UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 6ms
FILIPPILÄISKIRJE 2
Runollista tekstiä
5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin
olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.
9. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita
nimiä korkeamman,
10. niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa
ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
(Fil.2:5-11).
Tämä teksti poikkeaa merkittävästi muusta filippiläiskirjeen tekstistä. Tämä on liturginen osa, jossa
Paavali siteeraa hymniä.
Tästä on esitetty monia arvailuja. Paavali on ollut erikoisen liikuttunut ja ryhtynyt runoilemaan.
Juutalainen ajatteli usein runomuodossa, kun joku kosketti hänen tunteitaan. Raamatussa proosa
välittää ajatuksia ja runomitta tunteita. 1. Kor. 13. on myös runoutta. Nykyisinkin
onnittelukorteissa on usein jokin runonpätkä.
Muutamien mielestä kyseessä on hymni, joka on lainattu tai sepitetty.
KENOSIS - TEORIA (kenosis = tyhjentää)
Mistä Jeesus tyhjentyi?
Tyhjenikö Jeesus jumaluudestaan? Tätä seuraa vaarallinen olettamus: Jeesus ei maan päällä ollut
100 % Jumala. Hän oli jättänyt taivaaseen osan jumaluuttaan. Selvää on, että hän luopui
KUNNIASTAAN. Luopui myös KYVYSTÄÄN OLLA MONESSA PAIKASSA YHTAIKAA. Hän ei myös ollut
enää KAIKKITIETÄVÄ:
”Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika,
vaan Isä yksin” (Matt.24:36).
Edelleen Jeesus luopui KAIKKIVOIPAISUUDESTAAN. Hän teki ihmeitä vasta sen jälkeen, kun Pyhä
Henki tuli häneen. Legendat Jeesuksen lapsena tekemistä ihmetöistä ovat vailla totuuspohjaa.
Jeesus luopui monista ETUOIKEUKSISTAAN ja VOIMASTAAN. Hän ei kuitenkaan lakannut olemasta
Jumala. Hän ei ollut 50 % Jumala ja 50 % ihminen, vaan hän oli 100 % Jumala ja 100 % ihminen.
Hän ei luopunut OMINAISUUKSISTAAN, vaan ETUOIKEUKSISTAAN. Vaikka luopuisin talostani tai
autostani, en lakkaisi olemasta minä. Olisin silti 100 % DAVID PAWSON.
Jeesus luopui asemastaan ja etuoikeuksistaan, muttei jumaluudestaan! TÄMÄ OSA EI OLE
LITURGINEN ELI HYMNI, EIKÄ TEOLOGIAA. SE ON EETTINEN OSA, MORAALINEN OSA TEKSTIÄ.

PAWSON kertoo: ”Isoisäni valitsi aina kulhosta kolhiintuneimman hedelmän – muuten joku toinen
joutuisi sen syömään.” Se kertoo jotakin hänen luonteestaan.
Mitä Jeesus valitsi?
Voidakseen auttaa akvaariokalaa (tai muurahaista), ihmisen pitäisi tulla kalaksi tai muurahaiseksi.
Mikään kommunikointi ei onnistu ilman tätä. Jeesus rakkaudessaan ihmiseen valitsi alennustilan.
Inkarnaation kautta Jeesus otti ihmisen muodon. Jeesus tiesi tarkkaan valintansa seuraukset:
1. Hänet tapettaisiin.
2. Hän jäisi ikuisiksi ajoiksi ihmisen muotoon. Mikä valinta!
3. Hän syntyisi halpa-arvoisille maallisille vanhemmille – ja tallin seimeen. Hän siis valitsi nämä
vanhemmat.
4. Hän tulisi olemaan halveksittu yhteiskunnassa.
5. Hänellä olisi orjan osa: ”nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä
itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja
pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt” (Joh.13:4-5).
6. Valitsi kuoleman, tuskallisen ristinkuoleman.
SELLAINEN MIELI KRISTUKSELLA OLI!
Alentuminen sai aikaan korotuksen
Tämä kaikki alentuminen sai aikaan Jeesuksen korottamisen ja vallansaamisen:
9. SENTÄHDEN onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita
nimiä korkeamman,
10. niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa
ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
(Fil.2:9-11).
Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja nimi, joka on kaikkia nimiä
korkeampi. Jumala etsii ihmistä, jolle hän voi antaa valtaa, sellaisia, jotka eivät välitä omasta
vallastaan tai asemastaan.
Jumalan Poika valitsi köyhyyden, vaikka oli rikas, jotta muut voisivat tulla rikkaiksi:
”Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli
teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte” (2. Kor.8:9).
Tie yhteyteen
Jeesuksella ei ollut itsekkäitä pyrkimyksiä. SE ON TÄMÄN OSAN VIESTI! Meillä pitäisi olla sama
mieli. Tässä ei ole kysymys teologiasta, ei liturgiasta tai virsilauluista. Tämä pieni Filippiläiskirjeen
osa on etiikkaa. Se on viesti yhtenäisyydestä. Tämän (Jeesuksen mielen) pitäisi yhdistää uskovat.
Yhtenäisyys kirkossa on vahvin näyttö ainoasta Kristuksesta! Ei ole kysymys Kristuksen

”matkimisesta”: ”pitäkää tämä mieli”. Teillä on jo Kristuksen mieli; antakaa sen heijastua
suhteessa toisiinne!
Väinö Hotti / David Pawson

