MPG) 24. Editoinut J.-P. Migne, Paris: Migne, 18571866, 529–605. (http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?2018:037:12791) (viitattu 14.02.2020)
186
Teksti: Eusebius. Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique, 3 vols. Sources chrétiennes 31, 41, 55. Editoinut
G. Bardy, Paris: Éditions du Cerf, 1:1952; 2:1955; 3:1958 (3. painos 1967), 1:3-215; 2:4-231; 3:3-120.
(http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?2018:002:668240) (viitattu 14.02.2020).
187
Hoover 1971, 110–111.
188
Teksti: Patrologiae cursus completus (series Graeca) (MPG) 68. Editoinut J.-P. Migne, Paris: Migne, 18571866, 132-1125. (http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?4090:096:63511) (viitattu 14.02.2020).
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(koska se olisi poistanut häneltä vastuun), aivan kuin hänen kutsunsa olisi tullut hatarasta ja
epäröivästä sydämestä.”189
Analyysinsä pohjalta Hoover tuli seuraaviin johtopäätöksiin:190
1) Kun termi ἅρπαγμα esiintyy predikaattiakkusatiivina (predicate accusative)191 verbien ἡγεῖσθαι, ποιεῖσθαι tai τίθεσθαι kanssa, sillä on metaforinen, idiomaattinen merkitys:
”pitää jotakin tilaisuutena, johon tarttua” tai ”käyttää tilaisuutta hyväksi”.192
2) Termejä ἅρπαγμα ja ἁρπαγμός on käytetty synonyymisinä hellenistisellä ajalla –
myös idiomaattisissa ilmauksissa.193 Tästä syystä termin ἅρπαγμα käyttöä predikaattiakkusatiivirakenteissa voidaan pitää perustana määriteltäessä termin ἁρπαγμός merkitystä samanlaisessa rakenteessa jakeessa Fil. 2:6.
Näiden havaintojen perusteella on todennäköistä, että ilmauksen οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο
merkitys on idiomaattinen, eikä se perustu yhteenkään termin ἁρπαγμός itsenäisistä merkityksistä (res rapta, raptus, res retinenda, res rapienda). Hooverin mukaan tässä idiomaattisessa
ilmauksessa ei varsinaisesti ole kysymys jonkin omistamisesta, vaan siitä, valitseeko joku
käyttää jotakin tilannetta omaksi hyödykseen.194 Kuitenkin kaikissa Hooverin löytämissä esimerkeissä ilmaus viittaa johonkin, mikä on jo läsnä ja on henkilön käytettävissä.195 Näin voidaan päätellä, että myös jakeessa Fil. 2:6 ”Jumalan vertaisena oleminen” (τὸ εἶναι ἴσα θεῷ)
kuvaa asemaa, josta Kristuksen olisi ollut mahdollista itse hyötyä.196
Tutkimuksensa pohjalta Hoover muodostaa kohdasta Fil. 2:6b käännöksen, jossa hän
pyrkii huomioimaan ilmauksen οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο idiomaattisen ajatuksen: Kristus ei
pitänyt Jumalan vertaisena olemista jonakin, jota tulisi käyttää omaksi hyödyksi.197 Hooverin
mukaan jakeessa Fil. 2:6 kuvataan Kristuksen epäitsekkyyttä samalla tavoin kuin jakeissa
Room. 15:3 ja 2. Kor. 8:9. Erityisesti jae Room. 15:3 on sekä muodoltaan että vastakohtaa
189

Hoover 1971, 110–111.
Hoover 1971, 117–118.
191
Toinen synonyyminen termi on kaksoisakkusatiivi (double accusative). Kiilunen käyttää termiä ”kaksinkertainen akkusatiivi” (2013, 40). Ajatus on ”pitää jotakin jonakin”.
192
Edellä mainitut verbit muodostavat idiomin myös termien ἕρμαιον ja εὕρημα kanssa, mutta sen merkitys on
erilainen: ”pitää jotakin odottamattomana onnenpotkuna”.
193
Sanojen synonyymisesta käytöstä Hoover nostaa esimerkiksi edellä mainitut Eusebiuksen tekstit, joissa sama
kirjoittaja viittaa niillä samanlaisessa asiayhteydessä samaan objektiin – kuolemaan.
194
Hoover 1971, 118.
195
Hoover. 1971, 118. Toki voidaan todeta, että Pietarille kuolema ristillä ei vielä ollut ”läsnä”, vaan enemmänkin tavoiteltava asia. Selvää kuitenkin on, että Pietarille kuolema ei ollut ”ryöstösaalis” vaan ”tilaisuus, johon
tarttua” tai ”tilaisuus, josta hyötyä”. Hooverin ajatus näyttää tässä kohdassa olevan se, että Pietarille mahdollisuus tai tilaisuus on jo läsnä, ja sitä voidaan hyödyntää.
196
Hoover 1971, 118.
197
Hoover 1971, 118: ”…’he did not regard being equal with God as something to take advantage of,’ or, more
idiomatically, ’as something to use for his own advantage’.” Hooverin esittämän tulkinnan ovat omaksuneet ainakin Wright (1986, 349–351; 2004, 81; 2013, 487), Byron (2003, 158), Fee (2007, 381–383), Aejmelaeus &
Mustakallio (2008, 56); Reumann (2008, 333, 345), Martin & Nash (2015, 133) ja Weymouth (2016, 249).
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korostavalta rakenteeltaan samanlainen ilmauksen οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο...ἀλλὰ kanssa: ”ὁ
Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ...” (”ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan...”).198
Hooverin tulkintaa kyseiselle ilmaukselle on pidetty samansuuntaisena kuin C. F. D.
Moulen, jonka tutkimus ilmestyi edellisen kanssa samoihin aikoihin. Moulen mukaan Kristus
ei ajatellut Jumalan vertaisuuden koostuvan riistämisestä.199 Tämä tarkoittaa, että Kristus ei
tulkinnut Jumalan vertaisuuden tarkoittavan saamista, vaan antamista.200 Vaikka Hooverin
analyysi kielellisesti kumoaakin Moulen väitteen, että termi ἁρπαγμός ilmenisi jakeessa Fil.
2:6 aktiivisessa ja abstraktissa merkityksessä,201 Moulen tutkimus johtaa kuitenkin Hooverin
mukaiseen johtopäätökseen: Jumalan vertainen Kristus ei suhtautunut asemaansa itsekkäästi
vaan ajatellen toisten parasta ja tullen palvelemaan muita.202 Wrightin mukaan Moulen ja
Hooverin tulkinnoissa on yhteistä juuri se, että ”riistämisen” kohteena ei ole τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,
vaan se on niiden lähtökohta.203
Hooverin johtopäätöksiä on myöhemmin kritisoinut Samuel Vollenweider (1999) seuraavilla huomioilla:204
1) Jakeessa Fil. 2:6b oletetun idiomin kaltainen sanonta samanlaisessa kaksoisakkusatiivirakenteessa löytyy kristillisen kirjallisuuden ulkopuolelta vasta 300-luvulta peräisin
olevasta Heliodoruksen tekstistä (Aeth. 7.11.7; 7.20.2; 8.7.1; 4.6.5).
2) Näissä teksteissä idiomi liitetään seksiin (Aeth. 7.20.2) ja murhaan (8.7.1), jotka sopivat aiheina huonosti Kristusta ylistävään tekstiin.
Vollenweiderin mukaan ἁρπάζ- sukuisilla sanoilla on Septuagintassa ja hellenistisessä
kirjallisuudessa pääsääntöisesti negatiivinen merkitys (”väkivaltainen tempaaminen”, ”ryöstäminen”), joka tulisi huomioida myös jakeen Fil. 2:6 käännöksessä.205 Hän perustaa oman
tulkintansa Filippiläiskirjeen poliittiseen ja uskonnonhistorialliseen taustaan. Havainnollis-

198

Hoover 1971, 118.
Moule 1970, 266: Christ ”did not regard equality with God as consisting in snatching”.
200
Moule 1970, 272. Vrt. Mark. 10:45 (KR38): ”Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä.”
201
Moule 1970, 272; Hoover 1971, 118.
202
Näin päättelevät sekä Wright (1986, 349–351) että Fee (2007, 381).
203
Wright 1986, 339; Weymouth 2016, 257. Weymouthin (2016, 249) mukaan Wrightin esittämä tulkinta, joka
perustuu Hooverin kielelliseen analyysiin ja Moulen teologisiin huomioihin, on ainakin pääpiirteittäin saavuttamassa ”modernin tieteellisen konsensuksen” jakeen Fil. 2:6 tutkimuksessa. Myös Reumann (2003, 347) mainitsee Wrightin tulkinnan saavuttaneen laajan kannatuksen etenkin englannin kielisissä kommentaareissa – vaikkakin tulkinnan hahmotelmat vaihtelevat.
204
Vollenweider 1999, 416–417.
205
Vollenweider 1999, 417–418. Vastakkaista näkemystä edustaa G. Ellis (2013) väitöskirjassaan ”Grammar as
Theology: A Linguistic Rereading of Philippians 2:6-7a”. Hän esittää tekstijaksolle Fil. 2:6-7a seuraavan tulkinnan: ”…who, being in truth the one in the image of God, did not consider being as one divine as something appropriate, but made himself of no repute.” (265–266). Vastoin tutkijoiden enemmistöä Ellis väittää, että
ἁρπαγμὸς on itsessään neutraali termi, joka ei sisällä viittauksia väkivaltaan eikä rikollisuuteen, ja siksi se tulisi
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taakseen tätä taustaa Vollenweider siteeraa antiikin lähteitä, joissa hallitsijoita kuvataan vallankaappaajina ja ryöstäjinä.206 Hän käyttää esimerkkinä Ciceron tekstiä (De Re Publica
3.14.24), jossa kerrotaan Aleksanteri Suuren kysyneen kiinniotetulta merirosvolta, mikä pahuus ajoi häntä ahdistamaan merenkävijöitä, ja saaneen tältä vastauksen: ”Sama pahuus, joka
ajaa sinua ahdistamaan koko maailmaa.” (”Eodem,” inquit, ”quo tu orbem terrae.”)207 Lisäksi
Vollenweider siteeraa Plutarkhosta, joka kuvaa Aleksanteri Suurta seuraavin sanoin (De Alex.
1.8.330d):208
οὐ γὰρ λῃστρικῶς τὴν Ἀσίαν καταδραμὼν οὐδ’ ὥσπερ ἅρπαγμα καὶ λάφυρον εὐτυχίας ἀνελπίστου
σπαράξαι καὶ ἀνασύρασθαι διανοηθείς, καθάπερ ὕστερον μὲν Ἀννίβας Ἰταλίαν, πρότερον δὲ Τρῆρες
Ἰωνίαν καὶ Σκύθαι Μηδίαν ἐπῆλθον· ἀλλ’ ἑνὸς ὑπήκοα λόγου τὰ ἐπὶ γῆς καὶ μιᾶς πολιτείας, ἕνα δῆμον
ἀνθρώπους ἅπαντας ἀποφῆναι βουλόμενος, οὕτως ἑαυτὸν ἐσχημάτιζεν·209
Sillä hän ei vallannut Aasiaa ryöstäen eikä aikoen repiä ja riisua sitä, kuin se olisi ollut odottamaton hyvän onnen tuoma ryöstö- tai sotasaalis, niin kuin hyökkäsivät Hannibal myöhemmin Italiaan, Treres
aiemmin Ioniaan ja skyyttalaiset Meediaan. Sen sijaan hän esitti itsensä sellaisena, joka tahtoi tuoda kaikki maan päällä olevat ihmiset yhden lain kuuliaisuuteen, yhdeksi kansakunnaksi ja yhdeksi valtioksi.
(käännös oma)

Weymouth kuitenkin huomauttaa, että Plutarkhos esittää yllä mainitussa tekstissä Aleksanteri
Suuren nimenomaan ryöstävien hallitsijoiden vastakohtana ja siinä mielessä samanlaisena
kuin Paavali esittää Kristuksen jakeessa Fil. 2:6.210 Tämän tutkimuksen kannalta oleellista
Plutarkhoksen tekstikohdassa onkin juuri se, että siinä käytetään termiä ἅρπαγμα verrattaessa
hyveellistä hallitsijaa (tässä tapauksessa Aleksanteri Suuri) paheellisiin hallitsijoihin (Hannibal, Treres). Aleksanterista kerrotaan siis, että toisin kuin Hannibal ja Treres kohtelivat valloittamiaan alueita, hän ei kohdellut Aasiaa ”repien ja riisuen sitä, kuin se olisi ollut odottamaton hyvän onnen tuoma ryöstö- tai sotasaalis”. Mielenkiintoisella tavalla tämä muistuttaa
Paavalin kuvausta Kristuksesta, joka ei käyttänyt hallintavaltaansa ”paheellisesti”.
Vollenweider päätyy tulkitsemaan jakeen Fil. 2:6 res rapienda merkityksessä seuraavalla tavalla: Jumalan muodossa oleva Kristus ei pyrkinyt anastamaan itselleen ”Jumalan vertaisuutta”, mutta alentumisensa palkintona hänet kuitenkin korotettiin tuohon asemaan, eli koko
kääntää englannin termiksi ”appropriation” (178). Ellisin tulkinta on kuitenkin väkinäinen, eikä sitä olla omaksuttu muussa tutkimuksessa (kts. Weymouth 2016, 250, 258–259).
206
Vollenweider 1999, 413, 426–427.
207
Latinaksi: ”Eodem,” inquit, ”quo tu orbem terrae.” Teksti käännetty teoksesta: On the Republic. On the Laws.
Clinton W. Keyes. Loeb Classical Library 213. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1928, 202–203. Vollenweider (1999, 413, 426–427) ilmoittaa lainauksen sijainniksi 3.12-31, mutta Weymouthin (2016, 293) mukaan oikea sijainti on De Re Publica 3.14.24. Se, että merirosvo puhuu Aleksanteri Suurelle, selviää Augustinuksen versiosta kyseisestä keskustelusta (De Civ. Dei 4.4.25), jonka hän on luultavasti lainannut Cicerolta (Keyes
1928, 203).
208
Vollenweider 1999, 413, 426–427.
209
Teksti: Plutarchi moralia, vol. 2.2. Editoinut W. Nachstädt, Leipzig: Teubner, 1935, 75–120.
(http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?0007:087:14063) (viitattu 17.1.2020). Tässä kohdassa esiintyy termi
ἅρπαγμα, mutta ei samanlaisessa kaksoisakkusatiivirakenteessa kuin Hooverin esittämissä esimerkeissä termin
idiomaattisesta käytöstä (Hoover 1971, 98–99; Weymouth 2016, 252).
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maailman ”Herraksi” (Κύριος).211 Samalla Vollenweider myöntää, että ”oleminen Jumalan
vertaisena” (τὸ εἶναι ἴσα θεῷ) voidaan myös tulkita Kristuksella ennestään olevaksi asemaksi.212 Tällöin termi ἁρπαγμός voitaisiin tulkita joko negatiivisen merkityssisällön kautta (Kristukselle Jumalan vertaisena oleminen ei ollut ”ryöstämisen tulos”) tai positiivisemmin (Kristus ei pyrkinyt ”hyötymään” olemisesta Jumalan vertaisena).213 Näin ollen Vollenweider joutuu itsekin myöntämään, että hänen kritiikistään huolimatta Hooverin idiomaattinen tulkinta
on edelleen mahdollinen – vaikkakaan ei hänen mielestään todennäköinen.214 Myös Byron ja
Weymouth ovat todenneet, että Vollenweiderin poliittiseen ja uskonnonhistorialliseen taustaan – enemmän kuin kielelliseen todistusaineistoon – perustuva tulkinta ei varsinaisesti kumoa Hooverin johtopäätöksiä.215 Weymouth toteaa lisäksi jokseenkin anakronistiseksi väitteen, että idiomin käyttö ”epäasiallisessa” yhteydessä (vrt. Helidoruksen tekstit) tekisi siitä
toimimattoman jossakin aiemmassa ja toisenlaisessa kontekstissa.216
Michael W. Martin puolustaa Hooverin hahmottelemaa idiomia artikkelissaan,
ἁρπαγμός Revisited: A Philological Reexamination of the New Testament’s “Most Difficult
Word” (2016). Hänen mukaansa idiomin merkitys on ”jotain, johon tarttua hyödyn vuoksi”.217 Hän tulee kuitenkin siihen johtopäätökseen, että idiomi itsessään ei puhu asian omistussuhteen puolesta tai sitä vastaan. Kysymys siitä, omistiko Kristus ”Jumalan vertaisuuden” vai
ei, täytyy siis hänen mukaansa päätellä siitä kontekstista, jossa idiomia käytetään.218 Martinin
mukaan teksti, jossa idiomi selvästi ilmaisee omistettavaa asiaa, löytyy Isidoruksen kirjeestä,
Epistulae (1265.18–28):
For if a servant were manumitted and honored with sonship (Δοῦλος μὲν γὰρ ἐλευθερωθείς, καὶ υἱοθεσίᾳ
τιμηθείς), since he would see his rank as something to be used as advantageous or as a windfall (ἅτε
ἅρπαγμα ἢ εὕρεμα τὴν ἀξίαν ἡγησάμενος), he would not consent to do menial work. But the legitimate,
natural son who also possesses high birth and rank—you would not have to plead with someone so great
to complete a task, for he conducts himself with all jealousy far from him. For whereas servitude from
birth generates jealousy readily, natural high birth generates no jealousy at all. For the one who is adopted
as a son can fall from [sonship], but the one of natural high birth and rank will never fall from [sonship].”
(käännös Martin)219
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Weymouth 2016, 294.
Vollenweider 1999, 429, 431, 433.
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Vollenweider 1999, 427–428.
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Vollenweider 1999, 428.
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Vollenweider 1999, 428–429.
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Byron 2003, 158; Weymouth 2016, 294–295, 298.
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Weymouth 2016, 291.
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Martin 2016, 175, 194.
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Martin 2016, 194.
219
Martin 2016, 182. Tekstistä ei ole suomenkielistä käännöstä. Kreikankielinen teksti: P. Évieux, Isidore de
Péluse. Lettres (1214-1413), vol. 1 [Sources chrétiennes 422. Paris: Éditions du Cerf, 1997]: 182-502.
http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?2741:001:50343) (viitattu 14.02.2020).
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Martin myös väittää, että Eusebiuksen teksteissä, joita Hoover lainaa, idiomi ei viittaa ennestään omistettavaan asiaan.220 Tämä pitää siinä mielessä paikkansa, että Pietari ja muut marttyyrit eivät eläessään vielä ”omistaneet” kuolemaansa (Comm. In Luc. 6; Hist. eccl. 8.12.2).
Kuten aiemmin on jo todettu, näissä teksteissä kyse on kuitenkin siitä, että tilaisuus on läsnä,
ja sitä voidaan hyödyntää. Martin ei myöskään ole tutkimuksessaan huomioinut Eusebiuksen
säilyttämää Kirjettä Lyonin ja Viennan seurakunnilta, jossa kerrotaan kristityistä, jotka ottivat
esikuvakseen jakeessa Fil. 2:6 kuvatun Kristuksen asenteen (Hist. eccl. 5.2.2.):221
οἳ καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ζηλωταὶ καὶ μιμηταὶ Χριστοῦ ἐγένοντο, ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν
ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ, ὥστε ἐν τοιαύτῃ δόξῃ ὑπάρχοντες καὶ οὐχ ἅπαξ οὐδὲ δὶς ἀλλὰ πολλάκις μαρτυρήσαντες καὶ ἐκ θηρίων αὖθις ἀναληφθέντες καὶ τὰ καυτήρια καὶ τοὺς μώλωπας καὶ τὰ τραύματα ἔχοντες
περικείμενα, οὔτ’ αὐτοὶ μάρτυρας ἑαυτοὺς ἀνεκήρυττον οὔτε μὴν ἡμῖν ἐπέτρεπον τούτῳ τῷ ὀνόματι
προσαγορεύειν αὐτούς222
Who also were to such an extent zealous followers and imitators of Christ, who, being in the shape of
God, thought it not an object of desire to be treated like God; that though they were in such glory, and had
bone their testimony not once, nor twice, but often, and had been again taken back to prison after exposure to the wild beasts, and bore about with them the marks of the burnings and bruises and wounds all
over their bodies, yet did they neither proclaim themselves Witnesses, nor indeed did they permit us to
address them by this name. (käännös Roberts-Donaldson)223

Kirjeessä sanotaan, että vaikka näillä Kristuksen todistajilla ”olikin tällainen (Kristuksen kaltainen) kunnia” (ὥστε ἐν τοιαύτῃ δόξῃ ὑπάρχοντες), “he eivät julistaneet itseään todistajiksi
eivätkä todellakaan antaneet meille lupaa kutsua heitä tällä nimellä” (οὔτ̓ αὐτοὶ μάρτυρας
ἑαυτοὺς ἀνεκήρυττον οὔτε μὴν ἡμῖν ἐπέτρεπον τούτῳ τῷ ὀνόματι προσαγορεύειν αὐτούς).
Teksti antaa siis ymmärtää, että Kristuksen esikuvan mukaisesti hänen seuraajansakaan eivät
halunneet julkisesti korostaa sitä kunnia-asemaa, joka heillä ennestään oli. Kyse on kieltäytymisestä hyötyä omasta asemasta.
Myös Clemensin Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille, joka ajoitetaan ensimmäiselle
tai toiselle vuosisadalle,224 kuvataan Kristuksen esimerkillistä nöyryyttä samansuuntaisesti
(16:1–2):
Ταπεινοφρονούντων γάρ ἐστιν ὁ Χριστός, οὐκ ἐπαιρομένων ἐπὶ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ. Τὸ σκῆπτρον τῆς
μεγαλωσύνης τοῦ θεοῦ, ὁ κύριος Ἰησοῦς Χριστός, οὐκ ἦλθεν ἐν κόμπῳ ἀλαζονείας οὐδὲ ὑπερηφανίας,
καίπερ δυνάμενος, ἀλλὰ ταπεινοφρονῶν, καθὼς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον περὶ αὐτοῦ ἐλάλησεν·225
220

Martin 2016, 193.
Lightfootin (1868, 135) mukaan tämä on varhaisin säilynyt lainaus jakeesta Fil. 2:6.
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Teksti: Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique, 3 vols. Sources chrétiennes 31, 41, 55. Editoinut G. Bardy, Paris: Éditions du Cerf, 1967, 1:3-215; 2:4-231; 3:3-120.
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Tekstistä ei ole suomenkielistä käännöstä. Englanninkielinen käännös: ANF08. The Twelve Patriarchs, Excerpts and Epistles, The Clementia, Apocrypha, Decretals, Memoirs of Edessa and Syriac Documents, Remains
of the First Age. Toim. Schaff, P. Editoinut ja kääntänyt A. Roberts & J. Donaldson, Grand Rapids, MI: CCEL,
2005, 1146.
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Michael W. Holmesin johdannossa Ensimmäiseen Klemensin kirjeeseen mainitaan, että suuri osa tutkijoista
ajoittaa kirjeen ensimmäisen vuosisadan lopulle (2007, 35–36).
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Teksti: The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations. 3rd ed. Michael W. Holmes. Grand
Rapids, MI: Baker Academic, 2007, 64–65.
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Sillä Kristus on nöyrien kaltainen, ei niin kuin ne, jotka korottavat itsensä yli laumansa. Herra Jeesus
Kristus, Jumalan majesteettiuden valtikka, ei tullut ylpeydessä pröystäilemään eikä röyhkeästi, vaikka olisi voinut, vaan nöyränä, niin kuin Pyhä Henki hänestä puhui. (käännös oma)

Vaikka teksti ei ole suora lainaus Filippiläiskirjeen toisesta luvusta, se ilmentää mielenkiintoisella tavalla varhaiskristillistä käsitystä Kristuksesta ylpeiden johtajien vastakohtana. Tekstissä kerrotaan, että Kristus Jumalan suuruuden ilmentymänä olisi voinut tulla ihmisten pariin
ylpeiden tavoin, mutta hän tuli kuitenkin nöyränä. Toisin sanoen, Kristuksella olisi ollut aihetta ylpeyteen, mutta hän valitsi nöyryyden. Tässäkin tapauksessa kyse on siitä, miten Kristus suhtautui omaan asemaansa.
Clemensin kirje jatkuu kuvaamalla Kristuksen ”muotoa” (εἶδος), joka ei ollut ihmisten
keskuudessa ”kunniallinen” (δόξα) eikä ”kaunis” (κάλλος), ”vaan hänen muotonsa oli vaatimaton ja hylätty verrattuna ihmisten muotoon” (ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον, ἐκλεῖπον παρὰ
τὸ εἶδος τῶν ἀνθρώπων, 16:3, kyseessä on viittaus Septuagintan jakeisiin Jes. 53:1–3). Nämä
kielikuvat puolestaan muistuttavat ilmausta ”orjan muoto” (μορφὴν δούλου) jakeessa Fil. 2:7.
Edellä esitetyt tekstit viittaavat siihen, että myös tekstijaksossa Fil. 2:6–11 on fokuksessa Kristuksen nöyryyden sosiaalinen ulottuvuus. Vaikka Kristus olikin ”Jumalan vertainen”,
hän ei vaatinut ihmisiä osoittamaan hänelle arvonsa mukaista kunnioitusta, vaan tuli alhaiseksi palvelijaksi ihmisten keskuuteen. Tämän seurauksena Jumala itse paljastaa kaikille Kristuksen arvoaseman ja kunnian (jakeet 9–11).
Seuraavaksi paneudutaan siihen kontekstiin, jossa Paavali käyttää Hooverin ja Martinin
tunnistamaa idiomia ja tutkitaan, minkälaista lisävaloa Filippiläiskirje itsessään tarjoaa
idiomin tulkintaan.
Hooverin tulkinnalle, että Kristus ei pitänyt Jumalan vertaisena olemista jonakin, jota
käyttäisi omaksi hyödykseen, voidaan löytää mielenkiintoisella tavalla tukea myös Filippiläiskirjeen sisältä, siitä miten Paavali suhtautuu omaan taustaansa ja saavutuksiinsa (Fil. 3:4–8).
Byron toteaa usean tutkijan kiinnittäneen huomiota siihen, että Paavali näyttää jakeissa Fil.
3:4–14 esittävän itsensä Kristuksen mallin esimerkillisenä noudattajana.226 Kerrottuaan ensin
”lihaan” perustuvasta aidosta juutalaisesta syntyperästään sekä kunniallisuudestaan fariseuksena (3:4–6) Paavali päätyy lopulta toteamaan (3:7, KR38): ”Mutta mikä minulle oli voitto,
sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.” (Ἀλλὰ ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι
διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν.) Seuraavassa jakeessa Paavali toistaa saman ajatuksen vain hieman
eri sanoin (3:8, KR38): ”Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuk-
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sen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla…” (ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα
ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου...)
Se, että Paavali katsoo toimintansa jakeissa 3:7–8 heijastavan Kristuksen asennetta, käy
ilmi sanoista διὰ τὸν Χριστὸν (”Kristuksen tähden”, j.7). Paavali haluaa siis sanoa, että vaikka
hänellä olisi syntyperänsä ja uskonnollisen antautuneisuutensa perusteella ollut aihetta saada
itselleen kunnioitusta ja ylpeillä, hän valitsi Kristuksen esimerkin mukaisesti alentumisen
tien. Näin tekemällä Paavali toivoo, että hänet ”havaittaisiin” (εὑρεθῶ, vrt. 2:7: εὑρεθεὶς) olevan Kristuksessa (3:9), että hän ”muuttuisi samankaltaiseksi” (συμμορφιζόμενος, vrt. 2:6–7:
μορφή) kuin Kristus samanlaisen kuoleman kautta (3:10), ja että hänkin pääsisi kokemaan
ylösnousemuksen (3:11). Toisin sanoen Paavali päätti seurata Kristuksen esimerkkiä siinä,
ettei pyrkinyt hyötymään asemastaan, joka hänellä ennestään oli.227 Kun Paavali pitää taustaansa ja saavutuksiaan ”voiton” (κέρδος) sijasta ”tappiona” (ζημίαν) ja ”roskana” (σκύβαλα),
ja ”on menettänyt kaiken” (τὰ πάντα ἐζημιώθην) Kristuksen tähden (3:7–8), hän saattoi ajatella toimivansa kuin Kristus, joka ”tyhjensi itsensä” (2:7).
Tietenkään nämä rinnastukset eivät toimi kaikilta osin. Kristus tuskin olisi jakeessa 2:6
pitänyt Jumalan vertaisena olemista ”tappiona” tai ”roskana”. Termien eroavaisuus saattaa
viitata siihen, että Paavalille Kristuksen alentumisen lähtökohta oli jotain paljon jalompaa
kuin hänen. Joka tapauksessa yhteinen piirre Paavalin asenteen (3:4–14) ja Kristuksen esikuvan (2:6–11) välillä on se, miten kumpikin suhtautui omaan lähtökohtaansa: Niin kuin Kristus ei käyttänyt hyväkseen sitä, että oli Jumalan vertainen, niin myös Paavali päätti olla hyötymättä omasta syntytaustastaan ja saavutuksistaan, ja sen sijaan piti tätä kaikkea Kristuksen
tähden ”hyödyttömänä”.

Jae 6: ”Jumalan vertainen”
Jos Kristus ei käyttänyt omaksi hyödykseen ”olemista Jumalan vertaisena” (τὸ εἶναι ἴσα θεῷ),
on selvitettävä seuraavaksi, mitä tämä ”Jumalan vertaisuus” tarkoittaa. Ilmaus ἴσα θεῷ on
kreikankielisessä kirjallisuudessa erittäin harvinainen ja esiintyy tässä muodossa (adverbi ἴσα
+ yks. dat. θεῷ) ennen Filippiläiskirjettä ainoastaan Homeroksen nimissä olevasta tekstistä
(Odysseia 15.518–520):
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Näin myös Brown (1998, 29): “Just as Christ did not consider his status as something to be taken advantage
of, so now Paul no longer considers an advantage the status that he formerly prized.” Nikki (2019, 174) päättelee
samansuuntaisesti: ”Just as Christ gave up his prerogatives, so did Paul, and just as Christ was rewarded for it, so
will Paul be.”
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ἀλλά τοι ἄλλον φῶτα πιφαύσκομαι, ὅν κεν ἵκοιο, Εὐρύμαχον, Πολύβοιο δαΐφρονος ἀγλαὸν υἱόν, τὸν νῦν
ἶσα θεῷ Ἰθακήσιοι εἰσορόωσι·228
Mutta minä kerron sinulle toisesta miehestä, jonka tykö saisit mennä, Eurymakhuksesta, urhean Polybuksen kunniakkaasta pojasta, jota nyt ithakalaiset pitävät kuin jumalana. (käännös oma)229

Tässä yhteydessä ilmaus viittaa selvästi henkilön asemaan muiden silmissä. Uudessa testamentissa lähimmäksi ilmauksen terminologiaa tulee Johanneksen evankeliumin jae 5:18, joka
ilmentää juutalaista käsitystä Jumalan ylivertaisuudesta. Tässä jakeessa Jeesusta syytetään
siitä, että hän sanoi Jumalaa isäkseen, ”tehden itsestään Jumalan vertaisen” (ἴσον ἑαυτὸν
ποιῶν τῷ θεῷ).
Heenin mukaan ilmaus ἴσα θεῷ vastaa antiikin Roomassa tyypillistä jumalallista arvoasemaa tarkoittavaa sanontaa ἰσόθεοι τιμαί (”jumalien arvoinen kunniassa”), jota käytettiin
Augustuksen kuoleman jälkeen vain keisarista.230 Appian mainitsee kirjassaan Bellum Civile
(2.20.148) Augustuksen (tekstissä Octavius) kunnioittaneen edesmennyttä isäänsä Julius Caesaria ”jumalien arvoisena” (τὸν πατέρα τιμῶν ἰσοθέων ἠξίωσεν) antaen näin esimerkin orastavalle keisarinpalvontakultille.231 Heen esittää useita tekstejä, joissa ilmaukset ἰσόθεος, ἴσος
θεῷ, ἴσον θεῷ ja ἴσα θεῷ/θεοῖς sekoittuvat merkityksiltään. Hänen mukaansa kaikki esimerkit
heijastavat antiikin traditioita, joissa mytologisia sankareita ja hallitsijoita kunnioitettiin jumalien tavoin.232 Joseph Hellerman puolestaan mainitsee, että toiselta vuosisadalta peräisin olevassa papyruksessa (P. Heid. 1716.1–2) lukee: τὶ θεός; τὸ κρατοῦν. τὶ βασιλεύς; ἰσόθεος.
(”Mikä on Jumala? Se, mikä on vallassa. Mikä on kuningas? Jumalan vertainen.”)233 Ilmaus
liitetään siis tässä yhteydessä valtaan.
Toisessa makkabilaiskirjassa (9:12) kerrotaan ylpistyneen seleukidihallitsijan, Antiokhos IV:n, tulleen Jumalan kurituksen myötä vihdoin järkiinsä ja sanoneen: ”On oikein olla
alamainen Jumalalle eikä sen, joka on kuolevainen, tule ajatella olevansa Jumalan vertainen.”
(Δίκαιον ὑποτάσσεσθαι τῷ θεῷ καὶ μὴ θνητὸν ὄντα ἰσόθεα φρονεῖν.) Hellermanin mukaan
termi ἰσόθεα näyttää tässä kontekstissa viittaavan jumalalliseen valtaan ja etuoikeuksiin, sillä
edellä Antiokhoksen ylpeää asennetta kuvataan seuraavasti: ”Vielä äsken tuo mies oli pöyh228

Teksti: Homeri Odyssea. Editoinut P. Mühll, Basel: Helbing & Lichtenhahn, 1962, 1-456.
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keydessään ja suuruudenhulluudessaan kuvitellut, että voisi käskeä meren aaltoja ja punnita
vaa’alla korkeat vuoret.” (9:8, KR92)234
Nämä huomiot viittaavat siihen, että tekstijaksossa Fil. 2:6–11 verrataan Kristusta antiikin hallitsijoihin, joita kunnioitettiin jumalien tavoin. Useat tutkijat ovatkin nähneet Kristuskuvauksessa imperiuminvastaisen sävyn.235 Tämän tulkinnan arvioimiseksi on syytä luoda
lyhyt katsaus anti-imperialistiseen raamatuntulkintaan, joka on synnyttänyt viime vuosikymmeninä laajaa keskustelua ja saanut osakseen myös kritiikkiä.
Paavali-tutkimuksessa on viimeisten vuosikymmenien aikana kasvanut kiinnostus tutkia
Paavalin kirjeissä mahdollisesti ilmenevää epäsuoraa kritiikkiä Rooman imperiumin valtapolitiikkaa vastaan. Tällaista kiinnostusta on osoittanut erityisesti Richard A. Horsley, joka on
ollut yksi tuotteliaimmista anti-imperialistisen raamatuntulkinnan edustajista.236 Horsley kirjoittaa toimittamansa teoksen, Paul and the Roman Imperial Order (2004), johdannossa, että
protestantit ovat perinteisesti nähneet Paavalin vastustavan juutalaista lakiuskontoa, mutta uudessa tutkimuksessa huomio on kiinnittynyt siihen kontekstiin, jossa Paavali pääasiassa toimi,
eli Rooman imperiumiin.237 Horsleyn mukaan tämän kontekstin tarkastelu osoittaa, että Paavalin julistama evankeliumi asettuu vastakkain nimenomaan sen järjestelmän kanssa, jota
Rooman imperiumi edustaa. Kuitenkin tämä vastakkainasettelu on jotain muuta kuin aktiivinen vallankumous.238 Paavali ei kirjeissään mainitse Rooman sortavan kansalaisiaan eikä kehota minkäänlaiseen vastarintaan viranomaisia kohtaan. Päinvastoin hän kehottaa olemaan
alamainen esivallalle, joka on ”Jumalan palvelija” (Room. 13:1–7).239
Tekstijakson Room. 13:1–7 on usein tulkittu paljastavan Paavalin normatiivisen asennoitumisen Roomaa kohtaan niin, että hän hyväksyy sen valtasuhteet ja myös Rooman hallitsevan auktoriteetin oikeutuksen.240 Kritiikkinä imperiuminvastaista tutkimusotetta kohtaan
onkin esitetty, että Paavali ei kirjeissään edusta vastakohtaa Rooman ”koville arvoille”, vaan
heijastaa imperialistisesta järjestelmästä omaksumaansa herravaltaista ja alistavaa retoriikkaa
suhteessa seuraajiinsa ja vastustajiinsa.241 Elisabeth Schüssler Fiorenza esittääkin, että ennen
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kuin Paavalin voidaan sanoa edustavan Rooman imperiumille vaihtoehtoista yhteisöä ja arvomaailmaa, täytyy selvittää, missä määrin Paavali itse käyttää kirjeissään autoritatiivista ja
imperialistista kieltä.242 Myös Joseph A. Marshal esittää samansuuntaista kritiikkiä. Hänen
mukaansa Paavali pyrkii sukupuolittuneiden ja jumalallisten esikuvien kautta luomaan alistavia valtasuhteita lukijoihinsa, mikä tulee ilmi erityisesti Filippiläiskirjeessä. Näin Paavali
vahvistaa omaa asemaansa imperialistisessa ja patriarkaalisessa hierarkiassa.243 Fiorenza
luonnehtii tätä Paavalin kirjeissä ilmenevää alistavaa ja toiseuttavaa retoriikkaa ”kansanterveydelliseksi ongelmaksi”, jolta kriittinen raamatuntutkimus ei voi sulkea silmiään.244 Fiorenzan mukaan Paavalin edustama ”toiseuden politiikka” juontaa juurensa antiikin Kreikan
mieskeskeisestä kulttuurista, joka esittäytyy demokratiana, mutta ilmenee käytännössä patriarkaalisuutena. Fiorenza nimittää tätä ilmiötä termillä ”kyriarkaalisuus”, mikä tarkoitta hänen
mukaansa yläluokan varakkaiden miesten herravaltaa.245
Marshal kohdistaa kritiikkinsä nimenomaan Filippiläiskirjeestä tehtyihin antiimperialistisiin tulkintoihin. Marshal väittää, että kirjeessään Paavali esittää itsensä toistuvasti
seurakunnalle Jumalan toiminnan välimiehenä (1:26; 2:17–18; 3:17–21; 4:7, 9).246 Hän myös
huomauttaa, että jopa tekstijaksossa 3:18–21, johon imperiuminvastainen tulkinta usein tukeutuu, ihmisten pelastus ja tuho määräytyvät absoluuttisen alistumisen ja kuuliaisuuden perusteella, mikä tekee tekstistä imperialistisen ajattelun mukaisen, eikä päinvastoin.247 Marshal
viittaa lyhyesti myös tekstijaksoon Fil. 2:6–11, joka ilmentää hänen mukaansa viime kädessä
Jumalan absoluuttista valtaa. Paavalin kehotus ”kuuliaisuuteen” jakeessa 2:12 osoittaa, että
seurakunnan on sovellettava omaan elämäänsä edellä kuvattua Kristuksen esimerkillistä nöyryyttä ja ”kuuliaisuutta” (2:8).248 Näin Marshal päätyy toteamaan, että vaikka Paavali asettaisi
nöyryyden esikuvan jollakin tavalla vasten Rooman imperiumin arvomaailmaa, hänen oma
retoriikkansa ei juurikaan eroa aikansa imperialistisesta diskurssista. Toisin sanoen, Filippiläiskirjeessä Paavali ajattelee ja argumentoi imperialistisesti, jotta hän voisi sekä kääntää että
uudelleenkirjoittaa imperialistisen systeemin omassa kontekstissaan.249
Fiorenzan ja Marshalin kaltaiset kriittiset kannanotot ovat tärkeitä näkökulmia keskustelussa Kristus-kuvauksen mahdollisesta anti-imperialistisesta luonteesta. Ne myös pakottavat
tutkijan arvioimaan omaa suhtautumistaan Paavalin teksteihin. Saattaa olla, että tutkija tiedos242
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tamattaan vaalii kuvaa Paavalista demokratian tai egalitarismin puolestapuhujana ja on näin
ollen sokea Paavalin imperialistiselle retoriikalle. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan tarkoituksellisesti edusteta edellä kritisoitua anti-imperialistista tulkintaa, vaikka Kristuskuvauksessa nähdäänkin jonkinlainen rinnastus antiikin hallitsijoihin. Seuraavaksi tarkastellaan tätä rinnastusta tarkemmin. Tärkeäksi kysymykseksi nousee se, esitetäänkö Kristus tekstissä antiikin hallitsijoiden vastakohtana vai heidän kaltaisenaan.250
Heenin mukaan antiikin keisarit, jotka onnistuivat saavuttamaan maineen ”hyväntekijöinä” (εὐεργέτης) ja ”vapahtajina” (σωτήρ), nousivat kansan keskuudessa jumalien kaltaiseen arvoon.251 Myös Rooman kaupunkien eliitti teki hyvää vähäosaisille ja sai näiltä vastalahjaksi kunnioitusta ja kiitollisuutta.252 Lisäksi ylimystö toimi paikallisen keisarinpalvontakultin taloudellisena ylläpitäjänä (jotkut jopa pappeina) ja sai siten välillisesti osansa keisarille osoitetusta kunnioituksesta.253 Alemmat yhteiskuntaluokat olivat pääasiassa varsin tyytyväisiä keisarin ja ylimystön harjoittamaan ”hyväntahtoisuuteen” (χάρις).254 Kaupunkilaisille
jaettiin nimittäin ruoka-avustuksia ja nämä nauttivat myös ilmaisista kylpylä- ja sirkuspalveluista.255 Näin ollen syitä imperiumikritiikille ei Rooman väestö juurikaan löytänyt.
Palestiinan juutalaisilla tilanne oli osittain samanlainen. Herodes Suuri miellytti juutalaista väestöä rakennus- ja uudistustöillään sekä kunnioittavalla suhtautumisella juutalaiseen
lakiin.256 Silti alueen väestö sai myös tuntea roomalaista kurinpitoa Pontius Pilatuksen kovien
otteiden myötä.257 Joidenkin ryhmien parissa alkoi vahvistua odotus, että Israel vapautuisi
pian vieraan vallan alaisuudesta.258 Imperiumikritiikki nosti päätään yksittäisissä kapinoissa ja
huipentui vuonna 66 jKr. alkaneessa juutalaissodassa.259 Avoimia konflikteja lukuunottamatta
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juutalaiset suhtautuivat keisariin kunnioittaen, mutta kieltäytyivät keisarinpalvontakultista,
koska pitivät sitä epäjumalanpalveluksena.260 Heprealaisen raamatun teksteissä kritisoidaan
hallitsijoita, jotka korottivat itsensä jumalalliseen asemaan (2. Makk. 9:8–12; Jes. 14:12–15;
Dan. 4:22–26).
Mikä sitten oli Paavalin suhtautuminen keisariin? Hänen kirjeidensä perusteella tämä
suhde oli ristiriitainen. Toisaalta Paavali julistaa kirjeessään roomalaisille, että esivaltaa tulee
kunnioittaa ”Jumalan palvelijana”, koska se rankaisee väärintekijöitä (Room. 13:1–7).261 Toisaalta taas Paavali korostaa kirjeessään korinttilaisille julistavansa viisautta, joka ei ole ”tämän maailmanajan kukistuvien valtiaiden viisautta” (1. Kor. 2:6). Hän jatkaa hieman myöhemmin: ”Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa.” (2:8, KR38.) Paavali sanoo siis toisaalla, että esivalta rankaisee ”vain väärintekijöitä” (Room. 13:3), mutta toisaalla hän mainitsee, että tämän maailman hallitsijat ovat ”ristiinnaulinneet kirkkauden Herran”. Voikin hyvin
olla mahdollista, että Paavalille Kristus edusti jotain päinvastaista kuin Rooman hallitsijat,
vaikka Paavali oli varmasti myös tietoinen keisarin maineesta ”hyväntekijänä”.
Filippiläiskirjeessä Paavali liittää Kristukseen nimitykset κύριος (2:11) ja σωτήρ (3:21),
jotka yleensä liitettiin keisariin.262 Heenin mukaan tekstijakso Fil. 2:6–11 muistuttaa kaavaltaan ylistyspuheita Rooman hallitsijoille, jotka saavuttivat jumalallisen asemansa nöyrän palvelun seurauksena.263 Tätä taustaa vasten tekstissä esitetään Kristus henkilönä, joka ansaitsee
jumalallisen kunnia-aseman (ἴσα θεῷ) keisarin sijaan.264 On kuitenkin myös huomattu, että
monet keisareille osoitetut ylistyspuheet kuvaavat tämän jumalallista alkuperää ennen hänen
esimerkillistä elämäänsä ja sen jälkeistä korostustaan.265 Esimerkiksi eräässä Egyptistä löydetyssä papyruksessa kuvataan keisari Augustusta sanoilla ”jumala jumalasta”.266 Teoksessaan

tuksista välittyy kuva vahvasta roomalaisvastaisuudesta Palestiinassa ensimmäisellä vuosisadalla, kyseessä oli
vain harvoin julkinen kapina. Heidän mukaansa (194) Jeesuksen ja hänen varhaisten seuraajiensa toiminnassa voi
kuitenkin nähdä ”piilotetun ja epäsuora protestin roomalaisten ja Herodeksen dynastian edustamille arvoille ja
maailmanjärjestykselle.” Joel B. Green (2011, 2395–2396) mainitsee roomalaisten ristiinnaulinneen Jeesuksen ja
lukuisia muita potentiaalisia Rooman vihollisia Palestiinassa pitääkseen yllä ”Rooman rauhaa”.
260
Pesonen & Valkama 2010, 228.
261
Longenecker (2016, 666–667) mainitsee kommentaarissaan, että Tacituksen mukaan Roomassa oli vuonna 58
raskasta verotusta vastaan osoitettuja mielenosoituksia, joihin keisari Nero vastasi edelleen tiukentamalla verotusta. Rooman tiukentunut verotus sekä Claudiuksen ediktit vuosina 41 ja 49 saattoivat synnyttää myös kristittyjen ja juutalaisten parissa roomavastaisuutta. Paavali on siis saattanut kirjoittaa ohjeensa hillitäkseen kristittyjen
parissa kytevää teologista ekstremismiä sekä valtion hallintoon kohdistuvaa vihamielisyyttä.
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Nikki 2019, 217–218.
263
Heen 2004, 139.
264
Heen 2004, 139.
265
Martin & Nash 2015, 114, 118, 120; Holloway 2017, 117;
266
Hakola & Pakkala 2008; Räisänen 2011, 38.
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Puhujan kasvatus Quintilianus antaa ohjeita jumalten ylistämiseksi ja toteaa (3.7.8): ”Jumalillekin tuo kunniaa syntyperä – jos on vaikkapa Juppiterin poika…” (käännös Vuola 2014)267
Myös ihmistä ylistävissä puheissa tulee Quintilianuksen mukaan noudattaa seuraavaa
järjestystä (3.7.10):
Ensiksikin on erotettava ajallisesti aikakausi, joka edelsi kyseistä ihmistä, aikakausi, jona hän itse eli, ja
jo edesmenneiden ihmisten kohdalla aikakausi, joka seurasi heidän kuolemaansa. (käännös Vuola)268

Ihmistenkin tapauksessa ylistyspuhe aloitetaan siis kronologisesti ajasta ennen henkilön syntymää. Quintilianus mainitsee lisäksi (3.7.12, 14):
Itse henkilön ylistämisen on perustuttava hänen luonteenpiirteisiinsä ja fyysiseen olemukseensa sekä ulkoisiin tekijöihin… Jos kohtalo on suonut ihmiselle ulkoisia edullisia seikkoja, ei niitä koskaan ylistetä
siksi että ihmisellä on ne, vaan siksi että hän on käyttänyt niitä kunniakkaasti. Rikkaus, valta ja suosio
ovat voiman lähteitä ja myös luotettavin moraalitesti, sillä ne tekevät ihmisestä joko paremman tai huonomman… On hyvä muistaa, että kuulijoille näyttäytyvät otollisempina sellaiset teot, jotka ihmisen kerrotaan tehneen yksinään, ensimmäisenä tai korkeintaan muutamien harvojen ohella, samoin kuin ne teot,
jotka ovat ylittäneet ihmisten toiveet ja odotukset, etenkin jos niitä ei ole tehty oman vaan muiden edun
nimissä. (käännös Vuola, kursiivit lisätty)269

Nämä Quintilianuksen ohjeet muistuttavat Paavalin ”ylistyspuhetta” Kristuksesta. Saattaakin
olla, että tekstijaksossa Fil. 2:6–11 on yhdistetty elementtejä jumalten ja ihmisten ylistyspuheista. Tekstijakso alkaa Kristuksen jumalallisen alkuperän ja majesteetillisuuden kuvauksella
(jae 6a) ja osoittaa sitten, miten kunniakkaasti Kristus tätä asemaa käyttänyt (jae 6b). Tämän
jälkeen kuvataan Kristuksen palvelumieltä ja äärimmäistä nöyryyttä hänen elämänsä aikana
(jakeet 7 ja 8), ja lopuksi kerrotaan Kristuksen kunniasta, jonka Jumala paljastaa kaikille hänen kuolemansa jälkeen (jakeet 9–11).
Tekstijaksossa Fil. 2:6–11 kuvataan siis Kristuksen jumalallista asemaa, josta hän ensin
laskeutuu alas (jakeet 7–8) ja vasta sitten nousee ylös (jakeet 9–11).270 Kuten yllä on esitetty,
Kristus-kuvauksessa on nähtävissä yhtäläisyyksiä hellenistisiin jumalia ja ihmisiä ylistäviin
puheisiin. Silti siinä on elementtejä, jotka voidaan nähdä vastakohtana tällaisille ylistyspuheille. Kun hellenistisissä ylistyspuheissa tyypillisesti ylistettiin jumaliksi muuttuneita sanka267

Quintilianuksen teksti asiayhteydessään (3.7.7–9): ”Jumalissa ylistetään ennen muuta näiden olemuksen majesteettisuutta ylipäätään, sitten yksittäisten jumalten omaa mahtia ja keksintöjä, jotka ovat jotenkin hyödyttäneet
ihmissukua, sitten osoitetaan, missä asioissa kunkin jumalan mahti on – Juppiter hallitsee kaikkia asioita, Mars
sodankäyntiä, Neptunus merta – tai esitellään näiden alulle panemia asioita: Minerva on keksinyt käsityötaidon,
Mercurius kirjallisuuden, Apollon lääketieteen, Ceres viljasadon ja Bacchus viinin. Seuraavaksi voidaan palauttaa mieliin, mitä perimätieto varhaisilta ajoilta mahdollisesti kertoo jumalten tehneen. Jumalillekin tuo kunniaa
syntyperä – jos on vaikkapa Juppiterin poika – tai vanhuus, kuten Khaoksesta syntyneille, samoin jälkeläiset,
kuten Apollon ja Diana Latona-jumalattarelle. Jotkut jumalat ovat ylistettäviä, koska ovat syntyneet kuolemattomina, toiset taas koska ovat saavuttaneet kuolemattomuuden jaloudellaan. Viimeksi mainittu ominaisuus on
oman hallitsijamme hurskauden ansiosta myös nykyajan maineteko.” (käännös Vuola 2014, 228–229, kursiivi
lisätty). Quintilianuksen tekstiä siteeraavat myös Martin & Nash (2015, 118).
268
Vuola 2014, 229.
269
Vuola 2014, 230–231.
270
Weymouth 2016, 400, 433, 444. Tämä tulee ilmi siinä, että jakeissa 6–8 Kristus “tyhjensi” (j. 7) ja “alensi” (j.
8) itsensä, kun taas jakeissa 9–11 Jumala ”korotti” (j. 9) Kristuksen ja ”antoi” (j. 9) hänelle ylimmän nimen.
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reita siitä, että he olivat vapautuneet alhaisista lähtökohdista (kuten orjuudesta), tässä tekstissä
ylistetään vapaaehtoisesti ”orjan muotoon” tullutta jumalhahmoa.271 Lisäksi merkittävä ero
hellenistisiin sankarimyytteihin Kristus-kuvauksessa on siinä, että Kristuksen maan päällisen
elämän ajalta ei mainita minkäänlaisia sankaritekoja tai voittoja, vaan ainoastaan tuon vaatimattoman elämän päättyminen roomalaisella ristillä.
Ottaen huomioon edellä esitetyt johtopäätökset ilmauksesta οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο,
voidaan todeta, että Kristuksen vastakohtaisuus suhteessa Rooman hallitsijoihin ilmenee siinä,
ettei hän käyttänyt ”valta-asemaansa” tai ”auktoriteettiaan” itsekkäästi omaksi hyödykseen
vaan tulkitsi ne mahdollisuudeksi palvella toisia.272 Kristus-kuvauksessa käännetään tietyssä
mielessä ylösalaisin se, mitä hellenistisissä ylistyslauluissa pidettiin kunniallisena: Kristus
valitsi juuri ne asiat, joita roomalaisessa kulttuurissa pidettiin häpeällisimpinä (orjuus ja risti),
mutta häpeän sijaan saikin osakseen suurimman kunnian.273
Hollowayn mukaan ilmaus τὸ εἶναι ἴσα θεῷ on tulkittava viittauksena edelliseen lauseeseen, eli olemiseen ”Jumalan muodossa”.274 Tätä hän perustelee kahdella tavalla: 1) Artikkelin τὸ omaava infinitiivi εἶναι voidaan tulkita anaforisena, eli viittaavan edellä mainittuun asiaan.275 Näin ollen Holloway kääntää lauseen, että Kristus ”ei pitänyt (hänen) vertaisuuttaan
271

Martin & Nash 2015, 111, 118, 120–121. Plutarkhos ylistää tekstissään Romulusta siitä, että tämä vapautti
itsensä orjuudesta (Lives, Comparison of Theseus and Romulus 4.1): “But Romulus has, in the first place, this
great superiority, that he rose to eminence from the smallest beginnings. For he and his brother were reputed to
be slaves and sons of swineherds, and yet they not only made themselves free, but freed first almost all the Latins…” Teksti: Plutarkhos. Lives, Volume I: Theseus and Romulus. Lycurgus and Numa. Solon and Publicola.
Kääntänyt Bernadotte Perrin. Loeb Classical Library 46. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1914, 195.
Quintilianus mainitsee seuraavia asioita, joita voidaan pitää henkilön häpeänä (Puhujan kasvatus 3.7.19): ”Alhaista syntyperää pidetään usein häpeänä, joissakin tapauksissa taas kuuluisuus on tehnyt ihmisestä pahamaineisemman ja vihatumman… Toiset taas, kuten Thersiter ja Iros, joutuvat halveksituiksi ruumiillisen vajavuutensa
ja köyhyytensä vuoksi.” (käännös Vuola 2014).
272
Hellerman 2009, 788; Wright 2013, 487. Kristus esitetään siis hyveellisenä hallitsijana suhteessa paheellisiin
hallitsijoihin samaan tapaan kuin Plutarkhos kuvaa Alexanteri Suurta (De Alex. 1.8.330d). Plutarkhos kertoo
myös Theseuksen nöyryydestä seuraavin sanoin (Comparison of Theseus and Romulus 1.4–5): “he offered himself for inglorious and dishonourable servitude among insolent and cruel men when he volunteered to sail away
with maidens and young boys, words cannot depict such courage, magnanimity, righteous zeal for the common
good, or yearning for glory and virtue.” (käännös Perrin 1914, 191) Plutarkhoksen mukaan Theseus ei kuitenkaan säilyttänyt “todellista kuninkaan luonnetta”, sillä hän lankesi ”demokratiaan” (2.1–2). Plutarkhos myös
kertoo, että huolimatta Theseuksen ja Romuluksen saavutuksista (edellinen perusti Ateenan ja jälkimmäinen
Rooman), ”näille molemmille on ominaista naisten raiskaus” (ἁρπαγὴ δὲ γυναικῶν ἑκατέρῳ πρόσεστιν, Theseus
2:1, Perrin 1914, 5). Näin Theseuksen ja Romuluksen toiminta kuvaa mielenkiintoisella tavalla vastakohtaa Kristukselle, joka ei päätynyt valta-asemansa väärinkäyttöön.
273
Martin & Nash 2015, 93, 110, 135. Myös Heen (2004, 150) päätyy lopulta toteamaan, että Kristuskuvauksessa käännetään tyypillisissä antiikin ylistyslauluissa esitetty todellisuus nurinpäin.
274
Holloway 2017, 120.
275
Holloway 2017, 114, 120. Wright on puoltanut ilmauksen τὸ εἶναι tulkitsemista anaforisesti jo vuonna 1986
ilmestyneessä artikkelissaan ”ἁρπαγμός and the Meaning of Philippians 2:5-11”, Journal of Theological Studies.
Oxford University Press. Vol. 37, NS, 321-352. Hänen mukaansa ilmaus τὸ εἶναι ἴσα θεῷ tulisi kääntää ”tämä
(edellä mainittu) Jumalan vertaisuus” (2013, 487). Myös Fee (2007, 379-381) on Wrightin kanssa samoilla linjoilla. Wrightin (1986, 344) mukaan tämä on artikkelin omaavan infinitiivin yleinen käyttötarkoitus (kts. esim.
Room. 7:18 ja 2 Kor. 7:11). Tältä pohjalta hän pitää ilmauksia ”Jumalan muoto” (μορφῇ θεοῦ) ja ”Jumalan vertaisuus” (ἴσα θεῷ) toisiaan vastaavina. Wrightin anaforista tulkintaa ovat vastustaneet erityisesti Wallace (1996,
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Jumalan kanssa asiana, josta hän ei voisi luopua.”276 Holloway kuitenkin myöntää ensimmäisen argumenttinsa kiistanalaisuuden, ja vetoaa siksi vahvempana pitämäänsä argumenttiin,
joka perustuu jakeiden 6 ja 7 rinnasteiseen runolliseen rakenteeseen: 2) Niin kuin jakeessa 6
”oleminen Jumalan vertaisena” seuraa ilmausta ”Jumalan muodossa”, samalla tavoin ”tulemalla ihmisten kaltaiseksi” seuraa jakeessa 7 ilmausta ”ottamalla orjan muodon”. Koska jakeessa 7 ”ihmisten kaltaisuus” nähtävästi selittää ilmausta ”orjan muoto”, on loogisinta tulkita
myös jakeen 6 ilmaukset ”Jumalan muoto” ja ”Jumalan vertaisuus” toisiaan selittävinä. Niinpä ”oleminen Jumalan vertaisena” on vain toinen tapa sanoa ”olla Jumalan muodossa”.277
Holloway spekuloi, että Kristuksen ”Jumalan vertaisuus” ei voinut tarkoittaa absoluuttista samanarvoisuutta Jumalan kanssa, sillä Kristuksen kunnia koituu lopulta ”Isän Jumalan
kunniaksi” (2:11, vrt. 1. Kor. 15:28).278 Samansuuntaisesti päättelee Fredriksen, joka painottaa, että Paavali erottaa toisistaan ”jumalan muodossa” (engl. ”in god-form”) olevan Kristuksen ja varsinaisesta ”Jumalasta” (ὁ θεὸς, j. 9).279 Vastoin Hollowayn ja Fredriksenin näkemyksiä on kuitenkin todettava, että Paavali ei systemaattisesti pidä yllä tällaista jyrkkää erottelua Jumalan ja Kristuksen välillä. Esimerkiksi Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa juutalaisiin viitaten (9:5, KR38): ”heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on
yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!” (ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ χριστὸς τὸ
κατὰ σάρκα, ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.)280 Myös 1. Korinttilaiskirjeessä Paavali väittää (10:9), että ”meidän ei myöskään tule kiusata Kristusta, niin kuin jotkut heistä kiusasivat ja tuhoutuivat käärmeiden toimesta (μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν,
καθώς τινες αὐτῶν ἐπείρασαν, καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλλυντο).”281 Tässä yhteydessä Paavali
220) ja Burk (2004, 253–274), joiden mukaan ilmaus τὸ εἶναι ei viittaa edellä sanottuun, vaan artikkeli τὸ ainoastaan osoittaa verbin ἡγήσατο objektin, joka on εἶναι ἴσα θεῷ (Burk 2004, 261–262). Vrt. Kiilunen (2010, 139):
”Jos akkusatiiveja on kaksi, toinen saattaa olla subjekti, toinen objekti. Kumpi on kumpi, ratkeaa asiayhteyden ja
logiikan perusteella.” Weymouth (2016, 260–276) on, puoltaen Wrightin ja Feen tulkintaa, esittänyt yksityiskohtaista kritiikkiä Wallacen ja Burkin argumentteja vastaan.
276
Holloway: ”did not consider (his) equality with God a possession that he could not part with” (2017, 114,
120). Wright: ”did not regard his equality with God as something he ought to exploit” (2013, 487).
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Holloway 2017, 120–121. Myös Hellerman on samoilla linjoilla (2004, 134). Holloway tulkitsee nämä molemmat ilmaukset viittauksena Kristuksen pre-eksistenssiin jonkinlaisessa kirkkaassa ”enkelimäisessä muodossa”
(2017, 120–121). Tähän palataan myöhemmin jakeiden 9–11 käsittelyn yhteydessä.
278
Holloway 2017, 120.
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Fredriksen 2017, 234.
280
Fredriksenin (2017, 234) mukaan tässä jakeessa kuuluu piste sanojen σάρκα ja ὁ välille, jolloin jälkimmäinen
aloittaa uuden (edellisestä irrallisen) lauseen, joka ylistää raamatullista Jumalaa. Fredriksenin tulkinta on kuitenkin väkinäinen, sillä kieliopillisesti luonnollisin merkitys artikkelille ὁ tässä jakeessa on tulkita se viittauksena
edellä mainittuun Kristukseen (ὁ χριστὸς). Fredriksen (414) myös väittää Roomalaiskirjeen jakeen 16:27 osoittavan, että Jumala erotetaan Kristuksesta ja asetetaan hänen yläpuolelleen, mutta kyseinen jae ei kuulu alkuperäiseen Roomalaiskirjeeseen, eikä sitä siksi voida pitää Paavalin tekstinä.
281
Osassa käsikirjoituksista kiusaamisen kohteena on ”Herra” (κύριον, mm. À, B, C, P, 33), kuten suomalaisissa
käännöksissä lukee. Joissakin käsikirjoituksissa kiusaamisen kohteena on puolestaan ”Jumala” (θεον, A, 81).
Nestle-Aland on päätynyt lukutapaan ”Kristus”, jota edustavat käsikirjoitukset 𝔓46, D, F, G, K (myös Vulgata).
Kyseistä lukutapaa puoltaa se, että Kristus mainitaan israelilaisten kanssa erämaassa myös edellä jakeessa 4.
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antaa ymmärtää, että israelilaiset, jotka erämaassa kiusasivat Herraa (vrt. Ex. 17:7), kiusasivatkin tosiasiassa Kristusta. Näyttää siis enemmänkin siltä, että Paavalilla on vaikeuksia määritellä Kristuksen suhdetta yhteen Jumalaan. Joskus hän esittää Kristuksen selvästi erillisenä
Jumalasta ja joskus hän samaistaa nämä toisiinsa. Esimerkiksi jakeessa Toisen Korinttilaiskirjeen jakeessa 5:19 Paavali julistaa: ὡς ὅτι θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ
(”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa”, KR38). Kristuksen toiminta oli
siis jollakin tavalla Jumalan toimintaa.
Jakeen 6 tutkimuksesta nousseiden argumenttien perusteella ilmaus τὸ εἶναι ἴσα θεῷ, on
tulkittava jumalalliseksi kunnia-asemaksi ja hallintavallaksi, joka Kristuksella oli, mutta jota
hän ei käyttänyt omaksi hyödykseen. Antiikin Roomassa tällaisen aseman ja vallan ajateltiin
olevan keisarilla. Tästä näkökulmasta käsin teksti asettaa Kristuksen rinnakkain Rooman, eli
koko maailman, johtajan kanssa. Perinteisestä juutalaisesta näkökulmasta tarkasteltuna ilmaus
puolestaan kuvaa Kristusta jonkinlaisena Jumalan hallintavallan agenttina. Tekstijakso huipentuu siihen, että Kristuksella julistetaan olevan asema, joka perinteisen juutalaisen käsityksen mukaan kuului yksin Jumalalle (jakeet 9–11).282 Richard Bauckhamin mukaan nämä jakeet edustavat eräänlaista juutalaisen monoteismin kristillistä versiota, jota hän kutsuu ”kristologiseksi monoteismiksi”.283 Ennen näihin jakeisiin siirtymistä tarkastellaan kuitenkin Kristuksen nöyryyden ilmenemistä jakeissa 7–8 ”tyhjentämisen” ja ”alentamisen” käsitteiden
kautta.

Jakeet 7–8: ”hän tyhjensi itsensä”
Jakeissa 7–8 kerrotaan Kristuksen vapaaehtoisesta alentumisesta. Jumalan vertaisena Kristus
ei suhtautunut asemaansa itsekkäästi kuten jotkut hallitsijat, jotka käyttivät valtaa omaksi
edukseen. Sen sijaan hän valitsi epäitsekkyyden ja alentumisen tien, joka lopulta johti nöyryyttävään kuolemaan ristillä. Jakeen 7 aloittava metaforinen ilmaus ἑαυτὸν ἐκένωσεν kääntyy kirjaimellisesti ”hän tyhjensi itsensä”, mutta se on myös tulkittu vertauskuvallisemmin:
”hän vuodatti itsensä”284, ”hän teki itsensä vähäpätöiseksi”285 tai ”hän luopui asemastaan”286.
Kyseinen ilmaus on hankala tulkita, koska sille ei löydy vastinetta muualta kreikankielisestä
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Byron 2003, 163; Fee 2007, 400; Wright 2013, 486. Myös Vollenweider (1999, 433) päättelee, että Kristus
lopulta ”jakaa ainutlaatuisella tavalla valtaistuimen yhdessä Isän kanssa”. Tässä tutkimuksessa päädytään tulkintaan, että jakeissa 9–11 ei ole varsinaisesti kyse Kristuksen uudesta tai alkuperäistä ”ylemmästä” asemasta, vaan
siitä, että Jumala tekee Kristuksen valtasuuruuden lopulta julkiseksi tunnustetuksi (Hellerman 2005, 151).
283
Bauckham 1998, 129. Samansuuntaisesti päättelee myös Wright (2013, 486).
284
Strimple 1979, 265; Hellerman 2005, 135; Fee 2007, 373–374: ”He poured himself out.”
285
Feinberg 1980, 42: ”He made himself of no reputation”.
286
Martin 2018, 437: He “surrendered his rank”.
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kirjallisuudesta.287 Se on myös epämääräisyytensä vuoksi synnyttänyt monenlaisia ”kenoottisia kristologioita”, eli spekulaatioita siitä, mistä Kristus tyhjensi itsensä.288
Robert Strimple on puoltanut vahvasti ilmaukselle ἑαυτὸν ἐκένωσεν tulkintaa: ”hän
vuodatti itsensä”.289 Strimplen mukaan ilmaus muistuttaa Jesajan ”Herran palvelija”-laulussa
esiintyvää hepreankielistä metaforaa ”( ֶהֱﬠ ָ֤רה ַל ָ֙מֶּו֙ת ַנְפ֔שׁוֹhän vuodatti itsensä kuolemaan”, Jes
53:12).290 Tältä pohjalta hän tulkitsee ilmauksen metaforana, joka kuvaa Kristuksen kuolemaa.291 Kyseistä tulkintaa on kuitenkin kritisoitu siitä, että tässä tapauksessa Kristuksen kuolema tapahtuisi ennen hänen tulemistaan ”ihmisten kaltaiseksi”.292
Strimple puolustaa tulkintaansa väittämällä, että pääverbiä ἐκένωσεν selittävät aoristimuotoiset partisiipit λαβών ja γενόμενος olisi tulkittava mennyttä toimintaa kuvaaviksi (”otettuaan orjan muodon”, ”tultuaan ihmisten kaltaiseksi”).293 Tämä periaate sopii kuitenkin äärimmäisen huonosti jakeeseen 8, jossa ilmausta ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν (”hän alensi itsensä”)
selittää myöskin aoristimuotoinen partisiippilause γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου (”olemalla kuuliainen kuolemaan asti”). Kyseinen lause olisi Strimplen logiikkaa seuraamalla
käännettävä absurdilla tavalla ”hän alensi itsensä oltuaan kuuliainen kuolemaan asti”. Tällöin
alentuminen seuraisi vasta hänen kuolemansa jälkeen.294 Verbiä κενόω seuraavat aoristimuotoiset partisiipit on tässä yhteydessä huomattavasti luonnollisempi tulkita instrumentaalisina,
eli tekemisen tapaa kuvaavina (”ottamalla” ja ”tulemalla”).295 Tältä pohjalta ilmausta ἑαυτὸν
ἐκένωσεν on hankala nähdä Kristuksen kuolemaa kuvaavaksi metaforaksi.
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Byron 2003, 159.
Holloway 2017, 123. Fee (2007, 384) huomauttaa osuvasti, että tässä yhteydessä verbin ”tyhjentää” objekti on
vain Kristus itse, ei mikään muu.
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Strimple 1979, 265–266.
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Strimple 1979, 265–266. Myös Fee mainitsee tämän yhteyden todennäköisenä (2007, 386). Strimplen mukaan
tämän on huomannut ensimmäisenä Warren vuonna 1911. Septuagintassa jakeen Jes. 53:12 vastaava ilmaus on
muodossa παρεδόθη εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ (”hänen sielunsa annettiin alttiiksi kuolemalle”), mutta Strimple
arvelee Paavalin seuranneen tässä todennäköisesti hepreankielistä lukutapaa. Heprean verbi  ָﬠָרהtarkoittaa ”olla
alaston” tai ”olla paljas”, mutta se käännetään Septuagintassa neljä kertaa myös verbiksi ἐκκενόω (”tyhjentää”):
Gen. 24:20; 2. Aik. 24:11; Ps. 136:7 (kaksi kertaa samassa jakeessa).
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Strimple 1979, 265–266. Vaikka Fee (2007, 384) toteaa partisiipit modaalisiksi, eli tekemisen tapaa kuvaaviksi, hänen alussa esittelemänsä käännös on hämmennystä herättävästi mennyttä toimintaa kuvaava (374):
”…himself he poured out, the ”form” of a slave having taken, in the likenes of human beings having come”.
294
Jostain syystä Fee (2007, 374) esittää juuri tällaisen käännöksen: ”…he humbled himself having become obedient unto death”, vaikka hän myöhemmin tulkitsee partisiipin modaalisella tavalla (390): ”he humbled himself,
becoming obedient to the point of death on the cross”.
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Kiilusen (2013, 41) mukaan predikaattiverbiä ”tyhjensi” (ἐκένωσεν) seuraavat aoristimuotoiset partisiipit
λαβών ja γενόμενος voidaan kääntää joko instrumentaalisesti (”ottamalla” ja ”tulemalla”) tai finaalisesti (”ottaakseen” ja ”tullakseen”). Useat tutkijat ovat kuitenkin päätyneet tulkitsemaan nämä partisiipit instrumentaalisina, eli pääverbin toiminnan tapaa kuvaavina (Wallace 1996, 630; Köstenberger 2016, 329: ”participle of
means”; Feinberg 1980, 42; O'Brien 1991, 217; Fee 2007, 384; Weymouth 2016, 305: ”modal participle”). Wallacen (1996, 630, 638) mukaan kyseisiä partisiippeja voidaan pitää toiminnan tapaa ilmaisevina, koska: a) partisiipit sijaitsevat sanajärjestyksessä predikaattiverbin jäljessä, b) predikaattiverbi on niin epämääräinen, että se
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Fee tulkitsee ilmauksen ἑαυτὸν ἐκένωσεν merkityksessä ”hän vuodatti itsensä”, mutta
näkee sen viittaavan Kristuksen kuoleman sijasta hänen inkarnaatioonsa.296 Ajatus Kristuksesta, joka ”vuodattaa itsensä” toisten puolesta, saakin mielenkiintoisella tavalla tukea Paavalin
omista sanoista myöhemmin samassa luvussa (Fil. 2:17, KR38): ”Vaan jos minut uhrataankin
(σπένδομαι) tehdessäni teidän uskonne uhri-ja palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen, ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne.” Tässä jakeessa verbi σπένδω tarkoittaa kirjaimellisesti ”vuodattaa” tai ”toimittaa juomauhri”. Saattaa siis olla, että Paavali katsoo tällä tavoin
seuraavansa Kristusta, joka ”vuodatti itsensä” ottamalla orjan muodon ja tulemalla ihmisten
kaltaiseksi. Tämä tulkinta on mahdollinen, jos sen ymmärretään kuvaavan Kristuksen alentumista kokonaisuutena eikä vain viittauksena hänen kuolemaansa.
Jotta ilmauksen ἑαυτὸν ἐκένωσεν merkitys avautuisi paremmin, on syytä tarkastella lähemmin verbiä κενόω. Sanakirja luettelee verbille merkityksiä ”tyhjentää”, ”vuodattaa”, ”kuluttaa”, ”mitätöidä”.297 Septuagintassa verbimuoto κενόω ei kuitenkaan missään kohdassa
esiinny merkityksessä ”tyhjentää” (toisin kuin laajennettu muoto ἐκκενοω).298 Lisäksi Uudessa testamentissa kyseinen verbi esiintyy vain Paavalin kirjeissä, ja sielläkin jakeen Fil. 2:7 ulkopuolella ainoastaan metaforisessa merkityksessä (”tehdä merkityksettömäksi”, ”tehdä turhaksi”, ”mitätöidä”).299 Koska verbin merkitys on sekä Septuagintassa että Uudessa testamentissa poikkeuksetta muuta kuin ”tyhjentää”, on todennäköistä, että se merkitsee jotain muuta
myös jakeessa Fil. 2:7.300 Kyseessä saattaa olla samansuuntainen metaforinen merkitys kuin
jakeessa 1. Kor. 1:17, jossa Paavali väittää Kristuksen ristin ”menettävän merkityksensä” tai

vaatii selitystä, ja c) molemmat partisiipit ovat samassa aikamuodossa pääverbin kanssa. Partisiipit eivät tässä
yhteydessä voi toimia lopputulosta ilmaisevina (finaalisina), jolloin käännös olisi ”tyhjensi itsensä ottaakseen...”,
koska ne eivät ole preesensissä, vaan aoristissa. Ne eivät myöskään voi toimia temporaalisina partisiippeina
(”hän tyhjensi itsensä otettuaan…”), koska predikaattiverbi jäisi edelleen selittämättömäksi ja epämääräiseksi.
Wallacen (624, 630) mukaan aoristin partisiipit λαβών ja γενόμενος on siis tulkittava pääverbin kanssa samanaikaista toimintaa kuvaaviksi, koska ne ovat instrumentaalisia, ja koska ne ovat kytköksissä aoristimuotoiseen predikaattiverbiin.
296
Fee 2007, 386.
297
The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon (2011, 938): κενόω.
(http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=58276&context=lsj&action=from-search) (viitattu 14.02.2020).
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Verbi κενόω esiintyy Septuagintassa vain kaksi kertaa: Jakeessa Jer. 14:2 Juudan portit ”riutuvat”
(ἐκενώθησαν), ja jakeessa Jer. 15:9 seitsemän pojan synnyttäjä ”nääntyy” (ἐκενώθη). Verbin laajennettu muoto
ἐκκενοω esiintyy Septuagintassa neljä kertaa: jakeissa Gen. 24:20 ja 2. Aik. 24:11 sekä kahdesti jakeessa Ps.
137:7. Konkreettisessa merkityksessä (”tyhjentää”) verbi ἐκκενοω esiintyy näistä kahdessa kohdassa: jakeessa
Gen. 24:20 (Rebekka tyhjensi [ἐξεκένωσεν] astiansa kaukaloon.) ja jakeessa 2. Aik. 24:11 (Kuninkaan kirjuri ja
ylimmäisen papin käskyläinen tulivat tyhjentämään [ἐξεκένωσαν] raha-arkun.). Jakeessa Ps. 137:7 verbimuoto
esiintyy kahdesti hieman erilaisessa merkityksessä: ”Edomin pojat huusivat Jerusalemille: ”Hajottakaa
[ἐκκενοῦτε] se, hajottakaa se!” (kts. Feinberg 1980, 40–41; O’Brien 1991, 217).
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Jaetta Fil. 2:7 lukuunottamatta verbi esiintyy muissa Paavalin kirjeissä neljästi: ”…silloin usko on tehty merkityksettömäksi [κεκένωται]” (Room. 4:14), ”…ettei Kristuksen risti menettäisi merkitystään [κενωθῇ]” (1. Kor.
1:17), ”minun kerskaustani ei kukaan voi mitätöidä [κενώσει]” (1.Kor. 9:15), ”ettei ylpeilymme teistä osoittautuisi turhaksi [κενωθῇ]” (2. Kor. 9:3) (kts. Feinberg 1980, 40–41; O’Brien 1991, 217).
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”voimansa” (κενωθῇ), jos evankeliumia julistetaan viisain puhein.301 Jos tämä merkityssisältö
liitetään ilmaukseen ἑαυτὸν ἐκένωσεν, se viittaa todennäköisesti henkilön luopumiseen omasta arvovallastaan tai statuksestaan, jolloin se voidaan kääntää: ”hän luopui asemastaan”302 tai
”hän teki itsensä arvottomaksi”.
Tätä merkityssisältöä tukee hyvin se, että kyseinen akti tapahtui ottamalla orjan muodon. Termi ”orja” voidaankin tässä yhteydessä nähdä eräänlaisena arvottomuuden symbolina.
Ilmaus voisi siis kuvata Kristuksen tulemista suuresta täysin mitättömäksi – ja siten myös arvottomaksi. Kristus ei tullut maan päälle hallitsemaan ”herrana” (κύριος), joksi hänet lopulta
kylläkin nimitettiin (jae 11), vaan orjana – ilman omia etuja ja oikeuksia.303 Lisäksi orjuus
yhdistettynä ”kuolemaan ristillä” (θανάτου δὲ σταυροῦ, j. 8) kuvasti häpeällisintä asemaa, mitä antiikin Roomassa saatettiin kuvitella.304 Tämä näkökulma onkin tärkeä, kun pidetään mielessä Kristuksen esikuvan sosiaalinen ulottuvuus, jota tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään.
Ilmaus ἑαυτὸν ἐκένωσεν on selvästi rinnasteinen toiselle Kristuksen nöyryyttä kuvaavalle ilmaukselle ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν (”hän alensi itsensä”, j. 8). Onkin mahdollista, että molemmat ilmaukset viittaavat Kristuksen arvon alenemiseen sosiaalisessa asteikossa. Holloway
on pannut merkille, että ilmaukset ”tyhjensi itsensä” ja ”alensi itsensä” ovat kytköksissä jakeen

3

kehotuksiin

”tyhjän

kunnian”

(κενοδοξία)

välttämiseksi

ja

”nöyryyden”

(ταπεινοφροσύνη) omaksumiseksi. Tulkinnan kannalta sana κενοδοξία onkin mielenkiintoinen, sillä kyseessä voi olla sanaleikki: ”Välttäkää ’tyhjää kunniaa’ ja pyrkikää nöyryyteen,
sillä Kristuskin, vaikka hän oli Jumalan vertainen (kunniassa), valitsi ’tyhjentyä’ (kunniastaan) omaksumalla orjan roolin.”305
Jakeessa 8 kuvattu Kristuksen vapaaehtoinen itsensä ”alentaminen” tukee tulkintaa, että
myös Kristuksen ”tyhjentyminen” merkitsee luopumista kunnian arvoisesta asemasta. Näyttääkin siltä, että Kristuksen nöyrää asennetta kuvataan tekstijaksossa eräänlaisena ”matkana”,
joka alkaa korkeasta asemasta (jae 6), johtaa alhaiseen asemaan (jakeet 7–8) ja päättyy lopulta
takaisin korkealle (jakeet 9–11). Kristuksen esimerkki on siis matka alentumisen kautta korotukseen. Tässä mielessä Kristuksen esikuva rohkaisee niitä, jotka ovat joutuneet sosiaalisesti
negatiiviseen asemaan Kristuksen tähden.
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John Byronin mukaan tekstijaksossa Fil. 2:6–11 toteutuu juutalaisissa kirjoituksissa Jumalan uskollisiin palvelijoihin liitetty kaava: alentuminen-kuuliaisuus-korotetuksi tuleminen.306 Tämä kaava ilmenee sekä Jesajan ”Herran palvelija” -lauluissa että myös laajempana
teemana varhaisessa juutalaisessa kirjallisuudessa.307 Byron on havainnut, että koko Filippiläiskirje kiteytyy tähän juutalaisesta taustasta nousevaan ”Jumalan orja” -esikuvaan, joka toteutuu Kristuksessa (Fil. 2:6–11).308 Onkin huomattavaa, että Paavali esittelee itsensä ”Kristuksen orjana” (1:1), joka on samanlaisella alentumisen matkalla kuin Kristus (Fil. 3:7–11).
Lisäksi Paavali kutsuu lukijoitaan tälle matkalle (3:17, KR38): ”Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana.” Paavali
myös lupaa, että filippiläisten alentumista ja kuuliaisuutta seuraa korotetuksi tuleminen: Kristus palaa taivaasta Herrana ja ”muuttaa meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin
kaltaiseksi” (μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς
δόξης αὐτοῦ, 3:21).309 Paavali antaa siis ymmärtää, että yhteiskunnan sosiaalista arvostusta
todellisempi kunnia, nimittäin Jumalalta saatu kunnia, saavutetaan vapaaehtoisen alentumisen
ja kärsimyksen seurauksena.

Jakeet 9–11: ”Jumala korotti hänet ylimmäksi”
Tämä jakso muodostaa Kristus-kuvauksen toisen osan. Se kuvaa Kristuksen korottamista
”Herraksi” (κύριος), jonka edessä jokainen polvi tulee notkistumaan. Korottamista ilmaiseva
verbi ὑπερυψόω on yhdistelmä verbistä ὑψόω (”nostaa”, ”korottaa”) ja prepositiosta ὑπέρ
(”yli”). Se esiintyy Uudessa testamentissa vain tässä kohdassa ja voidaan kääntää ”korottaa
yli (muiden)”, eli toisin sanoen ”korottaa ylimmäksi”. Kristuksen matka alaspäin kääntyy siis
viimein ylöspäin. Korottamisen syy on edellä kuvattu Kristuksen alentuminen. Tämä käy ilmi
jakeen 9 aloittavista sanoista: ”Ja sen tähden (διὸ καὶ) Jumala korotti hänet ylimmäksi…”
On huomion arvoista, että Kristuksen korottajana toimii tässä Jumala. Ajatus on näin ollen linjassa roomalaisen käsityksen kanssa, että korkea-arvoisilla henkilöillä oli kyky siirtää
omaa kunniaansa toiselle henkilölle.310 Mitä korkea-arvoisempi henkilö kunniaa myönsi, sitä
suurempi kunnian osoitus oli kyseessä. Hellermanin mukaan useissa antiikin roomalaisissa
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muistokaiverruksissa mainitaan henkilön saavuttaneen keisarin kunnioituksen. Tämä merkitsi,
että henkilö oli saanut kunniansa ylimmältä mahdolliselta taholta.311
Holloway kääntää jakeen 9 verbimuodon ὑπερύψωσεν superlatiivisen käännöksen (”korotti ylimmäksi”) sijaan komparatiivilla (”korotti ylemmäksi”).312 Hän päätyy tähän käännökseen tekstin ”yleisen merkityksen perusteella”, vaikka hän myöntääkin, että 1) preposition
ὑπερ perusmerkitys verbin etuliitteenä on superlatiivinen (”over and above”), ja että 2) saman
preposition toistuminen heti seuraavassa lauseessa (”ja antoi hänelle nimen, joka on jokaista
nimeä ylempänä”) vahvistaa edellisen superlatiivista merkitystä.313 Holloway perustelee
käännösratkaisuaan sillä, että Kristus näyttää saavan jakeissa 9–11 lopulta korkeamman aseman kuin hänellä oli alussa. Kristuksen ”korotus” täytyy siis olla enemmän kuin vain ennalleen asettaminen.314 Hollowayn mukaan Kristusta ei yksinkertaisesti voida korottaa ”kaikkein
ylimmäksi” (eli Jumalan paikalle), sillä se sotisi juutalaista monoteismia vastaan.315 Hollowayn mukaan se, että Kristus saa ”nimen, joka on jokaista nimeä ylempänä” (τὸ ὄνομα τὸ
ὑπὲρ πᾶν ὄνομα) tarkoittaakin, että Jumala korotti Kristuksen Herran nimeä kantavaksi ylienkeliksi.316
Hollowayn tulkinta Kristuksesta ”Jumalan nimeä kantavana ylienkelinä” osoittautuu
kuitenkin epätodennäköiseksi seuraavien havaintojen perusteella. Paavali ei kirjeissään koskaan sano Kristuksen olevan ”enkeli” (ἄγγελος).317 Sitä vastoin hän tekee eron Kristuksen ja
enkelien välille. Lain luovuttivat enkelit välimiehen kautta (Gal. 3:19), mutta Paavali on saanut evankeliumin suoraan Kristukselta (Gal. 1:11–12). Paavalin mukaan se, joka julistaa toisenlaista evankeliumia kuin hän, on kirottu, vaikka olisi enkeli (Gal. 1:8). Enkelit eivät voi
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häntä, etteihän ylpeilisi (2. Kor. 12:7). Vaikka enkeli taivaasta julistaisi evankeliumia, joka on vastoin Paavalin
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yhteydessä metaforisesti. Paavali oli siis alussa galatalaisille ”niin kuin enkeli” tai ”niin kuin Jeesus Kristus itse”.
312

52

erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa (Room. 8:38–39). Pyhät tulevat tuomitsemaan enkeleitä (1. Kor. 6:3), mutta Kristus tuomitsee pyhät (2. Kor. 5:10).
Lisäksi Holloway komparatiivinen tulkinta, että Jumala korotti Kristuksen ”korkeammalle”, osoittautuu hankalaksi. Holloway itsekin myöntää (jokseenkin ristiriitaisesti), että
verbimuodon ὑπερύψωσεν perusmerkitys on superlatiivi (”korotti ylimmäksi”), jota vahvistaa
preposition ὑπερ toistuminen seuraavassa lauseessa.318 Holloway joutuu siis kääntämään tekstin kieliopillisesti sekundaarisella tavalla teologisen tulkintansa tueksi.
Näyttää myös siltä, että tekstijaksossa ”korottaminen” viittaa Kristuksen aseman julkiseen tunnustamiseen eikä niinkään Kristuksen alkuperäisen aseman muuttumiseen suhteessa
Jumalaan. Hellermanin mukaan tämä käy ilmi siitä, että Kristus saa ”nimen, joka on jokaista
nimeä ylempänä” (τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα), sillä ”nimi” viittasi antiikissa yleensä maineeseen.319 Kristuksen palkinto hänen alentumisestaan ei siis varsinaisesti ole hänen asemansa
muuttuminen Jumalan edessä, vaan hänen asemansa muuttuminen kaikkien muiden edessä.
Tämä ajatus käy ilmeiseksi Kristus-kuvauksen viimeisissä jakeissa (10-11): ”jotta Jeesuksen
nimessä jokainen taivaallisten, maallisten ja maanalaisten polvi notkistuisi ja jokainen kieli
tunnustaisi, että Jeesus Kristus on Herra, Isän Jumalan kunniaksi.” (ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾽Ιησοῦ
πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίω καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται
ὅτι κύριος ᾽Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.) Julkinen tunnustus ja status näyttävät
selkeästi olevan keskiössä näiden jakeiden kielikuvissa.320
Hellermanin mukaan on todennäköistä, että termi κύριος oli jo Filippiläiskirjeen kirjoittamisen aikaan yleisesti käytössä puhuttaessa keisarista.321 Eräässä egyptiläisessä papyruksessa vuodelta 49 jKr. sanotaan keisari Claudiuksesta: ”Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος τοῦ
κυρίου.” (Papyrus Oxyrhynchus 1.37.5–6).322 Myös keisari Neroa kutsutaan eräässä vuoteen
67 jKr. ajoitetussa Kreikasta löytyneessä kaiverruksessa nimellä, ”ὁ τοῦ παντὸϛ κόσμου
κύριος Νέρων, αὐτοκράτωρ μέγιστος” (SIG 2.814.III).323 Teksti osoittaa, että ainakin jotkut
pitivät keisaria tuohon aikaan ”koko maailman Herrana”. Tältä pohjalta tunnustus, ”Jeesus
Kristus on Herra” (Fil. 2:11), oli siis mahdollista tulkita keisarin vallan haastamiseksi.324
Jakeet 10–11 sisältävät nähtävästi viittauksen Septuagintan kohtaan Jes. 45:23, jossa
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Herra sanoo: ”minulle tulee taipumaan jokainen polvi ja jokainen kieli tulee tunnustamaan
Jumalaa” (ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ καὶ ἐξομολογήσεται πᾶσα γλῶσσα τῷ θεῷ).325 Jesajan kirjassa kyseisen jakeen edellä Herra painottaa: ”paitsi minua ei ole yhtään Jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä” (45:21, KR38), sekä ”minä olen Jumala, eikä
toista ole” (45:22, KR38). Wrightin mukaan viittaus Israelin Jumalan absoluuttista ainutlaatuisuutta painottavaan tekstiin Kristuksen korotuksen yhteydessä välittää viestin, että Jumala,
joka ei jaa kunniaansa kenenkään kanssa, on jakanut sen Kristuksen kanssa.326 Kun Jesajan
kirjassa tunnustuksen kohteena on yksinkertaisesti ”Jumala”, jakeessa Fil. 2:11 tunnustuksen
uudeksi sisällöksi tulee: ”Jeesus Kristus on Herra” (κύριος ᾽Ιησοῦς Χριστὸς). Näin tulee ilmeiseksi, että Kristuksen nimi κύριος, jota Septuagintassa käytetään nimen JHWH () ְיהָו֙ה
käännöksenä, on ”se nimi, joka on jokaista nimeä ylempänä”, eli Israelin Jumalan pyhä nimi.327 Byronin mukaan Kristus korotetaan tekstissä auktoriteettiasemaan, jonka on aiemmin
omistanut vain Jumala.328 Näin ollen Paavali muotoilee uudelleen juutalaisen monoteistisen
käsityksen Jumalasta: Kun Jeesuksen Kristuksen edessä polvistutaan ja hänet tunnustetaan
Herraksi, se koituu samalla ”Isän Jumalan kunniaksi” (εἰς δόξαν θεοῦ πατρός).329
On hyvin todennäköistä, että ristiinnaulitun orjan kuvaaminen seurakunnan esikuvaksi
ja Jumalan korottamaksi Herraksi on syvästi muokannut Filippissä elävien varhaisten kristittyjen sosiaalista ajattelua.330 Seuraavaksi siirrytäänkin tarkastelemaan, minkälaisia seurauksia
Paavalin esittämällä Kristus-kuvauksella oli Filippin uskovien sosiaaliselle identiteetille.
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Itsensä alentava Kristus sosiaalisen identiteetin prototyyppinä
Tutkimuksen edellisissä luvuissa on syvennytty tekstijaksosta Fil. 2:6–11 käytyyn keskusteluun sekä muodostettu jaksosta historialliskriittisen eksegeesin avulla perusteltu tulkinta. Tässä viimeisessä luvussa tekstijaksoon sovelletaan modernia sosiaalisen identiteetin näkökulmaa
(SIA). Tutkielman alkuosassa on esitelty sosiaalisen identiteetin näkökulma pääpiirteissään
sekä mainittu esimerkkejä tämän näkökulman soveltamisesta raamatuntutkimuksessa. Näistä
esimerkeistä tämän tutkielman kannalta kiinnostavin on Nina Nikin väitöskirja vuodelta 2019,
jossa hän soveltaa sosiaalisen identiteetin näkökulmaa Filippiläiskirjeeseen. Tämän tutkimuksen johtopäätökset nousevat osittain Nikin tekemistä havainnoista, mutta samalla se täydentää
Nikin väitöskirjaa, jossa tekstijaksoa Fil. 2:6–11 tarkastellaan vain pintapuolisesti.331
Nikin mukaan Paavali esittää Filippiläiskirjeessä itsensä prototyyppisenä juutalaisen ulkoryhmän jäsenenä, joka on tietoisesti hylännyt tämän identiteetin Kristuksen tähden (3:4–
11).332 Tällä tavoin Paavali kykenee lukemaan itsensä osaksi pakanataustaisten filippiläiskristittyjen sisäryhmää ja esiintymään heidän esikuvanaan. Nikki toteaa myös, että tekstijaksossa
Fil. 2:6–11 Paavali kuvaa Kristusta seurakunnan sosiaalisen identiteetin prototyyppinä, joka
vapaaehtoisesti luopuu korkeasta asemastaan.333 Paavali puolestaan esittäytyy kirjeessään
Kristus-prototyypin elävänä esimerkkinä (exemplar) ja samalla Kristuksen seuraajien prototyyppisenä johtajana.334 Sosiaalisen identiteetin näkökulmasta käsin Nikki kutsuu Paavalia
eräänlaiseksi ”identiteetin yrittäjäksi”, joka määrittelee aktiivisesti omaa suhdettaan sisä- ja
ulkoryhmiin.335 Tämän Paavali tekee korostaen ulkoryhmän negatiivisia piirteitä ja vastaavasti sisäryhmän positiivisia piirteitä (3:2–3).336
Myös Sergio R. Nebreda on soveltanut sosiaalisen identiteetin teoriaa (SIT) selittäessään tapaa, jolla Paavali rakentaa Kristus-identiteettiä Filippiläiskirjeessä. Hänen mukaansa
tämä identiteetti perustuu Kristuksen mielenlaatuun, jota Paavali kuvaa jakeissa 2:5–11. Tämä
kuvattu ”Kristus-mieli” on elämää, jonka keskiössä on Kristuksen esikuvan mukainen itsensä
kieltäminen ja antautuminen toisten puolesta.337 Näin Paavali määrittelee uudelleen sen yhteiskunnallisen symboliuniversumin, josta käsin sekä Kristuksen kuolema ristillä että Paavalin
oma vankeus näyttävät totaaliselta epäonnistumiselta. Kristus-mieli auttaa Paavalia näkemään
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aiemmin negatiivisina ja häpeällisinä pidetyt asiat (kuten orjuus) tavoittelemisen arvoisina –
ja jopa kunniallisina.338
Eslerin mukaan Paavali osoittaa sosiaalista luovuutta esittämällä vahvuutena sen, mitä
aiemmin on pidetty heikkoutena. Modernina esimerkkinä tällaisesta luovuudesta Esler mainitsee Amerikassa 1960-luvulla suosituksi tulleen väitteen: ”Black is beautiful.”339 Uudesta näkökulmasta käsin Paavali voi ylpeänä esitellä itsensä ”Kristuksen orjana” (1:1), ilmoittaa olevansa vangittuna ”Kristuksen tähden” (1:13), luopua omista oikeuksistaan Kristuksen vuoksi
(3:7) sekä tavoitella osallisuutta Kristuksen kärsimyksiin ja kuolemaan (3:10). Paavalin rohkaisee filippiläisiä, että vaikka Kristuksen seuraajat nyt näyttävät olevan yhteiskunnassa häviäjän asemassa, tilanne on tosiasiassa päinvastainen: he ovat voittajan puolella (3:20–21)!
Myös Nebreda päättelee samansuuntaisesti. Hän arvelee, että koska Paavalin luotsaama
seurakunta ei pärjännyt ympäröivän yhteiskunnan sosiaalisessa vertailussa, se suuntautui sosiaaliseen muutokseen (social change) käyttäen apunaan sosiaalista luovuutta (social creativity).340 Näin se löysi uuden vertailukohdan suhteessa ulkoryhmiin: he kuuluivat yhteiskunnassa vallalla olevia ryhmiä parempaan valtakuntaan, jota määritti Jumala, heidän isänsä.341 Tällaista vertailukohtien uudelleenmäärittelyä Paavali näyttää toteuttavan, kun hän kirjoittaa:
”Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin
kuin tähdet maailmassa…” (Fil. 2:14–15, KR38.)
Tajfelin sosiaalisen kategorisoinnin mallin mukaan yksilö pysyy osana ryhmää tai siirtyy etsimään uutta ryhmää riippuen siitä, kokeeko yksilö ryhmän jäsenyyden positiivisena
omalle identiteetilleen.342 Eslerin mukaan ryhmäjäsenyyden kokeminen positiivisena ei välttämättä edellytä sitä, että ryhmä olisi ulkopuolisten arvostama. Toisin sanoen, yhteisöön ulkopuolisten kohdistama negatiivinen asennoituminen ei välttämättä johda siihen, että yhteisön
jäsenet kokisivat sosiaalisen identiteettinsä negatiiviseksi ja tämän seurauksena jättäisivät
ryhmän. Esimerkiksi häirinnän tai vainon seurauksena yhteisön sosiaalinen identiteetti ilmenee usein tavallista voimakkaampana. Tällöin ryhmän jäsenet ovat taipuvaisempia suuntautumaan sosiaalisen liikkuvuuden sijaan sosiaaliseen muutokseen – osa pakon sanelemana,
mutta osa vapaasta tahdostaan. Tiedetään myös, että varhaiset kristityt kokivat ajoittain paikallisia vainoja, mikä voi Eslerin mukaan osittain selittää heidän sosiaalisen identiteettinsä
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lujittumista.343 Vaikka Filippiläiskirjeessä ei viitata varsinaisiin seurakuntaan kohdistuneisiin
vainoihin, on kuitenkin huomattava, että Paavali kirjoitti seurakunnalle vankilasta käsin ja
mainitsi myös seurakunnan kärsivän ”Kristuksen tähden” (1:29). Ryhmä koki siis jonkinlaista
painetta ulkopuolisten taholta.
Wayne O. McCreadyn mukaan varhaiskristilliset seurakunnat (ἐκκλησίαι) muistuttivat
antiikin kansankokouksia ja vapaaehtoisyhdistyksiä, joiden jäsenyys perustui henkilön omaan
valintaan eikä hänen syntyperäänsä tai sosiaaliseen asemaansa.344 Hän toteaa, että varhaisten
kristittyjen ei tarvinnut keksiä ideaa uskonnollisesta yhteisöstä, joka on erillinen perheestä ja
valtiosta, sillä vapaaehtoisyhdistysten muodostaminen oli antiikin Roomassa hyvin yleistä.345
Yhdistyksiin hakeuduttiin usein siitä syystä, että ne tarjosivat kokemuksen kuulumisesta johonkin erityiseen ja vahvistivat siten positiivista itsetuntoa.346 Myös Nebredan mukaan varhaiskristillinen yhteisö ei välttämättä ollut keskinäisessä nöyryydessä ja palvelualttiudessa
täysin ainutlaatuinen. Monissa antiikin kerhoissa, kauppakilloissa ja yhdistyksissä (collegia)
ryhmän jäseniä kohdeltiin suhteellisen tasapuolisesti. Näissä vapaaehtoisyhdistyksissä orjatkin saivat merkittäviä vaikuttamismahdollisuuksia – jotkut jopa johtamisaseman.347
Hellerman mainitsee esimerkkinä tällaisesta vapaaehtoisyhdistyksestä Filippissä vaikuttaneen Silvanus-kultin, jonka jäsenistö koostui suurelta osin alemmista yhteiskuntaluokista.
Silvanus-kultti muistutti siinä mielessä varhaiskristillisiä seurakuntia, että toisin kuin ympäröivässä yhteiskunnassa, kultissa ei juurikaan korostettu syntytaustaan perustuvia luokkaeroja.
Tämä käy ilmi yhteisön jäsenluetteloista, joissa sekä entiset että nykyiset orjat esiintyvät sattumanvaraisesti muiden nimien joukossa. Hellermanin mukaan Silvanus-kulttia ja varhaiskristittyjä yhdisti myös se, että molempiin yhteisöihin hyväksyttiin jäseniksi kokonaisia perhekuntia. Hän kuitenkin huomauttaa, että Silvanus-kultin pappisviroissa ilmeni samanlainen
kunnian hierarkia kuin roomalaisessa valtion virkajärjestelmässä, mikä käy ilmi yhteisön
kunniavirkoja luettelevista kaiverruksista.348 Yhteisön rikkaat jäsenet, jotka lahjoittivat varojaan kultin temppelipalvelukseen, saivat kunnia-arvon julkisella listalla, jossa mainittiin kunkin tekemän lahjoituksen suuruus.349
Ilmenikö vastaava kunniavirkojen korostus myös Filippin seurakunnassa? Hellerman
arvioi, että Filippin kristillinen yhteisö tuskin oli immuuni roomalaisen kunnian kulttuurin
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vaikutukselle.350 Suurin houkutus kunnia-asemia kohtaan koettiin todennäköisesti seurakunnan ylemmässä asemassa olevien jäsenten keskuudessa.351 Hellerman uskookin, että Paavali
vastusti kirjeellään tätä kilpailua julkisesta kunniasta.352 Hellermanin ajatusta tukee se, että
toisin kuin Paavalin muut kirjeet, Filippiläiskirje on suunnattu koko seurakunnan lisäksi sen
johtajistolle (”kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille”, 1:1). Samalla Paavali itse poikkeuksellisesti pidättäytyy tuomasta julki apostolin arvovaltaansa ja esittelee itsensä vain ”Kristuksen
orjana” (1:1).
Hellermanin johtopäätös saa tukea myös muualta Filippiläiskirjeestä. Ennen Kristuskuvausta Paavali toivoo, etteivät kirjeen vastaanottajat tekisi mitään ”itsekkyydestä tai tyhjän
kunnian pyynnöstä” (μηδὲν κατ’ ἐριθείαν μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν, 2:3). Tämä saattaa viitata
siihen ympäröivän kulttuurin käytäntöön, jossa hyväntekijät ja lahjoittajat palkittiin julkisella
kunnia-arvolla.353 Onkin mahdollista, että Paavali oli aistinut Filippin seurakunnassa kilpailua
julkisesta kunniasta, johon hän halusi kirjeellään puuttua. Termi κενοδοξία (”tyhjä kunnia)
saattaa viitata tällaisen kunnian tavoittelun ”tyhjänpäiväisyyteen”. Se näyttää myös ilmaisevan vastakohtaa esikuvalliselle Kristukselle, joka vapaaehtoisesti ”tyhjensi itsensä” (ἑαυτὸν
ἐκένωσεν) luopuen kunniastaan ja ottaen orjan muodon.
Minkälaisiin sosiaalisiin suhteisiin Paavalin esittämä Kristuksen esikuva kutsuu? Hellerman arvioi, että Paavalin fokuksessa ei tässä yhteydessä ole kutsua sosiaalisesti heikkoja
alistumaan mahtavampiensa valtaan. Sen sijaan Paavali vetoaa Kristuksen esimerkillä nimenomaan yhteisön vaikutusvaltaisiin jäseniin, jotta he käyttäisivät sosiaalista pääomaansa – ei
omaksi hyödykseen, vaan – toisten palvelemiseksi.354 Tätä tulkintaa puoltaa se, että Kristus
laskeutuu vapaaehtoisesti korkeasta asemastaan orjan asemaan (2:6–8) sekä siitä, että Paavali
itse luopuu omista kunniallisista lähtökohdistaan ja etuoikeuksistaan ”Kristuksen tähden”
(3:4–11). Tämä tulkinta vastaa sisällöltään Paavalin muita kehotuksia, joissa hän asettaa Kristuksen epäitsekkyyden eettiseksi esikuvaksi (Room. 15:3; 2. Kor. 8:9).
Roomalaiskirjeessä Paavali puhuttelee ”vahvoja”, joiden tulee toimia ”heikompien” hyväksi, ”sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi” (Room. 15:3, KR38). Toisessa kirjees349
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sään korinttilaisille Paavali puolestaan rohkaisee uskovia anteliaisuuteen vedoten Kristuksen
esimerkkiin (8:9): ”Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän,
vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.”
Vaikka Paavali kehottaa 1. Korinttilaiskirjeessä kaikkia (myös orjia) ”pysymään siinä
asemassa, missä hänet on kutsuttu” (7:17–22), tämä ei näytä Filippiläiskirjeessä olevan Paavalin painotuksena. Filippiläiskirjeessä ei puhutella orjia (vrt. 1. Kor. 7:20–22; 12:13; Gal.
3:28) eikä vähäosaisia (vrt. 1. Kor. 1:26–29) vaan johtajia (1:1). Toki on selvää, että Paavali
opettaa Kristuksen nöyryyden kuvauksella filippiläisille myös alamaistaitoja, sillä tekstijakson
jälkeen hän muistuttaa lukijoita heidän ”kuuliaisuudestaan” (2:12). Tämä kehotus nousee
Kristuksen esikuvasta (2:8), mutta se ei välttämättä ilmennä tietoisesti alistavaa retoriikkaa.355
Filippiläiskirjeessä Paavali ylistää työtoveriaan Timoteusta seuraavin sanoin: ”Sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne; sillä kaikki
he etsivät omaansa eivätkä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on.” (2:20–21, KR38.) Tällä tavoin Paavali antaa esimerkin prototyyppisestä Kristuksen seuraajasta, joka ”ei etsi omaa etuaan, vaan toisten parasta” (2:4). Samanlaisia ihannoitavia piirteitä ilmenee myös Epafrodituksessa, joka oli vähällä kuolla ”Kristuksen työn tähden” ollessaan Paavalin apuna vankilassa
(2:30). Paavali kehottaa pitämään hänen kaltaisiaan ”kunniassa” (2:29).
Myös Paavali edustaa kirjeessään prototyyppistä Kristuksen seuraajaa. Paavali on Kristuksen tähden valmis jopa kuolemaan, sillä hänelle ”elämä on Kristus ja kuolema on voitto”
(1:21). Vaikka Paavali haluaisikin jo olla Kristuksen luona, koska se olisi hänelle parasta
(1:22), hän on kuitenkin valmis jäämään eloon filippiläisten hyödyksi (1:24). Näin ollen Paavalikaan ei ajattele omaa etuaan, vaan toisten parasta. Paavali myöntyy jopa siihen, että hänet
”vuodatetaan juomauhrina” (σπένδομαι) filippiläisten uskon uhri- ja palvelustoimituksen
vuoksi (2:17). Tämän hän tekee vieläpä iloiten. Paavali ei siis häviä epäitsekkyydessä paljoakaan Kristukselle, suurimmalle esikuvalleen.
Turnerin itsekategorisointiteorian näkökulmasta Paavalin kuvausta itsestään voidaan
kutsua epäyksilöllistämiseksi, sillä hän määrittelee itsensä yksilöllisten piirteidensä sijaan jaetun sosiaalisen kategorian piirteiden mukaisesti.356 Paavali on muodostanut itsestään tietyn
stereotyypin (self-stereotyping), jonka hän katsoo olevan sopusoinnussa ryhmäjäsenyydestä
muodostetun prototyypin (Kristuksen esikuvan) kanssa. Turnerin metakontrastiperiaatteen
355
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mukaisesti Paavali esittää myös työtoverinsa, Timoteuksen ja Epafrodituksen, itsensä kaltaisina Kristuksen esikuvan seuraajina. Kuten edellä on käynyt ilmi, myös nämä Paavalin toverit
ajattelevat toisten parasta enemmän kuin itseään. Näin ollen Paavali yhdessä työtoveriensa
kanssa katsotaan kuuluvaksi samaan kategoriaan.357 Paavali viittaa myös toisiin, jotka julistavat Kristusta ”itsekkyydestä” (1:17). Nämä ulkoryhmäläiset toteuttavat samaa evankeliumin
palvelutyötä kuin Paavali tovereineen, mutta heidän motiivinsa (kateus, riidan halu, itsekkyys,
epäpuhdas mieli) erottavat heidät Paavalin edustamasta kategoriasta (1:16–17). Paavalia heidän kyseenalaiset motiivinsa eivät kuitenkaan haittaa, sillä hänelle on tärkeää vain se, että
Kristus tulee tunnetuksi (1:18).
Nikin päätelmiä seuraten voidaan todeta, että Filippiläiskirjeessä Kristus on koko uskovien yhteisön varsinainen esikuva, sosiaalisen identiteetin prototyyppi.358 Kun Paavali kehottaa ajattelemaan kaikkea sitä, mikä on totta, kunnioitettavaa, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa,
kaunista ja kiitettävää (4:8), hän todennäköisesti kutsuu filippiläisiä kontemploimaan Kristuksen esikuvaa (2:6–11). Tämä esikuva tarkoittaa ennen kaikkea vapaaehtoista alentumista ja
kärsimistä toisten edun vuoksi. Gregory L. Bloomquistin mukaan Filippiläiskirjeen pääteema
on kärsiminen, josta äärimmäinen esimerkki on itse Kristus (2:6–11; 3:10, 18). Lisäksi tämä
kärsivän Kristuksen prototyyppi on havaittavissa sekä Paavalin omassa kärsimyksessään
(1:13; 2:17; 3:7–10), hänen työtoverinsa kärsimyksessä (2:30) että myös filippiläisten kärsimyksessä (1:29).359
Paavali haluaa Kristus-kuvauksella osoittaa, että Jumala kunnioittaa niitä, jotka ovat
valmiita luopumaan omasta kunniastaan ja edustaan muiden vuoksi (2:9–11). Tähän perustuu
myös Paavalin toivo. Paavalikin toivoo oman alentumisensa seurauksena pääsevänsä ”ylösnousemiseen kuolleista” (3:11). Kun Kristuksen nöyryyden ja kärsimyksen esikuvaan liittyy
lupaus tulevasta kunniasta, syntyy positiivinen odotus. Paavali lupaakin filippiläisille, että
heidän kunniansa odottaa tulevaisuudessa: ”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja
sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän
alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi
tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.” (3:20–21. KR38.) Paavali ei siis kutsu seurakuntaa kunnian kieltämiseen vaan sen uudelleentulkitsemiseen.
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Johtopäätökset
Tässä Uuden testamentin eksegetiikan tutkielmassa on tarkasteltu tekstijaksoa Fil. 2:6–11 historialliskriittisen raamatuntutkimuksen menetelmillä. Tutkielmassa on pyritty muodostamaan
kattava kokonaiskuva tekstijakson tutkimuskentällä käydystä keskustelusta. Eniten keskustelua on käyty ilmauksista ”Jumalan muodossa” (ἐν μορφῇ θεοῦ), ”ei pitänyt ryöstösaaliina”
(οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο), ”olemista Jumalan vertaisena” (τὸ εἶναι ἴσα θεῷ) ja ”tyhjensi itsensä” (ἑαυτὸν ἐκένωσεν). Näitä ilmauksia on tulkittu hyödyntäen Septuagintaa, Paavalin kirjeitä, Uuden testamentin tekstejä sekä muuta antiikin kirjallisuutta.
Tekstijaksoa Fil. 2:6–11 on tässä tutkimuksessa nimitetty ”Kristus-kuvaukseksi”. Nimitys on siinä mielessä neutraali, että se jättää avoimeksi kysymyksen tekstijakson kirjallisesta
tyylistä. Toisin kuin niissä tutkimuksissa, joissa tekstijaksoa pidetään varhaiskristillisenä Paavalin tekstiinsä muualta lainaamana ”hymninä”, tässä tutkielmassa tekstijakso on tulkittu kiinteänä osana Paavalin Filippiläiskirjeessä esittämiä eettisiä kehotuksia. Tutkielmassa on siis
keskitytty siihen merkitykseen, jonka Paavali Kristus-kuvaukselle antaa ja suhtauduttu tekstijaksoon kuin Paavalin omana luomuksena.
Kun Filippiläiskirjeen ”Kristus-kuvauksesta” on muodostettu historialliskriittisiä menetelmiä hyödyntäen perusteltu tulkinta, tutkimuksen viimeisessä luvussa on sovellettu tekstijaksoon myös sosiaalisen identiteetin näkökulmaa (SIA). Tutkimuksessa on päädytty seuraaviin johtopäätöksiin:
Tekstijakso Fil. 2:6–11 kuvaa itsensä alentavaa Kristusta seurakunnan esikuvana. Kristus-kuvaus alkaa johdannolla, joka kutsuu uskovia omaksumaan ”samanlaisen mielenlaadun
kuin Kristuksella Jeesuksella” (2:5). Kristus on esikuva nöyryydestä, sillä vaikka hän oli lähtökohtaisesti Jumalan kirkkauden näkyvä ilmentymä, hän ei halunnut ihmisten keskuudessa
hyötyä tästä Jumalan vertaisesta asemastaan (jae 6). Sen sijaan Kristus tuli mitättömäksi ottamalla orjan ulkomuodon ja tulemalla ihmisten kaltaiseksi. Ja kun hänet havaittiin hahmoltaan sellaiseksi kuin ihminen, hän vieläpä alensi itsensä olemalla kuuliainen aina kuolemaan –
ja jopa ristin kuolemaan – asti (jakeet 7–8). Tämän tähden Jumala on tehnyt Kristuksen kunniasta julkisen ja antanut hänelle kaikkia muita nimiä ylemmän nimen (jae 9). Näin Jumala on
tehnyt, jotta Jeesuksen nimessä jokaisen taivaassa, maan päällä ja maan alla olevan polvi notkistuisi ja jokainen kieli tunnustaisi Isän Jumalan kunniaksi julkisesti sen aseman, joka Jeesuksella Kristuksella on: että hän on Herra (jakeet 10–11).
Sosiaalisen identiteetin näkökulmaa soveltaen voidaan todeta, että Paavali kuvaa tässä
tekstijaksossa Kristusta seurakunnan sosiaalisen identiteetin prototyyppinä. Tämä Kristus61

prototyyppi tarkoittaa ensisijaisesti vapaaehtoista alentumista, luopumista omista eduista ja
kärsimistä toisten vuoksi. Se luo sosiaalisia odotuksia, että myös uskovat noudattavat Kristuksen nöyrää ja epäitsekästä mielenlaatua keskinäisissä suhteissaan (2:1–5).
Paavali rohkaisee Kristuksen esimerkillä nimenomaan yhteisön vaikutusvaltaisia jäseniä
käyttämään sosiaalista pääomaansa – ei omaksi hyödykseen, vaan – toisten palvelemiseksi.
Tämä painotus käy ilmi siitä, että Kristus laskeutuu vapaaehtoisesti korkeasta asemastaan orjan asemaan (2:6–8) sekä siitä, että Paavali itse luopuu omista kunniallisista lähtökohdistaan
ja etuoikeuksistaan ”Kristuksen tähden” (3:4–11). Tämä tulkinta vastaa sisällöltään Paavalin
muita kehotuksia, joissa hän asettaa Kristuksen epäitsekkyyden eettiseksi esikuvaksi (Room.
15:3; 2. Kor. 8:9). Roomalaiskirjeessä Paavali puhuttelee ”vahvoja”, joiden tulee toimia ”heikompien” hyväksi, ”sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi” (Room. 15:3, KR38). Toisessa kirjeessään korinttilaisille Paavali puolestaan rohkaisee uskovia anteliaisuuteen vedoten
Kristuksen esimerkkiin (8:9): ”Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.”
Filippin kristillinen yhteisö tuskin oli immuuni roomalaiselle kunnian kulttuurin vaikutukselle. Suurin houkutus kunnia-asemia kohtaan koettiin todennäköisesti seurakunnan
ylemmässä asemassa olevien jäsenten keskuudessa. Onkin mahdollista, että Paavali vastusti
kirjeellään tätä kilpailua ”tyhjästä kunniasta” (2:3). Tätä johtopäätöstä tukee se, että Paavalin
muista kirjeistä poiketen Filippiläiskirje on avoimesti suunnattu myös seurakunnan johtajistolle (1:1). Samalla Paavali itse poikkeuksellisesti pidättäytyy tuomasta julki omaa apostolin
arvovaltaansa ja nimittää itseään ainoastaan ”Kristuksen orjaksi” (1:1).
Kuvatessaan Kristuksen julkista kunniaa (2:9–11) hänen nöyryytensä seurauksena Paavali antaa ymmärtää, että Jumala aikanaan korottaa myös Kristuksen seuraajat, jotka nöyryydessä seuraavat Kristuksen jalanjälkiä. Näin Paavali lupaa, että palatessaan Kristus ”on
muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan,
jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi” (Fil. 3:21, KR38). Paavali ei siis kutsu
seurakuntaa kunnian kieltämiseen vaan sen uudelleentulkitsemiseen.
Paavalille Kristuksen esimerkki on eräänlainen ”matka” alentumisen ja kuuliaisuuden
kautta korotukseen. Samanlaisella matkalla Paavali kertoo olevansa myös itse, sillä hänkin on
päättänyt ”Kristuksen tähden” luopua asemastaan kunnioitettuna juutalaisena ja osallistua sen
sijaan Kristuksen kärsimyksiin ja kuolemaan (3:4–10). Tämän vuoksi Paavalikin odottaa korotusta ylösnousemuksessa (3:11). Samanlaiselle matkalle Paavali kutsuu myös lukijoitaan
(3:17, KR38): ”Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin
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kuin me olemme teille esikuvana.” Näin Paavali esittää seurakunnalle itsensä prototyyppisenä
Kristuksen seuraajana. Paavali on muodostanut itsestään tietyn stereotyypin, jonka hän katsoo olevan sopusoinnussa ryhmäjäsenyydestä muodostetun prototyypin (Kristuksen esikuvan)
kanssa.
Kuvattuaan Kristuksen esimerkillistä nöyryyttä (luvussa 2) sekä mainittuaan itsensä tämän esimerkin noudattajana (luvussa 3) Paavali päättää kirjeensä kehotukset seuraavaan yhteenvetoon (4:8–9):
Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; mitä myös olette
oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.” (KR38, kursiivit lisätty)

Paavali kehottaa tässä todennäköisesti ajattelemaan Kristuksen esikuvaa ja tekemään hänen
oman esimerkkinsä mukaisesti. Tämä esimerkki tarkoittaa ennen kaikkea kärsimistä Kristuksen tähden, mikä käy ilmi aiemmin samasta kirjeestä: ”Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä, teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan” (Fil. 1:29–30, KR38).
Paavalin kuvaama ”Kristus-mieli” (2:5) on elämää, jonka keskiössä on Kristuksen esikuvan mukainen itsensä kieltäminen ja antautuminen toisten puolesta. Näin Paavali määrittelee uudelleen sen yhteiskunnallisen kunniaa ja häpeää koskevan arvoasetelman, josta käsin
sekä Kristuksen kuolema ristillä että Paavalin oma vankeus näyttävät totaaliselta epäonnistumiselta. Nöyryys, orjuus ja vapaaehtoinen kärsiminen ”Kristuksen tähden” ovatkin Paavalin
mukaan kaunista ja ihannoitavaa! Tämä kontekstin ja vertailukohtien uudelleenmäärittely ilmentää sosiaalista luovuutta. Sen myötä Paavali kykeni näkemään itsensä uudesta näkökulmasta suhteessa ulkoryhmiin. Uudesta näkökulmasta käsin Paavalin vakuuttaa filippiläisille,
että vaikka Kristuksen seuraajat näyttävätkin nyt olevan yhteiskunnassa häviäjän asemassa, he
ovat tosiasiassa voittajan puolella!
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