10. Kirkkoisät ja Raamatun kaanon
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Karthagon kirkolliskokous v. 397

4

Piispa Athanasios oli ensimmäisenä, vuonna 367,
laatinut luettelon UT:n 27 kirjasta, jotka Karthagon
kirkolliskokous sitten hyväksyi virallisesti UT:n kaanoniksi. Nämä kirjat olivat olleet seurakuntien käytössä
jo 100-luvun alusta alkaen ja siten yleisesti hyväksyttyjä.

Nikean-Konstantinopolin tunnustus1)

Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyväisten ja näkymättömien Luojaan, ja yhteen Herraan, Jeesukseen
Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt [Jumala Jumalasta]2)
Valkeus Valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas
taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi, meidän edestämme ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja
haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin
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Efeso v. 431

Kirkolliskokouksessa päätettiin lopullisesti, että Kristus on tosi Jumala ja tosi ihminen yhdessä persoonassa.
Lähde: 151/1/60–61

kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla
ei ole loppua.
Uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä [ja Pojasta]2) ja jota yhdessä
Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja
joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden,
pyhän, yhteisen ja apostolisen seurakunnan. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan
maailman elämää.

1) Seppo Teinonen mainitsee kirjassaan ”Symboliikan peruskurssi” [177/17], että tämän uskontunnustuksen tekstin
historiasta ei olla täysin selvillä. Tässä esitetty uskontunnustuksen teksti noudattaa pääsääntöisesti Teinosen esittämää tekstiä. Tämä teksti on otettu lähteestä 151/1/381.
2) Hakasulkeissa olevia lisäyksiä käytetään läntisissä kirkoissa, eivätkä ne kuulu itse Nikean-Konstantinopolin uskontunnustukseen [151/1/381].

10.6 Kristilliset patriarkaatit Rooman valtakunnassa 300-luvulla
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Latina

Kreikka

Latinan ja kreikan kielen periaatteellinen raja.
Molemmat kielet olivat virallisia kieliä Rooman valtakunnassa.

Huom! Numerot 1–4 viittaavat kirkolliskokousten numeroihin.
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